
Zarząd „Feerum” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie (dalej „Spółka”) informuje,  że w 

dniu 28 kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu 

dotychczasowych członków Zarządu Spółki na okres kolejnej wspólnej 5-letniej kadencji. Pan 

Daniel Janusz ponownie wybrany został Prezesem Zarządu, natomiast Pan Piotr Wielesik 

Członkiem Zarządu. 

Poniżej przedstawiono życiorys Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu. 

Daniel Janusz posiada ogromne doświadczenie biznesowe, obejmujące różne segmenty branży 

rolniczej.  W 1993 roku rozpoczął prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zajmującej 

się handlem artykułami spożywczo-przemysłowymi. Po ukończeniu studiów w 1998 roku objął 

stanowisko Kierownika fermy zwierzęcej, w firmie Agro–Tak Zagrodno. Począwszy od roku 

2000 Daniel Janusz zdobywał coraz to większe doświadczenie w handlu, jak również poszerzał 

zdolności negocjacyjne, zajmując kolejno stanowiska przedstawiciela handlowego w firmach 

Avita i Anek oraz koordynatora sprzedaży w firmie Promleko Sp. z o.o. Zdobyta wiedza i 

doświadczenie w sektorze rolno-spożywczym, zaowocowały tym, że w 2002 roku, założył 

firmę Feerum Daniel Janusz. W tym samym czasie wybudował pierwszą maszynę suszarniczą 

według własnej dokumentacji. W 2007 roku po przekształceniu Feerum w spółkę akcyjną, Pan 

Daniel Janusz objął w niej stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu. 

Ponadto Daniel Janusz jest członkiem zarządu w firmie Erbinvest Ltd, z siedzibą w Nikozji, 

Cypr. 

Daniel Janusz  posiada wykształcenie wyższe. W 1998 r. ukończył Akademię Rolniczą we 

Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. 

 

Piotr Wielesik posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania finansami 

przedsiębiorstw produkcyjnych i rynku kapitałowego. Wcześniej sprawował funkcję dyrektora 

finansowego, prokurenta Grupy ZETKAMA, dyrektora finansowego (2010–2012), członka 

zarządu w Grupie Bioton (spółki w Polsce i za granicą) oraz członka Rady Nadzorczej Izolacja 

Nidzica S.A. Związany był również z firmą doradczą Grupa Inwestycyjna Pro S.A., w której 

pełnił funkcje Project managera. Pracował także jako konsultant w obszarze corporate finance 

w BalticBrokers S.A. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej miał możliwość 

zwiększania swojej wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania finansami spółki, 

finansowania dłużnego, projektów rozwojowych i transakcji z zakresu fuzji i przejęć. Był 

uczestnikiem szeregu szkoleń w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości, 

wycen przedsiębiorstw, a także zarządzania. Biegle włada językiem angielskim. 

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Zarządzania kierunek zarządzanie. 

Ukończył także studia na Politechnice Gdańskiej Wydział Elektroniki kierunek elektronika. 

Jest członkiem stowarzyszonym ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). 

 

  

 


