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Treść raportu: 

Zarząd Stelmet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 24 marca 2017 r. otrzymał obustronnie 

podpisaną umowę ramową (Umowa) określającą zasady współpracy pomiędzy Emitentem a jednym z 

dotychczasowych odbiorców będącym jednostką dominującą dla grupy kapitałowej stanowiącej 

jednego z czołowych dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej w Europie (Kupujący).  

Umowa dotyczy sprzedaży dla grupy Kupującego zunifikowanego asortymentu. Jednocześnie 

niezależnie od okoliczności zawarcia ww. Umowy, współpraca pomiędzy stronami obejmować będzie 

sprzedaż dla grupy Kupującego również pozostałego asortymentu w oparciu o szereg umów, które 

Emitent zamierza zawierać z działającymi lokalnie jednostkami z grupy Kupującego. 

Okres obowiązywania Umowy został określony na dwa lata, przy czym po upływie ww. okresu Umowa 

staje się bezterminowa z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem dziewięciomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia.   

Umowa określa szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Emitentem a podmiotami z grupy 

Kupującego działającymi na wskazanych rynkach europejskich (w tym w szczególności francuskim, 

brytyjskim, hiszpańskim oraz polskim) w obszarze dostaw zunifikowanego asortymentu drewnianej 

architektury ogrodowej.  

W związku z zawarciem Umowy szacowana wartość obrotów netto Emitenta z grupą Kupującego 

wyniesie ok 9,8 mln EUR w 2017 roku (co odpowiada równowartości 41,8 mln zł) oraz ok. 14,6 mln EUR 

(tj. ok. 62,3 mln zł) w 2018 roku. Emitent szacuje, iż współpraca w ramach Umowy odpowiadać będzie 

za około dwie trzecie obrotów realizowanych 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 Kupującego. 

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. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż aktualnie prowadzone są z Kupującym uzgodnienia w zakresie 

zasad współpracy pomiędzy grupą Kupującego i spółką zależną od Emitenta Grange Fencing i o 

zawarciu umowy regulującej warunki ww. współpracy Spółka poinformuje w trybie odrębnego raportu 

bieżącego.  


