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Temat:   

Zakończenie budowy elektrowni wiatrowej TAKE THE WIND  
 

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 

 

Treść Raportu:  

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął 

informację o zakończeniu przez spółkę zależną od Emitenta TAKE THE WIND Sp. z o.o. („TTW”) 

kolejnego, znaczącego etapu realizacji pilotażowej inwestycji, tj. budowy farmy wiatrowej o 

maksymalnej mocy do 3,8 MW (przy obecnej mocy 3,5 MW) w gminie Złotów w woj. wielkopolskim 

(„Projekt”). 

Generalny Wykonawca, tj. BUDIMEX S.A. („BUDIMEX”) zakończył realizowane przez siebie wszystkie 

prace budowlane przewidziane w umowie na generalne wykonawstwo oraz została podjęta decyzja o 

dokonaniu końcowego rozliczenia wyżej wymienionej umowy, o zawarciu której Emitent informował w 

raporcie ESPI nr 30/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.  

Kolejne etapy inwestycji, m.in. przyłączenie elektrowni do sieci, będzie kontynuowała spółka zależna 

Emitenta ENOR Sp. z o.o. („ENOR”). Dotąd spółka ENOR pełniła rolę podwykonawcy w zakresie prac 

budowlanych oraz przede wszystkim elektroenergetycznych wraz z teletechniką, zgodnie z projektami 

budowlanymi oraz wytycznymi dostawcy turbin VENSYS Energy A.G. W związku z tym ciągłość prac 

jest zachowana. 

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na istotne znaczenie przedmiotowego 

zdarzenia jako osiągnięcie kolejnego kamienia milowego Projektu, którego finalizacja nastąpi zgodnie 

z założonym harmonogramem. Oznacza to także konsekwentną realizację przyjętej przez Spółkę 

strategii. Uruchomienie farmy wiatrowej pozwoli na generowanie przychodów ze sprzedaży energii 

elektrycznej, co będzie miało wpływ na gospodarczą i majątkową sytuację Grupy Kapitałowej Emitenta 

oraz znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Grupy w przyszłości. 
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2022-06-06 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski 

2022-06-06     Radosław Gronet  Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet 
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