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30NINIEJSZY MATERIA£, ANI ¯ADNE ZAWARTE W NIM INFORMACJE, NIE PODLEGAJ¥ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI B¥DŹ DYSTRYBUCJI, W CA£OŚCI LUB W CZÊŚCI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, DO LUB NA TERYTORIUM INNYCH KRAJÓW, W TYM 

STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, ANI W INNYCH PAÑSTWACH, W KTÓRYCH TAKIE ROZPOWSZECHNIANIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA MO¯E PODLEGAÆ OGRANICZENIOM LUB BYÆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.
Niniejszy materia³ zosta³ przygotowany przez Stelmet S.A. („Spó³ka”) i ma charakter wy³¹cznie promocyjny i nie stanowi prospektu na potrzeby stosownych regulacji wdra¿aj¹cych Dyrektywê 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta, ³¹cznie z wszelkimi regulacjami wdra¿aj¹cymi j¹ w danym Pañstwie 
Cz³onkowskim na mocy takiej Dyrektywy oraz wszelkimi innymi obowi¹zuj¹cymi przepisami nazywana jest „Dyrektyw¹ Prospektow¹”), a tym samym nie stanowi oferty sprzeda¿y ani próby pozyskania oferty nabycia papierów wartościowych. Prospekt emisyjny sporz¹dzony zgodnie z postanowieniami 
Dyrektywy Prospektowej w zwi¹zku z pierwsz¹ ofert¹ publiczn¹ akcji Spó³ki („Akcje”) („Oferta”) na terytorium Polski oraz ubieganiem siê przez Spó³kê o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie³dê Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 
zatwierdzony przez Komisjê Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2016 roku („Prospekt”), wraz ze wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizuj¹cymi do Prospektu oraz (po jej sporz¹dzeniu i publikacji) informacj¹ o ostatecznej liczbie i cenie akcji oferowanych w Ofercie, jest jedynym prawnie 
wi¹¿¹cym dokumentem ofertowym zawieraj¹cym informacje o Spó³ce, grupie kapita³owej Stelmet („Grupa Stelmet”), Akcjach i Ofercie, a tak¿e o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Prospekt jest dostêpny na stronie internetowej Spó³ki 
(www.stelmet.com). 
Niniejszy materia³ ma charakter wy³¹cznie informacyjny oraz promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu b¹dź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe i ¿adne postanowienia w nim zawarte nie bêd¹ stanowiæ podstawy ¿adnej umowy, zobowi¹zania lub decyzji inwestycyjnej, 
ani te¿ nie nale¿y na nim polegaæ w zwi¹zku z jak¹kolwiek umow¹, zobowi¹zaniem lub decyzj¹ inwestycyjn¹. Niniejszy materia³ nie stanowi rekomendacji dotycz¹cej jakichkolwiek papierów wartościowych Spó³ki lub Grupy Stelmet.

Grupa Stelmet jest w ocenie Zarz¹du najwiêkszym 
w Polsce i Europie, pod wzglêdem wolumenu 
produkcji w m3, pionowo zintegrowanym produ-
centem i dystrybutorem tzw. drewnianej architek-
tury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna 
wykorzystywane do grodzenia, wyposa¿ania, 
upiêkszania i dekoracji ogrodów, parków, tarasów 
i wszelkiego rodzaju przestrzeni rekreacyjnych. 
Produkty Grupy Stelmet sprzedawane s¹ w ponad 
25 krajach, w tym na najwiêkszych rynkach Unii 
Europejskiej – Wielkiej Brytanii, Niemczech 
i Francji, gdzie Grupa Stelmet zdoby³a siln¹ pozy-
cjê. Celem Grupy Stelmet jest umacnianie wiod¹-
cej pozycji w Europie, m.in. poprzez systematycz-
ny wzrost sprzeda¿y, zwiêkszanie mocy produk-
cyjnych i dalsz¹ poprawê efektywności. Strategia 
Spó³ki obejmuje zarówno rozwój organiczny, jak 
i akwizycje innych podmiotów.

INFORMACJE O SPÓ£CE
WRZESIEÑ 2016

NR 1 W POLSCE I W EUROPIE

PONAD 25 KRAJÓW

PONAD 30 LAT TRADYCJI

pod wzglêdem wolumenu produkcji w m3

gdzie sprzedawane s¹ produkty Stelmet

po³¹czonej z innowacyjnymi rozwi¹zaniami
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s – symulacja | W zwi¹zku ze zmian¹ roku obrotowego (obecnie jest to okres od 1 października do 30 września), na wykresach zaprezentowano porównywalne dane ze sprawozdañ finansowych za okresy 12 miesiêcy koñcz¹ce siê
30 września 2013, 2014 i 2015 r. (sprawozdania te zosta³y zbadane przez audytora). Za rok 2014/15 uwzglêdniono dane z symulacji danych finansowych przygotowanych w celu uwzglêdnienia wyników Grange Fencing Ltd.
w ca³ym okresie 12 miesiêcy koñcz¹cym siê 30 września 2015 r.
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SILNE ZAPLECZE PRODUKCYJNE
ORAZ WYSOKA SPRAWNOŚÆ OPERACYJNA

GRUPA STELMET:

· Rozbudowane moce produkcyjne
· Nowoczesny park maszynowy zapewniaj¹cy produkcjê wyrobów wysokiej jakości
· Zwiêkszona efektywnośæ operacyjna dziêki zastosowaniu systemów wspieraj¹cych
· Wieloletnie doświadczenie w nabywaniu surowca drzewnego
· Dogodna lokalizacja g³ównych zak³adów produkcyjnych
· Model biznesowy pozwalaj¹cy na utylizacjê ca³ości surowca drzewnego
   – Grupa Stelmet jest drugim najwiêkszym producentem pelletu w Polsce
· Skuteczne zarz¹dzanie sezonowości¹

PRZEWAGA KONKURENCYJNA
UGRUNTOWANA DZIÊKI

· Wiod¹cej pozycji na rynku drewnianej architektury ogrodowej w Europie
· Pionowej integracji ³añcucha dostaw
· Unikalnej zdolności zarz¹dzania logistyk¹ dostaw produktów, wysoko ocenianej przez klientów
· Za³o¿ycielom i Zarz¹dowi posiadaj¹cym unikalne doświadczenie w bran¿y
· Korzystnej sytuacji finansowej oraz silnej bazie kapita³owej
· Obecności na wielu rynkach europejskich
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Grupa Stelmet zajmuje siê produkcj¹ i dystrybucj¹ tzw. 
drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby 
z drewna sosnowego i świerkowego, obejmuj¹ce m.in. ró¿nego 
rodzaju p³oty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany 
czy domki narzêdziowe. Produkty te przeznaczone s¹ do 
grodzenia, wyposa¿ania, upiêkszania oraz dekoracji ogrodów, 
parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakte-
rze rekreacyjnym. Asortyment Grupy Stelmet obejmuje ponad 
2,6 tys. wzorów wyrobów, znajduj¹cych siê w bie¿¹cej 
produkcji. Grupa Stelmet stale monitoruje trendy pojawiaj¹ce 
siê na rynku drewnianej architektury ogrodowej, co umo¿liwia 
szybkie dostosowanie asortymentu do zmieniaj¹cych siê 
oczekiwañ klientów.

    Wiêkszośæ produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza 
granicami Polski. Trafiaj¹ one do odbiorców w ponad 
25 krajach, g³ównie do czo³owych europejskich sieci sklepów 
DIY („Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budow-
lanych. W ostatnim roku obrotowym sprzeda¿ na rynki 
zagraniczne stanowi³a ponad 85% ³¹cznych przychodów Grupy.
     Kluczowymi rynkami dla Grupy Stelmet s¹ Wielka Brytania, 
Francja i Niemcy, czyli trzy najwiêksze pod wzglêdem wartości 
rynki drewnianej architektury ogrodowej w Europie. Stelmet 
jest obecny na rynku europejskim od ponad 25 lat, potrafi¹c 
realizowaæ zamówienia o du¿ej skali, szerokim zasiêgu geogra-
ficznym, skomplikowanym asortymencie oraz krótkich termi-
nach realizacji. W efekcie, Grupa Stelmet jest dystrybutorem 
pierwszego wyboru dla najwiêkszych sprzedawców 
detalicznych drewnianej architektury ogrodowej w Europie.
       Na podstawie dostêpnych informacji i w³asnej oceny mo¿li-
wości konkurentów, Zarz¹d Spó³ki ocenia, ¿e pod wzglêdem 
wolumenu produkcji w m3 Grupa Stelmet jest najwiêkszym 
w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producen-
tem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. 
Wed³ug raportu firmy doradczej OC&C, szacowana ³¹czna 
wartośæ produktów architektury ogrodowej sprzedawanych na 
8 najwiêkszych rynkach Europy (tj. Francja, Wielka Brytania, 
Niemcy, Polska, Hiszpania, W³ochy, Belgia oraz Holandia) 
wynosi blisko 3 mld EUR (wed³ug cen producentów) rocznie. 
Z tego oko³o 1,9 mld EUR dotyczy kategorii produktów, które 
znajduj¹ siê w ofercie Grupy Stelmet. Ponadto raport ten 
wskazuje, ¿e na trzech najwiêkszych rynkach drewnianej 
architektury ogrodowej w Europie, czyli w Wielkiej Brytanii, 
Francji oraz Niemczech, Grupa posiada odpowiednio oko³o 
8-9%, 8-9% oraz 5-6% udzia³.

Grupa Stelmet jest zintegrowana pionowo, tzn. jest 
jednocześnie producentem oraz dystrybutorem, a ca³ośæ 
procesu technologicznego jest kontrolowana i realizowa-
na przez Grupê Stelmet – od zakupu drewna okr¹g³ego, 
poprzez produkcjê, a¿ po pakowanie wyrobów gotowych,
a tak¿e organizowanie transportu i dowo¿enie produktów 
bezpośrednio do sklepów klientów. Umo¿liwia to m.in. termi-
now¹ realizacjê skomplikowanych zamówieñ, uzyskiwanie 
wy¿szych mar¿ czy zapewnienie wysokiej jakości produktu 
koñcowego.
   W procesie przetwarzania drewna powstaje produkt 
uboczny (np. zrêbki, trociny, wióry, kora), który jest wykorzy-
stywany przez Stelmet do produkcji pelletu, albo te¿ jest 
bezpośrednio sprzedawany producentom p³yt drewnopochod-
nych oraz innym podmiotom. Pionowa integracja umo¿liwia  
tak¿e 100% wykorzystanie cennego surowca drzewnego.

 

  Pellet to rodzaj paliwa ekologicznego, zaliczanego do 
najbardziej efektywnych źróde³ energii, wykorzystywane-
go do wytwarzania energii cieplnej w du¿ych instalacjach, 
jak i przez klientów indywidualnych oraz do produkcji 
energii elektrycznej w energetyce zawodowej. Uzupe³nia on 
ofertê produktow¹ Grupy Stelmet, co pozwala jej dywersy-
fikowaæ przychody i maksymalizowaæ mar¿e. Sprzedawany jest 
pod czterema markami w³asnymi (Lava, Olimp, Firemaxx 
oraz Ecospecial). Grupa jest drugim najwiêkszym producen-
tem pelletu w Polsce (wed³ug kryterium mocy produk-
cyjnych w roku obrotowym 2014/2015) oraz istotnym 
dystrybutorem pelletu na rynki europejskie. 

Stanis³aw Bieñkowski
Prezes Zarz¹du

Kieruje ca³¹ Grup¹ Stelmet, wyznacza 
kierunki jej rozwoju i odpowiada za 
strategiê. Strategicznie nadzoruje dzia³alnośæ 
DAO. Ponadto bezpośrednio nadzoruje pion 
personalny, zakupów oraz IT.

Przemys³aw Bieñkowski
Wiceprezes Zarz¹du

Kieruje i nadzoruje obszar finansów, 
pion techniczny oraz sprzeda¿
i produkcjê pelletu.

Andrzej Trybuś
Cz³onek Zarz¹du

Kieruje i nadzoruje obszar produkcji
i sprzeda¿y drewnianej architektury 
ogrodowej (DAO) oraz pion logistyki.

Piotr Leszkowicz
Dyrektor Finansowy

Operacyjnie kieruje prac¹ pionu 
finansów i ksiêgowości, w sk³ad którego 
wchodzi tak¿e dzia³ controllingu.
Podlega pod Wiceprezesa Zarz¹du.

Grupa Stelmet posiada w Polsce cztery g³ówne nowoczesne 
zak³ady produkcyjne o wysokim stopniu automatyzacji 
i jeden mniejszy zak³ad pomocniczy. Poprzez spó³kê zale¿n¹ 
MrGarden sp. z o.o., od 2015 r. Grupa Stelmet realizuje 
równie¿ budowê nowego, bardzo du¿ego i nowoczesnego 
zak³adu w Grudzi¹dzu, na terenie Pomorskiej SSE.
         Zak³ad w Grudzi¹dzu zostanie uruchomiony w IV kwartale 
2016 r. Bêdzie najnowocześniejszym zak³adem produkcji 
drewnianej architektury ogrodowej w Europie i najbardziej 
efektywnym zak³adem Grupy Stelmet. Dziêki tej inwestycji 
roczne zdolności produkcyjne Grupy Stelmet w segmencie 
drewnianej architektury ogrodowej wzrosn¹ z obecnych oko³o 
250 tys. m3 do oko³o 400 tys. m3 (docelowo w roku 
obrotowym 2019/20), czyli o oko³o 60%.
         Pod koniec 2014 r. Grupa Stelmet zrealizowa³a z sukcesem 
przejêcie Grange Fencing Ltd., jednego z dwóch liderów na
 

rynku drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Bryta-
nii, z 40-letni¹ tradycj¹, siln¹ lokaln¹ mark¹ i zdrowymi 
finansami. Akwizycja Grange Fencing Ltd. umo¿liwi³a Grupie 
Stelmet ekspansjê na rynku brytyjskim oraz pozwoli³a na umoc-
nienie pozycji czo³owego podmiotu w segmencie drewnianej 
architektury ogrodowej na ca³ym rynku europejskim.

Celem strategicznym Grupy Stelmet jest budowanie wartości 
dla akcjonariuszy poprzez umocnienie pozycji wiod¹cego, 
pionowo zintegrowanego producenta i dystrybutora drewnia-
nej architektury ogrodowej w Europie. Strategia Grupy Stelmet 
zak³ada dalszy wzrost sprzeda¿y produktów, wspierany 
nowymi mocami produkcyjnymi, realizacj¹ synergii zwi¹zanych 
z akwizycj¹ Grange Fencing Ltd. i dalsz¹ optymalizacj¹ opera-
cyjn¹ w ramach Grupy. Strategia umocnienia pozycji
w Europie obejmuje zarówno rozwój organiczny, jak i poten-
cjalne akwizycje innych podmiotów.

Przyjêty model biznesowy, konsekwentnie realizowana strate-
gia, poczynione inwestycje oraz ci¹g³a optymalizacja produkcji
i dystrybucji przek³adaj¹ siê na bardzo dobre wyniki finansowe 
Grupy Stelmet. W trzech ostatnich latach ³¹czne przychody ze 
sprzeda¿y wzros³y średnio o 23% rocznie. Jednocześnie 
Grupa Stelmet notuje wysokie, stabilne wyniki finansowe. 
Rentownośæ netto Grupy Stelmet w ostatnich latach utrzymuje 
siê na poziomie kilkunastu procent. Ni¿szy poziom rentowności 
EBITDA w roku 2014/15 wynika³ w du¿ej mierze z przejêcia 
Grange Fencing, którego dzia³alnośæ charakteryzowa³a siê 
ni¿sz¹ mar¿¹.

Grupa Stelmet zarz¹dzana jest przez wysoko wykwalifikowan¹ 
i doświadczon¹ kadrê kierownicz¹, która dysponuje wszech-
stronn¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ produkcji drewnianej architektury 
ogrodowej  w tej bran¿y. Posiadane doświadczenie i znajomośæ 
wymagañ g³ównych klientów umo¿liwiaj¹ Grupie Stelmet 
efektywne planowanie i organizacjê produkcji oraz optyma-
lizacjê logistyki dostaw. Zarz¹d oraz wiêkszośæ kadry zarz¹dza-
j¹cej s¹ zwi¹zani z Grup¹ Stelmet od wielu lat. Wielu przed-
stawicieli kadry zarz¹dzaj¹cej posiada tak¿e wieloletnie 
doświadczenie i umiejêtności zdobyte w innych du¿ych 
firmach nale¿¹cych do miêdzynarodowych organizacji.
     Za³o¿yciel Stelmetu Stanis³aw Bieñkowski jest jednocześnie 
Prezesem Zarz¹du, piastuj¹c tê funkcjê od pocz¹tku dzia³alno-
ści Spó³ki, tj. od 1985 r. Kierownictwo Grupy Stelmet by³o 
zaanga¿owane w wiele procesów rozwojowych, inwesty-
cyjnych, modernizacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz 
M&A w Grupie Stelmet. Stelmet to spó³ka z polskim 
kapita³em. Jej za³o¿yciel Stanis³aw Bieñkowski posiada 
pośrednio 100% akcji Stelmet S.A.

WIOD¥CA POZYCJA W EUROPIE

KLUCZOWI MENED¯EROWIE STELMET S.A.

EFEKTYWNY MODEL
BIZNESOWY I DYWERSYFIKACJA

PRZYCHODÓW

ROSN¥CE ZDOLNOŚCI
PRODUKCYJNE

...nowoczesny park maszynowy
zapewniaj¹cy produkcjê

wyrobów wysokiej jakości...

...ca³kowite wykorzystanie
cennego surowca drzewnego...

STRATEGIA NASTAWIONA
NA DALSZY WZROST

BARDZO DOBRA
KONDYCJA FINANSOWA

ZESPÓ£ MENED¯ERÓW
Z UNIKALNYM DOŚWIADCZENIEM



OFERTA PRODUKTOWA FIRMY STELMET



OFERTA GRUPY STELMET OBEJMUJE
ARCHITEKTURÊ OGRODOW¥

PELLET

• altany
• ³uki

• pergole
• kwietniki

• rollbordery
• podesty

• deski tarasowe
• p³oty

• pale
• palisady

Od pocz¹tku naszej dzia³alności koncentrujemy siê na produkcji elementów tak zwanej „drewnianej architektury 
ogrodowej”. Oferujemy naszym klientom wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, s³u¿¹ce do grodzenia, 
wyposa¿ania i dekoracji ogrodów, dzia³ek, tarasów, balkonów, parków i wszelkiego rodzaju przestrzeni 
o charakterze rekreacyjnym. 


