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Zarząd spółki pod firmą GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent" lub "Spółka")
niniejszym informuje o przyjęciu strategicznego kierunku rozwoju Spółki, jakim jest
realizacja projektów w obszarze energetyki odnawialnej oraz usługi handlu i dystrybucji
energii elektrycznej.
Od początku funkcjonowania Spółka reaguje w sposób dynamiczny na zmiany w otoczeniu
rynkowym dostosowując zarówno profil działalności, jak i zakres oferty do zachodzących
zmian poszukując możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, w związku
z tym Zarząd Spółki dostrzegł szansę na rozwój w obszarze związanym z OZE.
Dnia 10 grudnia 2018 r. NWZA spółki GPPI S.A. podjęło szereg strategicznych decyzji
dotyczących dalszego rozwoju spółki, m.in. podwyższenie kapitału spółki, głównie poprzez
emisję aportową, w wyniku której w skład portfela inwestycyjnego Spółki weszło 8 farm
wiatrowych oraz spółka posiadającą koncesję na obrót energią elektryczną, zmianę składu
rady nadzorczej, jak również zmianę nazwy na FIGENE CAPITAL S.A. (Raport bieżący nr
17/2018). Tym samym została otwarta droga do budowy nowoczesnej grupy w branży
energetycznej.
Zarząd spółki podjął decyzję o kontynuowaniu procesu rozpoczętego na NWZA i przyjęciu
go jako strategicznego kierunku rozwoju Spółki. Celem działalności GPPI jest zajęcie
znaczącej pozycji na rynku energii odnawialnej w Polsce w segmencie energetyki wiatrowej,
w zakresie jej wytwarzania i dystrybucji, poprzez budowę portfela o docelowym potencjale
przekraczającym 500 MW zainstalowanej mocy produkcyjnej. W chwili obecnej szacowana
moc potencjalna spółek energetycznych portfela GPPI wyniesie 39.2 MW o rocznej
produktywności 113 600 MWh.
Spółka GPPI w wyniku prac konsolidacyjnych podmiotów wytwórczych w segmencie
energetyki wiatrowej, przygotowuje się do realizacji budowy elektrowni wiatrowych na bazie
posiadanych w portfelu projektów, jak również wytwarzania energii elektrycznej
pozyskiwanej z farm wiatrowych i jej sprzedaży oraz dystrybucji do dużych odbiorców
końcowych, posiadających w swojej strategii cel dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w
energię elektryczną. Spółka GPPI nie wyklucza również możliwości sprzedaży wybranych,
spośród posiadanych aktywów energetycznych.
Do realizacji powyższej strategii rozwoju GPPI, Zarząd Spółki przyjął zdywersyfikowane
podejście biznesowe.
Zakłada się, że z jednej strony Spółka GPPI budować będzie grupę podmiotów o strukturze
homogenicznej, związanej w tym przypadku ściśle z branżą energetyczną (z głównym
akcentem położonym na energetykę wiatrową) i obejmującej podmioty realizujące projekty o
charakterze wytwórczym, jak również odpowiadające za dystrybucję i sprzedaż energii
elektrycznej generowanej ze źródeł OZE. Celem nadrzędnym jest zbudowanie znaczącego
wolumenu produkcyjnego z jednoczesnym zabezpieczeniem sprzedaży prądu i możliwością
wzajemnego bilansowania.

Z drugiej strony Spółka planuje rozszerzenie zakresu działalności o realizację innowacyjnych
projektów rozwojowych, jak również nawiązywanie ścisłej i długookresowej współpracy z
odbiorcami energii i partnerami technologicznymi.
Strategia obejmuje zarówno realizację projektów wytwórczych oraz sprzedaż i dystrybucję
energii elektrycznej wytworzonej przez te projekty, jak również realizację innowacyjnych
projektów rozwojowych, które dotyczą między innymi pilotażowych wdrożeń technologii
magazynowania energii, projektu microgrid/ wirtualnej elektrowni oraz wdrażanie rozwiązań
opartych o technologię blockchain.
Pierwsza faza powyższych założeń została przeprowadzona na NWZA GPPI S.A. w dniu 10
grudnia 2018 r., tj. Spółka przeprowadziła akwizycję inwestycji w postaci podmiotów
wytwórczych w segmencie energetyki wiatrowej, które nabyła w drodze zamiany udziałów w
tych podmiotach na akcje Spółki z nowej emisji.
W następnych fazach rozwoju Spółka nie wyklucza pozyskania środków finansowych celem
dywersyfikacji portfela inwestycyjnego również poprzez zakup kolejnych aktywów.

