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Treść raportu:   

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z 24 marca 2017 r. w sprawie zawarcia z jednym 

z dotychczasowych odbiorców będącym jednostką dominującą dla grupy kapitałowej stanowiącej 

jeden z czołowych dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej w Europie (Kupujący) umowy 

ramowej na dostawy produktów drewnianej architektury odgrodowej, Zarząd Stelmet S.A. (Spółka, 

Emitent) informuje, iż w dniu 27 października 2017 r. spółka zależna Grange Fencing Ltd (Grange 

Fencing) otrzymała obustronnie podpisaną umowę ramową (Umowa) określającą zasady współpracy 

pomiędzy Grange Fencing a podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Kupującego 

w zakresie sprzedaży zunifikowanego asortymentu przez Grange Fencing.  

Jednocześnie niezależnie od okoliczności zawarcia Umowy, współpraca pomiędzy stronami obejmować 

będzie sprzedaż dla grupy Kupującego również pozostałego asortymentu w oparciu o indywidualne 

umowy, które Grange Fencing zamierza zawierać z działającymi lokalnie jednostkami z grupy 

Kupującego. 

Umowa określa szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Grange Fencing a podmiotami należącymi 

do grupy kapitałowej Kupującego działającymi na określonych rynkach europejskich (Wielka Brytania, 

Irlandia) w zakresie dostaw asortymentu drewnianej architektury ogrodowej. 

Kluczowe postanowienia w zakresie współpracy Grange Fencing a Kupującym są analogiczne do 

warunków współpracy Emitenta z tym podmiotem opisanych w przywołanym raporcie bieżącym 

9/2017. Okres obowiązywania Umowy został określony na dwa lata (Okres Początkowy). Strony mogą 

wypowiedzieć Umowę drugiej stronie z zachowaniem dziewięciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

pod warunkiem, że powiadomienie o wypowiedzeniu nie może rozwiązać Umowy przed końcem 

Okresu Początkowego. 

W związku z zawarciem Umowy, szacowany obrót netto pomiędzy Grange Fencing a grupą kapitałową 

Kupującego wyniesie ok. 7 mln GBP w 2017 r. (równowartość kwoty ok. 33,5 mln PLN) i ok. 10,5 mln 

GBP w 2018 r. (równowartość kwoty ok. 50,3 mln PLN). Emitent szacuje, że współpraca w ramach 

Umowy będzie odpowiadała za około połowę obrotów realizowanych przez Grange Fencing z grupą 

Kupującego w perspektywie do końca okresu jej obowiązywania, a w pozostałym zakresie współpraca 

pomiędzy stronami realizowana będzie w ramach wskazanych powyżej umów o charakterze lokalnym. 

Dostawy produktów będą realizowane na podstawie zamówień określających rodzaj, ilość, ceny oraz 

warunki dostaw, które będą składane indywidualnie przez podmioty z grupy kapitałowej Kupującego. 

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym odnoszące się do możliwości naliczenia kar umownych, 

możliwości rozwiązania czy wypowiedzenia jak również odpowiedzialności za dostarczane produkty, 

nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju umów. 


