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Treść raportu: 

Zarząd Stelmet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 listopada 2018 r. nastąpiło ostateczne 

ogłoszenie wyników sprzedaży podstawowej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

(Lasy Państwowe) drewna na rok kalendarzowy i zgodnie z przyjętym przez Lasy Państwowe 

harmonogramem rozpocznie się procedura podpisywania umów sprzedaży na rok 2019. 

Na podstawie złożonych w aplikacji Portal Leśno-Drzewny przez Emitenta oraz spółkę zależną 

MrGarden sp. z o.o., ofert zakupu drewna na rok kalendarzowy 2019 w ramach procedur 

prowadzonych przez Lasy Państwowe, ww. spółki uzyskały możliwość zakupu drewna w łącznej ilości 

około 543 tys. m3.  

Wartość zakupionego drewna przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta w roku kalendarzowym 2019 

zostanie określona przez Lasy Państwowe w umowach kupna-sprzedaży, które zostaną zawarte 

pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Lasami Państwowymi. O zawarciu umów 

dotyczących dostaw surowca drzewnego Emitent poinformuje w trybie odrębnego raportu bieżącego.  

Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta w celu zabezpieczenia zakupów drewna w odpowiedniej ilości 

planują w roku kalendarzowym 2019 dokonać również zakupów drewna od podmiotu powiązanego 

osobowo z Prezesem Zarządu Spółki. Według szacunków Emitenta wolumen zakupionego drewna od 

wyżej wskazanego podmiotu nie przekroczy 10% łącznych zakupów surowca drzewnego, a warunki 

nabycia drewna od tego podmiotu będą realizowane na warunkach rynkowych. 

Emitent informuje, iż: (a) dotychczas zawarte umowy w roku kalendarzowym 2018, (b) złożone oferty 

zakupu drewna na rok kalendarzowy 2019 oraz (c) planowane zakupy drewna z podmiotem 

powiązanym osobowo z Prezesem Zarządu Spółki zabezpieczają w co najmniej 95 % zapotrzebowanie 

Grupy Kapitałowej Emitenta na surowiec drzewny w roku obrotowym 2018/2019. 

Według wstępnych szacunków Emitenta jednostkowy koszt nabycia drewna (uwzgledniający również 

koszt transportu) w roku obrotowym 2018/2019 będzie wyższy o ok. 6% od kosztów nabycia drewna 

w roku obrotowym 2017/2018. 


