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Nevomo (wcześniej Hyper Poland) to europejska firma z obszaru nowych technologii i twórca nowej 

generacji kolei dużych prędkości. Jako wiodący gracz w obszarze innowacji w branży zrównoważonej i 

inteligentnej mobilności, firma stworzyła unikalną w skali światowej technologię MagRail, pozwalającą 

na znaczącą poprawę wydajności istniejących kolejowych systemów transportowych. Nevomo 

proponuje stopniowe wdrażanie systemów transportowych, inspirowanych koncepcją hyperloop, 

poprzez unowocześnianie linii kolejowych. Wyposażając istniejącą infrastrukturę w urządzenia do 

lewitacji magnetycznej oraz silnik liniowy, firma zamierza przenieść transport kolejowy w całkiem nowy 

wymiar podróżowania z prędkościami do 550 km/h.  

 

Pełna nazwa spółki Nevomo Sp. z o.o. 

Rok założenia 2017 

Sektor działalności High-tech, rail transportation 

Strategia rozwoju Technologia MagRail została stworzona i jest 
rozwijana w celu łatwego, szybkiego i efektywnego 
ekonomicznie zwiększenia przepustowości i 
możliwości istniejących linii kolejowych oraz poprawy 
wydajności systemu transportu kolejowego. Kluczowe 
komponenty systemu zapewniają lepsze parametry 
eksploatacyjne istniejącej infrastruktury bez 
konieczności przeprowadzania czasochłonnych i 
kosztownych modernizacji linii.  

Władze spółki Przemysław Pączek – CEO 
Paweł Radziszewski – CTO 
Kasia Foljanty – CMO 
Łukasz Mielczarek – Head of Infrastructure 

Liczba pracowników 70 

Runda finansowania Seed/Pre-Series A 

Udział w programach 
mentoringowych/akceleracyjnych 

Gamma Rebels 
MassChallenge Switzerland 
Incredibles powered by Sebastian Kulczyk 

Nagrody/wyróżnienia • SpaceX Pod Competition I – USA, 2016 

• BIM for Innovation Award, Build Earth Live – 
Dubai, 2016 

• SpaceX Pod Competition II – USA, 2017 

• European Startup Prize for Mobility – 
półfinalista, 2018 

• Sifted – top Polish startup to watch, 2020 

• EU Startups – top 10 startups to watch, 2020 
and 2021 

• Railway Technology – top polish startup to 
watch, 2020 

• Build Construction & Engineering Awards 
2020 – most innovative Railway Construction 
Company Europe, 2020 

Dane firmy (pełny adres, www, NIP, 
REGON, KRS) 

Nevomo Sp. z o.o. 
ul. Mińska 63A lok. 245 
03-828 Warszawa 
KRS 674695 
NIP 522-30-90-126 
REGON 367110081 
www.nevomo.tech/pl/ 

 


