Zarząd spółki FEERUM S.A.(„Spółka”) niniejszym przekazuje informację, iż w dniu dzisiejszym, tj.
21 maja 2013 roku Spółka zawarła umowę na dofinansowanie realizacji Projektu „Wdrożenie
opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych”
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83.
Przedmiotem umowy jest dofinansowanie realizacji Projektu „Wdrożenie opatentowanego spiralnego
wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych” ze środków publicznych w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 („POIG”) oraz określenie
praw i obowiązków stron Umowy związanych z realizacją zarządzania, rozliczania, monitorowania,
sprawozdawczości i kontroli Projektu objętego Umową, a także w zakresie informacji i promocji.
Przedmiotowy Projekt realizowany będzie w Chojnowie w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze
wdrożenie wynalazku” w ramach Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa.
Całkowity koszt realizacji Projektu łącznie z podatkiem od towarów i usług wynosi 23.269.140,00 zł.
Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 18.918.000,00 zł. Po
spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013
(Dz. U. z 2012 r. poz. 438) PARP zobowiązuje się dzielić Spółce dofinansowania do maksymalnej
wysokości 9.459.000,00 zł, w tym:
o 85% kwoty dofinansowania, czyli 8.040.150,00 zł w formie płatności ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
o 15% kwoty, czyli 1.418.850,00 zł w formie dotacji celowej.
Okres kwalifikowalności wydatków do Projektu, w którym Spółka zobowiązana jest zakończyć
realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu kończy się w dniu 30 czerwca 2014 r.
Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka wystawiła do
dyspozycji PARP weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości przyznanego
dofinansowania wraz z odsetkami. Umowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących,
a także nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza
równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 200.000 euro. Warunki wynikające z Umowy, w tym tryb i warunki dokonywania płatności,
warunki rozwiązania umowy i inne, nie odbiegają od standardowej umowy związanej z
dofinansowaniem projektów w ramach POIG, dostępnej na stronach PARP pod adresem
http://poig.parp.gov.pl/index/index/1977.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 maja 2013 r. zawarł z PARP umowę, której
przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu „Wdrożenie innowacyjnego
systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany
informacji pomiędzy firmą Feerum S.A. i firmami partnerskimi”.
Całkowity koszt realizacji ww. projektu łącznie z podatkiem od towarów i usług wynosi 1.722.900,00
zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 1.722.900,00 zł. Po
spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013
(Dz. U. z 2012 r. poz. 438) PARP zobowiązuje się dzielić Spółce dofinansowania do maksymalnej
wysokości 858.375,00 zł, w tym:
o 85% kwoty dofinansowania, czyli 729.618,75 zł w formie płatności ze środków europejskich,
o 15% kwoty, czyli 128.756,25 zł w formie dotacji celowej.
Łączna wysokość dofinansowania wynikająca z powyższych umów wynosi 10.317.375,00 zł.

Mając na względzie, że wartość opisanych wyżej umów przekroczyła próg 10% kapitałów własnych
Spółki, umowy te spełniają łącznie kryterium uznania ich za znaczące.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.

