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 Grupa FIGENE i DECCO S.A. podpisały umowę na zakup 
energii odnawialnej 

 

Grupa FIGENE i DECCO S.A., jeden z czołowych producentów systemów profili okiennych  

i drzwiowych PVC działający na polskim rynku od ponad 16 lat, podpisały korporacyjną umowę 

zakupu energii (PPA). Piętnastoletni kontrakt PPA określa, że Grupa FIGENE począwszy od 1 

lipca 2023 r. dostarczy 300 000 MWh odnawialnej energii elektrycznej w okresie obowiązywania 

kontraktu. 

Grupa FIGENE jest właścicielem jednego z najbardziej zdywersyfikowanych portfeli aktywów 

energetycznych w Polsce. FIGENE CAPITAL konsekwentnie kontynuuje rozbudowę swojego portfela 

poprzez akwizycję nowych projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych gotowych do budowy  

i stopniowe uruchamianie budowanych elektrowni wiatrowych, aby efekcie posiadać portfel projektów 

wiatrowych o mocy przekraczającej 500 MW oraz fotowoltaicznych o mocy 200 MW. 

„To nasza druga znacząca umowa sprzedaży energii odnawialnej, która pozwoli na zabezpieczenie 

sprzedaży energii elektrycznej z kolejnych parków wiatrowych realizowanych przez naszą Grupę” – 

komentuje Janusz Petrykowski, Prezes Zarządu FIGENE CAPITAL S.A. – „Podpisanie PPA z DECCO 

S.A. pokazuje naszą zdolność do zaspokojenia potrzeb różnorodnych klientów korporacyjnych. 

Wykorzystując kapitał intelektualny firmy i nasze doświadczenie w zakresie rynków energetycznych, 

byliśmy w stanie ustrukturyzować nasze kontrakty PPA w sposób, który pozwala nam osiągnąć 

założone cele operacyjne, równocześnie służąc zaspokojeniu przyszłych potrzeb energetycznych 

naszych partnerów”. 

Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie w ostatnim czasie szybko rośnie zainteresowanie firm 

zakupem zielonej energii elektrycznej. Wraz ze wzrostem produkcji energii odnawialnej, drastycznie 

rosnącymi cenami energii odnawialnej i silnym dążeniem do dekarbonizacji systemu energetycznego, 

umowy zakupu energii (PPA) dla energii ze źródeł odnawialnych stają się coraz bardziej powszechne. 

Korporacyjne kontrakty PPA będąc swoistym mechanizmem  napędzającym rozwój rynku energii 

odnawialnej, mają już swoje ugruntowane miejsce w systemie energetycznym. Dla kupujących po stałej 

cenie energię elektryczną umowy PPA są efektywnym sposobem na zabezpieczenie przed wciąż 

rosnącymi kosztami energii elektrycznej i jednocześnie wspierają ich zdolność do zmniejszania emisji 

CO2. 

„To satysfakcjonujące, że możemy rozwijać nasze portfolio projektów energii odnawialnej dostępne  

do obsługi naszych partnerów, jednocześnie umożliwiając im osiągnięcie celów w zakresie 

zrównoważonego rozwoju dzięki czystej energii elektrycznej wytwarzanej z naszych przyszłych farm 

wiatrowych i fotowoltaicznych” – stwierdza Janusz Petrykowski. – „W ramach Grupy FIGENE 

posiadamy, budujemy i wciąż konsekwtenie rozwijamy jeden z największych portfeli projektów energii 

odnawialnej w naszym kraju. Szacujemy, że łączna produktywność źródeł wiatrowych budowanych  

w ramach spółek celowych kontrolowanych przez Grupę FIGENE przekroczy 330 tys. MWh energii 

elektrycznej rocznie”. 
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FIGENE CAPITAL S.A. jest energetyczną grupą kapitałową operującą w segmencie energii odnawialnej. Spółka jest notowana 

na rynku NewConnect. FIGENE CAPITAL poprzez budowę portfela inwestycyjnego realizuje proces konsolidacji podmiotów  

w segmencie energetyki wiatrowej, jak również PV, obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej pozyskiwanej z farm 

wiatrowych i instalacji PV oraz jej sprzedaż i dystrybucję do odbiorców końcowych zainteresowanych zakupem energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Celem nadrzędnym działalności Spółki jest zbudowanie znaczącego wolumenu 

produkcyjnego z jednoczesnym zabezpieczeniem sprzedaży energii elektrycznej w ramach wieloletnich kontraktów CPPA i 

możliwością wzajemnego bilansowania.   

 

Więcej informacji: 

www.figene.pl 

 

Kontakt: 

FIGENE CAPITAL S.A.  

Ludmiła Jesionowska  

Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji Zewnętrznej 

M: + 48 515 942 686 

E: info@figene.pl 
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