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Skrócona nazwa emitenta:   

FIGENE CAPITAL S.A.  

 

Temat:   

Przyjęcie Strategii FIGENE CAPITAL na lata 2022 - 2024 
 

 

Podstawa Prawna: 

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 

 

Treść Raportu: 

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że dnia 
13 lipca 2022 r. Zarząd Spółki przyjął Strategię FIGENE CAPITAL na lata 2022 – 2024.  
 
Strategia Spółki i Grupy FIGENE jest odpowiedzią na zmiany związane z transformacją na rynku 
energetycznym i sytuacją geopolityczną, które sprzyjają rozwojowi FIGENE Capital. 
 
Długoterminowym celem strategicznym Emitenta i Grupy FIGENE jest zbudowanie portfela 
projektów wiatrowych o mocy powyżej 500 MW i fotowoltaicznych o mocy powyżej 200 MW, aby 
stać się jedną z wiodących firm na polskim rynku OZE.  
 
Strategia oparta została na sześciu głównych celach, których realizacja pozwoli na dalszy rozwój 
Grupy FIGENE, tj.: 

• Cel 1 - Dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej - dalsza rozbudowa portfela i akwizycja 
nowych projektów wiatrowych oraz uruchomienie wielkoskalowych projektów 
fotowoltaicznych (PV);  

• Cel 2 - Sprzedaż energii na rynku energii i realizacja zawartych kontraktów PPA oraz 
podpisywanie nowych; 

• Cel 3 - Maksymalizacja wartości portfela bazująca na zmianach prawnych dotyczących 
liberalizacji tzw. „ustawy 10H” oraz „cable pooling” umożliwiającego bilansowanie energii 
wiatrowej i słonecznej; 

• Cel 4 - Repowering - zwiększanie zainstalowanej mocy w farmach wiatrowych oraz 
wymiana turbin na najnowocześniejsze technologie; 

• Cel 5 - Budowa wartości Spółki oraz silnej marki FIGENE – osiągnięcie znaczącej pozycji 
rynkowej i rozpoznawalnej marki na polskim rynku elektroenergetycznym OZE; 

• Cel 6 - Magazynowanie energii, produkcja „zielonego wodoru” z OZE. 
 
Powyższe cele strategiczne będą realizowane poprzez cztery filary: 

• Filar 1 „Portfel Projektów” – oznaczający dalszą rozbudowę portfela i systematyczne 
zwiększanie posiadanych mocy wytwórczych; 
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• Filar 2 „Klienci” – Grupa skupi się na pozyskiwaniu nowych klientów (również w formule 
PPA) oraz powiększaniu zakresu współpracy z obecnymi; 

• Filar 3 „Monitoring nowych technologii w OZE” – co w przyszłości pozwoli realizować 
inwestycje oparte o nowe technologie w obszarze OZE (technologie magazynowania 
energii, zielony wodór wytworzony z instalacji OZE); 

• Filar 4 „Silna marka” – oznaczający budowę rozpoznawalnej marki godnej zaufania. 
  
 
Pełna treść Strategii FIGENE CAPITAL na lata 2022 - 2024 stanowi załącznik do niniejszego 

raportu. 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2022-07-13 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  

2022-07-13 Radosław Gronet  Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet 
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