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Raport bieżący nr 1/2023 
Data sporządzenia: 2023-01-02 

  
Skrócona nazwa emitenta:   
FIGENE CAPITAL S.A.  
 

Temat:   

Rozpoczęcie realizacji kontraktu PPA (Power Purchase Agreement) na długoterminową sprzedaż 

energii dla LPP S.A.  

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 
 

Treść Raportu:  

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do 

raportów bieżących ESPI nr 21/2021 z dnia 7 października 2021 r. oraz nr 30/2022 r. z dnia 28 grudnia 

2022 r. niniejszym informuje, że od 1 stycznia 2023 r. spółka zależna FIGENE Energia Sp. z o.o. 

(„FIGENE Energia”) rozpoczęła realizację zawartego z LPP S.A. długoterminowego kontraktu na 

sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł OZE (PPA). Umowa dotyczy sprzedaży energii elektrycznej 

produkowanej m.in.  przez spółkę Grupy FIGENE – TAKE THE WIND Sp. z o.o., której farma wiatrowa 

o mocy 3,5 MW w gminie Złotów w woj. wielkopolskim produkuje energię eklektyczną. 

Umowa PPA dotyczy dostawy do LPP S.A. 35 800 MWh energii wiatrowej rocznie przez najbliższe 10 

lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat. 

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, z uwagi na jej strategiczne znaczenie dla Grupy 

FIGENE, a także ze względu na istotną wartość umowy, biorąc pod uwagę zakontraktowany wolumen 

a także wieloletni okres współpracy, co wpłynie pozytywnie na wzrost przychodów Grupy FIGENE w 

przyszłych okresach. Ponadto, podpisana z LPP S.A. umowa PPA, jedna z największych tego typu 

umów na energię odnawialną w Polsce, stanowi ważny kamień milowy w realizacji obranej strategii 

oraz zwiększania udziału Grupy w rynku energii odnawialnej w kraju. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2023-01-02 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski 

2023-01-02     Radosław Gronet  Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet 
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