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FEERUM SA WYRÓŻNIONA PRZEZ FESE I KOMISJĘ EUROPEJSKĄ
Firma Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów
zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża,
rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne, zdobyła nagrodę główną podczas gali „European Small
and Mid-Cap Awards” w kategorii „Most Innovative Newcommer”, czyli „najbardziej innowacyjny
debiutant giełdowy”. Nagroda została przyznana w ramach konkursu organizowanego przez
EuropeanIssuers i FESE (Federation of European Securities Exchanges – Europejską Federację Giełd
Papierów Wartościowych), we współpracy z Komisję Europejską (DG ENTR).

Feerum SA została nominowana do głównej nagrody w kategorii „Most Innovative Newcommer” wraz
z dwiema spółkami: Cardio3 BioSciences notowaną na Euronext i Good Energy notowaną na London
Stock Exchange.

Do konkursu „European Small and Mid-Cap Awards” mogły być zgłaszane wyłącznie spółki, które
przeprowadziły pierwotne oferty publiczne w latach 2012-2013, oraz których kurs akcji odnotował
wzrost po przeprowadzeniu oferty. W gronie 12 laureatów Feerum SA było jedyną firmą z Europy
Środkowo-Wschodniej. Feerum SA została zgłoszona do konkursu przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie SA.

Zwycięzców wyłoniło niezależne jury składające się z przedstawicieli mediów, środowisk akademickich,
biznesu oraz asset management. Nagrody „European Small and Mid-Cap Awards” promują
najdynamiczniej rozwijające się firmy z rynków kapitałowych całego kontynentu.

Zdobycie przez Feerum nagrody dla najbardziej innowacyjnego debiutanta giełdowego oraz
znalezienie się w gronie 12 laureatów jako jedyna firma z Europy Środkowo-Wschodniej to dla nas
niezwykle ważne i prestiżowe wyróżnienie. Jest ono tym bardziej cenne, że konkurencja w tej kategorii
była silna, oraz że do konkursu zgłoszeni zostaliśmy przez Warszawską Giełdę Papierów
Wartościowych, która wybrała właśnie nas z grona wszystkich debiutujących w podobnym czasie na
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polskiej giełdzie. Innowacje to część naszego DNA. To dla nas sposób na ciągły rozwój i wprowadzanie
na rynek coraz lepszych i nowocześniejszych produktów i rozwiązań. Otrzymana nagroda to dla nas
potwierdzenie, że nasze działania zostały dostrzeżone i docenione
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Więcej informacji o Feerum S.A.
Feerum SA jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do
suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne.
Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań
technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi
posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń. Głównymi produktami Feerum są suszarnie i silosy wraz z
oprzyrządowaniem (m.in. rozwiązania do transportu pionowego i poziomego, czyszczalnie oraz mieszalnie pasz).
Głównymi klientami Feerum są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady
przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw. Kluczowym rynkiem zbytu
dla produktów Feerum jest rynek polski, który odpowiadał za 78% przychodów ze sprzedaży w 2013 r. Spółka jest obecna
również m.in. na Ukrainie (od 2004 r.), Białorusi (od 2006 r.), Litwie (od 2010 r.) i Rumunii (od 2011 r.).
Feerum posiada nowoczesny zakład zlokalizowany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) produkujący
podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniające wysoką precyzję wykonania i jakość wyrobów. Zakład wyposażony jest
w nowoczesne maszyny i urządzenia do obróbki blach spełniający najwyższe światowe normy techniczne, produkcyjne i
jakościowe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom. Spółka prowadzi również własną działalność badawczorozwojową, dzięki której do tej pory wprowadziła szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych elementów
konstrukcyjnych do budowy elewatorów.
Spółka przeprowadziła w kwietniu 2013 roku ofertę publiczną, a 10 maja 2013 roku miał miejsce debiut Spółki na rynku
głównym GPW.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.feerum.pl
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