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Chojnów, 24 listopada 2017 r.

UMOWA FEERUM S.A. NA BUDOWĘ KOMPLEKSÓW SILOSÓW ZBOŻOWYCH I
OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH W TANZANII RATYFIKOWANA
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 - otrzymała informację o zakończeniu procesu ratyfikacji,
prowadzonego przez Rządy Zjednoczonej Republiki Tanzanii oraz Rzeczypospolitej Polski, umowy
pomiędzy National Food Reserve Agency (NFRA) z siedzibą w Dar es Salaam (Zjednoczona
Republika Tanzanii) a Feerum, na wybudowanie pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów
magazynowych oraz rewitalizację już istniejących obiektów magazynowych w Tanzanii.
Ostatnim elementem ratyfikacji było wysłanie przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej
Polskiej do Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii pisemnej akceptacji umowy z
NFRA zmienionej aneksem z dnia 13 lutego 2017 roku. Umowa z NFRA wejdzie w życie piętnastego
dnia po dniu wysłania ww. akceptacji do Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii,
czyli w dniu 9 grudnia br.
Umowa pomiędzy Feerum a NFRA została podpisana pod koniec grudnia 2016 roku. Jej łączna
wartość to 33,14 mln USD, czyli około 139,93 mln zł (wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia
umowy, tj. 22 grudnia 2016 roku).
Przedmiotem umowy jest wykonanie projektów silosów zbożowych, wyprodukowanie
zaprojektowanych silosów, zapewnienie ich transportu do Tanzanii, a także montaż i uruchomienie.
Feerum w ramach umowy zapewni serwis gwarancyjny oraz przeprowadzenie szkoleń personelu
NFRA w zakresie obsługi silosów. Polska spółka wybuduje również dodatkowe obiekty magazynowe
oraz zrewitalizuje istniejąc magazyny w Tanzanii należące do NFRA.
Finansowanie pochodzi w całości z kredytu udzielonego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz
Rządu Zjednoczonej Republiki. Pierwsza płatność w ramach umowy, w wysokości 4,971 mln dolarów,
czyli prawie 21 mln złotych (wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy, tj. 22 grudnia 2016
roku), zostanie dokonana w formie zaliczki przed rozpoczęciem dostaw, tj. prawdopodobnie jeszcze
w bieżącym roku. Kolejne płatności będą przesyłane po przedstawieniu dokumentów dotyczących
transportu poszczególnych partii silosów.
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Wykonanie umowy z NFRA nastąpi w ciągu 18 miesięcy, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód i
zezwoleń, które zgodnie z prawem tanzańskim są konieczne do wybudowania silosów zbożowych i
obiektów magazynowych.
W ramach przygotowań do projektu Feerum zarejestrowała już swój oddział w Tanzanii, który będzie
odpowiedzialny za realizację umowy. Wykonano również projekty kompleksów magazynowo –
suszarniczych wraz z pozostałymi obiektami infrastruktury dla wszystkich lokalizacji z uwzględnieniem
warunków sejsmicznych i geologicznych, nawiązano współpracę z lokalnymi firmami budowlanymi
oraz biurami projektowymi i dokonano zakupu sprzętu budowlanego. Feerum przygotowało także
harmonogram prac dla poszczególnych lokalizacji, ekspedycji, produkcji i zakupów, jak również
opracowało plan logistyki dla wszystkich elementów obiektów, urządzeń infrastruktury i sprzętu
budowlanego. Na przełomie listopada i grudnia br. do Tanzanii dotrze pierwszych 10 kontenerów
Feerum ze sprzętem budowlanym i wyposażeniem placów budowy, a kolejne dostawy odbędą się
według harmonogramu działań zaplanowanych w związku z projektem.
Niezwykle cieszymy się z ratyfikacji umowy z National Food Reserve Agency w Tanzanii. To niezwykle
ważny dla nas projekt, który ma szansę otworzyć zupełnie nowy kierunek rozwoju Feerum, i do
którego długo się przygotowywaliśmy. Feerum Tanzania jest w trakcie intensywnych przegotowań do
realizacji umowy, dzięki temu prace związane z inwestycją rozpoczną się jeszcze w tym roku. Montaż
pierwszego kompleksu silosów planujemy rozpocząć w I kwartale 2018 r. – powiedział Daniel Janusz,
Prezes Zarządu Feerum S.A.
Budowa kompleksów silosów zbożowych i obiektów do magazynowania ma bezpośrednio zapobiegać
psuciu żywności, a w dalszej perspektywie może poprawić wydajność sektora rolniczego w Tanzanii
oraz wpłynąć na zmniejszenie problemu głodu. Dla mnie osobiście to bardzo ważny aspekt tego
projektu – dodał Daniel Janusz.
Tanzania
Gospodarka tego wschodnioafrykańskiego kraju w dużym stopniu opiera się na rolnictwie, które
stanowi 24,5% wartości PKB kraju, 85% eksportu oraz zapewnia pracę połowie zatrudnionych
pracowników. Grunty orne zajmują 15,2% powierzchni kraju, z czego 2,4% z nich przeznaczone jest
pod uprawy stałe. Największy udział w zbiorach przynosi m.in. kukurydza, maniok, bataty, fasola, ryż i
proso. Tanzania jest jednocześnie jednym z najbiedniejszych krajów świata. Globalny Raport Głodu z
2013 roku był dla tego kraju jednym z najgorszych w całej Wspólnocie Wschodnioafrykańskiej. W
ostatnich latach Tanzania poczyniła niewielkie postępy w kierunku zmniejszenia skrajnego głodu i
niedożywienia, a niska wydajność sektora rolniczego wynika głównie z niedostatecznych inwestycji
infrastrukturalnych, ograniczonego dostępu do środków produkcji rolnej oraz kredytów i dużego
uzależnienia od warunków pogodowych.1
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Źródło: www.wikipedia.org/wiki/Tanzania
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Dodatkowych informacji dziennikarzom udzielają:

Paulina Grocka, M+G
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 514 044 194
e-mail: paulina.grocka@mplusg.com.pl

Magda Kołodziejczyk, M+G
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 501 168 807
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

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 84% przychodów ze sprzedaży w 2015 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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