
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 25/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, Zarząd FEERUM 

S.A. (,,Emitent”) informuje, że w dniu 23 października 2017 roku Emitent otrzymał decyzję 

nr 249/DI/17 z dnia 18 października 2017 roku wydaną przez Ministra Rozwoju i Finansów 

(„Decyzja”) w sprawie zmiany zezwolenia nr 122/LSSE z dnia 9 czerwca 2014 roku na 

prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(„LSSE”) udzielonego Emitentowi („Zezwolenie”). 

Wnioskiem z dnia 8 marca 2017 roku Emitent zwrócił się do Ministra Rozwoju i Finansów 

o zmianę Zezwolenia („Wniosek”). Minister Rozwoju i Finansów pozytywnie rozpatrzył 

Wniosek i dokonał zmiany Zezwolenia. Stosownie do postanowień Decyzji:  

1. wydłużono do dnia 31 grudnia 2020 roku termin na poniesienie przez Emitent na terenie 

LSSE wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt. 1-4 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej 

przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 465), 

w wysokości co najmniej 20.000.000,00 zł, 

2. wydłużono do dnia 31 grudnia 2021 roku termin zwiększenia dotychczasowego 

zatrudnienia kształtującego się na poziomie 184 pracowników poprzez zatrudnienie co 

najmniej 10 nowych pracowników, w związku z realizowaną na terenie LSSE 

inwestycją, dodatkowo prolongowano do dnia 31 grudnia 2025 roku termin utrzymania 

zatrudnienia na poziomie co najmniej 194 pracowników,  

3. wydłużono do dnia 31 grudnia 2020 roku termin zakończenia inwestycji w LSSE.   

Zważywszy na fakt, iż Decyzja została wydana zgodnie z Wnioskiem, Emitenta nie zamierza 

wnosić do Ministra Rozwoju i Finansów o ponowne rozpoznanie sprawy.    



CR []/2017 

Date:  

24 October 2018 

Subject: 

Change of the administrative decision regarding the permission to conduct business activity in 

the Legnicka Special Economic Zone by the Issuer 

 

Legal basis: 

Article 17 section 1 Regulation MAR – confidential information 

In reference to Current Report 25/2014 dated 18 June 2014, the Management Board of 

FEERUM S.A. (the “Issuer”) informs that on 23 October 2017 the Issuer received the 

decision no. 249/DI/17 dated 18 October 2017 issued by the Minister of Development and 

Finance (the “Decision”) regarding change of the permission no. 122/LSSE dated 9 June 2014 

on economic activity in Legnicka Special Economic Zone (the “LSEZ”) granted to the Issuer 

(the “Permission”). 

On 8 March 2017 the Issuer filed to the Minister of Development and Finance a motion for 

change of the Permission (the “Motion”). The Minister of Development and Finance has 

accepted the Motion and amended the Permission. Pursuant to the Decision: 

1. the deadline for the Issuer to make in the LSEZ investment expenditures within the 

meaning of § 6 sec. 1 item 1-4 of the Regulation of the Council of Ministers dated 

10 December 2008 on public aid granted to entrepreneurs operating on the basis of 

a permit to conduct business activity in Special Economic Zones (Journal of Laws from 

2015, item 465), amounting to at least PLN 20,000,000.00 has been extended until 

31 December 2020, 

2. the deadline for the extension of the existing employment level of 184 employees by 

employing at least 10 new employees, in connection with realization of the investment 

in the LSEZ, has been extended until 31 December 2021, in addition, the deadline for 

maintaining employment level of at least 194 employees was extended until 

31 December 2025, 

3. the deadline for completion of the investment in the LSEZ was extended until 

31 December 2020. 

Taking into consideration that the Decision was issued in accordance with the Motion, the 

Issuer does not intend to file motion to the Minister of Development and Finance for retrial. 


