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DC Advisory poszuka inwestora dla FIGENE Capital  

 

 
FIGENE Capital nawiązało współpracę z DC Advisory, międzynarodowym bankiem 
inwestycyjnym. Umowa dotyczy pozyskania strategicznego inwestora, dzięki któremu 
polska grupa energetyczna, operująca na rynku OZE, pozyska środki na dalszy rozwój 
portfela i na realizację inwestycji – budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych. 
DC Advisory jest wiodącym doradcą w zakresie corporate finance, opierając się na 650 
bankierach, zgrupowanych w 11 grupach biznesowych w 22 oddziałach, który może 
pochwalić się 159 transakcjami zrealizowanymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  
 
 
Długofalowym celem strategicznym FIGENE Capital jest zbudowanie portfela projektów OZE 
o mocy 700 MW. Strategia na lata 2022-24 zakłada dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej - 
dalszy rozwój, akwizycję nowych projektów wiatrowych oraz uruchomienie wielkoskalowych 
inwestycji fotowoltaicznych (PV). Grupa energetyczna zamierza generować przychody 
ze sprzedaży na rynku energii oraz na podstawie kontraktów PPA. Plany zakładają również 
maksymalizację wartości portfela bazującą na zmianach prawnych dotyczących liberalizacji 
tzw. Ustawy 10H oraz „cable pooling” umożliwiającego bilansowanie energii wiatrowej 
i słonecznej. 
 
Aby zrealizować te cele, Grupa FIGENE Capital zdecydowała się na pozyskanie inwestora 
finansowego lub strategicznego. Wspierać ją w tym będzie międzynarodowy bank inwestycyjny 
o ugruntowanej pozycji - DC Advisory. Nowe środki finansowe przeznaczone będą na realizację 
inwestycji - projektów RTB oraz dalszy rozwój portfolio - projektów farm wiatrowych 
i fotowoltaicznych. Szczegóły współpracy ustalane będą z wyselekcjonowanymi podmiotami.  
 
Zwykle inwestorzy finansowi oczekują wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, co jest szczególnie 

trudne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Jako FIGENE Capital mamy ambitne plany rozwojowe 

i co istotne, operujemy na rynku OZE, który będzie w najbliższych latach dynamicznie rósł. 

Pozyskane środki finansowe pozwolą na realizację naszych planów inwestycyjnych i rozwój 

projektów OZE. Biorąc pod uwagę potencjał biznesowy posiadanych aktywów, postrzegamy 

tę współpracę jako korzystną dla obu stron – powiedział Janusz Petrykowski, Prezes FIGENE 

Capital.  

 

DC Advisory wykazało się dużym zrozumieniem dla naszych aspiracji i planów biznesowych, 
a także dużą wiedzą na temat roli i wagi inwestycji w OZE. Kluczowe znaczenie w tym procesie 
miało zrozumienie przez DC Advisory strategii naszej firmy oraz potencjalnej rentowności 
projektów RTB realizowanych przez FIGENE. Jestem pewny, że dzięki temu już niedługo 
pozyskamy wartościowego partnera, który razem z nami rozwijać będzie projekty zapewniające 
zieloną energię polskim przedsiębiorcom. – dodaje Robert Koński, Wiceprezes FIGENE Capital  

http://www.figene.pl/
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Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z możliwości współpracy z FIGENE Capital, w tej kolejnej fazie 
rozwojowej. Aspiracje firmy, aby dokonać pozytywnej zmiany, nie tylko dla swoich klientów, 
ale mając na uwadze całą planetę, są imponujące. Cieszymy się na współpracę z zespołem, 
aby zrealizować ich cele.” Tod Kersten, Dyrektor Zarządzający, DC Advisory Poland. 
 
 
DC Advisory to międzynarodowy bank inwestycyjny zaangażowany w dokonywanie zmian. Jako 
część globalnej firmy o ugruntowanej pozycji oferuje dostęp do ponad 650 profesjonalistów w 22 
lokalizacjach w Azji, Europie i USA. W ramach 11 zespołów branżowych oferuje 
zindywidualizowane, niezależne doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, pozyskiwania 
i restrukturyzacji finansowania dłużnego, kapitału prywatnego oraz dostęp do niezrównanej 
wiedzy na temat inwestycji w Azji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź 
http://www.dcadvisory.com/aboutus 
 
 

 

 

Kontakt dla mediów  

 

FIGENE Capital S.A.  

 

Michał Łoniewski  

Rzecznik prasowy  

M: +48 508489387 

E: mloniewski@figene.pl  

 

O FIGENE Capital 

 

FIGENE Capital S.A. to grupa energetyczna tworząca inwestycje OZE, sprzedająca i dostarczająca zieloną 

energię dla klientów biznesowych oraz usługi wsparcia dla rynku. Spółka jest notowana na rynku 

NewConnect. Obecnie posiada portfolio projektów farm wiatrowych o statusie gotowych do realizacji (RTB), 

niezależnie od zapisów ustawy 10H, mających zabezpieczone grunty oraz przyłącza, o potencjale mocy 

118 MW i rocznej produktywności - ponad 322.000 MWh.  

 

Celem nadrzędnym działalności Spółki jest zbudowanie znaczącego wolumenu produkcyjnego 

z jednoczesnym zabezpieczeniem sprzedaży energii elektrycznej w ramach wieloletnich kontraktów cPPA 

i możliwością wzajemnego bilansowania.  Plany FIGENE Capital zakładają dalszy rozwój i rozbudowę 

mocy wytwórczych, czyli portfela projektów o mocy przekraczającej 700 MW.   

 

Więcej informacji:  

WWW: www.figene.pl 

LinkedIn – FIGENE Capital  

 

http://www.figene.pl/
http://www.dcadvisory.com/aboutus
mailto:mloniewski@figene.pl
http://www.figene.pl/
https://www.linkedin.com/company/82122979

