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FIGENE CAPITAL konsekwentnie kontynuuje  

proces dynamicznego rozwoju  
 

Zakończenie 2021 roku potwierdza znaczący wzrost Grupy FIGENE i stabilną pozycję jako jednej 

z wiodących grup energetycznych na polskim rynku. W 2021 roku Grupa FIGENE zawarła szereg 

długoterminowych umów sprzedaży energii pochodzącej ze źródeł OZE realizowanych przez 

Grupę, z czego najdłuższa z nich będzie obowiązywała aż do 2038 roku. Szacowana łączna 

wartość netto zawartych przez Grupę kontraktów PPA w okresie ich obowiązywania wyniesie ok. 

667 mln zł, przy czym cena sprzedaży energii elektrycznej będzie waloryzowana co roku o 

wskaźnik inflacji. Zakontraktowany wolumen energii stanowi około 35% możliwości 

produkcyjnych portfela Grupy. 

- Długookresowe kontrakty PPA w zakresie sprzedaży zielonej energii nie tylko wypełniają nasze plany 

strategiczne, ale potwierdzają również ich stabilność zarówno w perspektywie krótko, jak  

i długoterminowej – komentuje Janusz Petrykowski, prezes zarządu FIGENE CAPITAL S.A. - Zawarcie 

perspektywicznych umów na sprzedaż zielonej energii z tak renomowanymi partnerami dowodzi naszej 

konsekwencji i pozwala dalej umacniać pozycję Grupy FIGENE na polskim rynku energetycznym. 

W grudniu 2021 r. FIGENE CAPITAL wybrała VENSYS Energy AG jako dostawcę generatorów turbin 

wiatrowych, zawierając umowę ramową na zakup 39 turbin wiatrowych obejmującą prawie 140 MW 

łącznej potencjalnej maksymalnej mocy z portfela projektów wiatrowych Grupy FIGENE. Jednocześnie 

druga po TAKE THE WIND ze spółek celowych Grupy FIGENE – MAGNOLIA ENERGY zawarła 

umowę na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch turbin wiatrowych o maksymalnej 

łącznej mocy do 7 MW zlokalizowanych w Wielkopolsce. Uruchomienie poszczególnych elektrowni 

wiatrowych będzie następowało już od marca 2022 roku. 

- Porozumienie zawarte z VENSYS stanowi kluczowy element dla fazy realizacji inwestycji, jaką jest 

budowa farm wiatrowych z naszego portfela inwestycyjnego, posiadających zgodnie z prawem status 

gotowych do realizacji” - mówi Janusz Petrykowski - Podpisanie Term Sheet na tak dużą skalę  

z jednym z wiodących producentów turbin na świecie jest jednym najważniejszych aspektów naszych 

działań. Osiągnęliśmy etap rozwoju, który pozwala nam na stopniowe uruchomienie i sprzedaż energii 

elektrycznej wytwarzanej z naszych elektrowni wiatrowych - dodaje Janusz Petrykowski.  

Realizacja inwestycji Grupy FIGENE przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, kontynuowana 

jest budowa kolejnych elektrowni wiatrowych. Zaplanowane stopniowe uruchamianie elektrowni 

wiatrowych, dalsza akwizycja nowych projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, realizacja pierwszych 

projektów PV dla Grupy Robert Bosch oraz zawieranie długookresowych kontraktów PPA m.in. z LPP, 

Decco, PURO Hotels, Plus Energia czy Szkuner, ugruntowuje pozycję FIGENE CAPITAL na rodzimym 

rynku energii odnawialnej. 
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- Zakończenie budowy dwóch pierwszych farm wiatrowych to kolejny ważny dla nas krok. 

Konsekwtenie wzmacniamy swoje kompetencje w zakresie realizacji projektów farm wiatrowych  

i fotowoltaicznych, skupiamy się na zwiększeniu udziału w rynku, a konkretnych rezultatów naszych 

działań spodziewamy się już w kolejnych kwartałach. Poszerzając zakres działania i dążąc  

do efektywnej rozbudowy portfela Grupy FIGENE, mamy na uwadze długoterminową strategię spółki. 

Wierzymy, że to dowodzi naszego stałego zaangażowania w zapewnianie wzrostu wartości dla 

wszystkich interesariuszy i pozwoli nam w 2022 roku zrealizować plan przejścia na główny parkiet 

GPW -   podkreśla Janusz Petrykowski. 

**** 
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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