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Szanowni Akcjonariusze BLUE TIMBER S.A. 

Mamy za sobą kolejny rok funkcjonowania Blue Timber S.A. Współpraca z Wami dała 

wiatr w żagle spółce, która z rodzinnego biznesu staje się znaczącą firmą w starej jak świat 

branży drzewnej. Z roku na rok rozpędzamy się coraz bardziej. Nie przeszkodził nam  

w tym ani 2020, który zaczynaliśmy od pandemii COVID19, ani 2021, który przyniósł 

potężne zawirowania na rynku drzewnym. Z kolei 2022 rozpoczynamy od wojny  

w Ukrainie. W tak trudnych dla biznesu warunkach współpraca z akcjonariuszami jest 

dla nas niezmiernie ważna. Gdy inni obawiają się o swoją przyszłość, my odkrywamy jej 

jasną stronę. Dzięki zaufaniu, którym nas Państwo darzycie, wytrwale dążymy do objęcia 

pozycji lidera w sprzedaży detalicznej produktów drewnianych. Państwa wkład i ciężka 

praca całego zespołu Blue Timber S.A. dają doskonały efekt synergii, dzięki czemu szybciej 

wdrażamy nowoczesne rozwiązania oraz technologię, które wyprzedzą branżę o wiele lat. 

Dlatego dziękujemy Wam, że jesteście częścią tak przyszłościowego przedsięwzięcia, które 

przyniesie korzyści wszystkim jego uczestnikom. 

Niezmiennie najważniejszą w Blue Timber S.A. pozostaje marka ”Drewno dla Domu”, 

której rozwój napawa nas optymizmem na przyszłość i pozwala na równoległą rozbudowę 

innych projektów. Pragnę przypomnieć, że w 2020 roku marka ”Drewno dla Domu” 

powiększyła powierzchnię magazynową. To ta przestrzeń w Krakowie posłużyła za bazę 

dla rozwoju infrastruktury e-commerce znanej ze strony www.DrewnoDlaDomu.pl. 

Asortyment oferowany przez ”Drewno dla Domu” jest cały czas poszerzany celem 

znalezienia nowych produktów, rozbudowy infrastruktury internetowej oraz zdobycia 

dominującej pozycji w sektorze detalicznym produktów drewnianych w Polsce. Obecnie 

poszerzyliśmy ofertę o artykuły dostępne na stronie www.icarporty.pl, sauny domowe  

i ogrodowe, pawilony handlowe oraz długo wyczekiwane – domy szkieletowe. Nadmienić 

trzeba również oficjalne otwarcie modelowego salonu sprzedaży ”Drewno dla Domu”  

w Krakowie przy ul. Opatkowickiej 10B, do którego serdecznie Was zapraszamy. 

Marka ”Drewno dla Domu” stawia na jakość oferowanych usług i produktów, dlatego nasze 

realizacje otrzymały w 2020 roku normę jakości ISO 9001. Był to kolejny krok w budowie 

sprawnej struktury sprzedażowej, której zsumowane przychody wyniosły kolejno:  

w Timber Traders Investment ponad 5.5 mln zł oraz od połowy roku prawie 2.6 mln zł  

w Blue Timber S.A., co daje nam wynik łącznie ponad 8 mln zł. Całość sprzedaży już  

od 2022 roku prowadzona będzie przez Blue Timber S.A. będącą głównym podmiotem 

naszej działalności. 

Celem na nadchodzący rok jest dalszy szybki wzrost przychodów i marżowości produktów 

oferowanych przez ”Drewno dla Domu” oraz rozszerzenie strefy wpływów o kolejne 
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województwa. Zapewni to dobre fundamenty pod planowany debiut giełdowy spółki  

w najbliższej przyszłości i da inwestorom zakładany zwrot z inwestycji. 

Plany na przejęcie zakładu produkcyjnego od francuskiej firmy Forrest Style zakończyły 

się wycofaniem Francuzów ze względu na rosnący trend w branży drzewnej. Utwierdza 

nas to w przekonaniu, że branża której się poświęciliśmy jest w obecnych czasach jednym 

ze stabilniejszych elementów gospodarki w wielu krajach oraz jesteśmy po właściwej 

stronie mocy. W dalszym ciągu kładziemy nacisk na zwiększanie asortymentu produktów 

poprzez rozbudowę własnej przestrzeni, a także szukanie innego zakładu produkcyjnego, 

nad którym można przejąć kontrolę poprzez fuzję. 

Prace badawcze nad drzewami szybkorosnącymi trwają niezmiennie od wielu miesięcy. 

Dotacja, którą chcieliśmy uzyskać z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nie spotkała 

się z pozytywną decyzją komisji NCBiR ze względu na ograniczoną ilość środków  

w ostatnim naborze. Będziemy jednak kontynuować starania i składać wniosek do skutku, 

gdyż plany Oxygen Forrest Poland związane z sadzeniem drzew, idealnie wpisują się  

w strategię świata dotyczącą uzyskania neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska 

przez najbliższe 10 lat ma zredukować ślad węglowy o 55%, a nie ma bardziej 

ekologicznego projektu redukcji CO2 niż sadzenie jego naturalnych pochłaniaczy jakimi są 

drzewa. Potwierdza to pierwsza w tym roku współpraca z największym w Polsce 

wydarzeniem jakim jest InvestCuffs. Uczynienie go neutralnym klimatycznie poprzez 

posadzenie 400 drzew (które w ciągu roku pochłaniają ekwiwalent produkowanego CO2  

w wysokości 28 ton), to nasz pierwszy krok do promocji sadzenia drzew jako najbardziej 

ekologicznego sposobu na walkę z globalnym ociepleniem. 

Blue Timber S.A. realizując swoją wizję stania się liderem w detalicznej sprzedaży  

w branży drzewnej będzie ciągle się zmieniać, dostosowując swoją strategię do otoczenia 

rynkowego. Dlatego jesteśmy wdzięczni naszym akcjonariuszom za zrozumienie  

i trzymanie kciuków za dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, które ma wypracować  

w przyszłości wysoki zwrot z inwestycji. 

Zapraszamy Was również serdecznie na wydarzenie InvestCuffs w dniach 25-26 marca  

w Krakowie, którego to jesteśmy głównym partnerem ekologicznym (www.investcuffs.pl) 

oraz tradycyjnie w dniach 10-12 czerwca zapraszamy na InvestCamp do Wielkiej Brytanii 

(www.investcamp.co.uk/pl), którego to wydarzenia także jesteśmy głównym partnerem. 

Na 1 kwietnia zaplanowane jest również spotkanie informacyjno-integracyjne w Krakowie 

dla pracowników i akcjonariuszy Blue Timber S.A., w kręgielni na Placu Nowym 1  

o godzinie 17:30. Przewidziany jest też turniej o Puchar Blue Timber S.A. z nagrodą 

rzeczową ;-) 

Pamiętajcie także, że jako akcjonariusze macie od 5-10% rabatu na produkty oferowane 

przez markę ”Drewno dla Domu”. Ponadto posiadacie opcję współpracy z Blue Timber S.A. 

jako inwestorzy pasywni, wnosząc wkład w kapitał obrotowy spółki od kwoty 100 tys. zł, 

który dla akcjonariuszy jest oprocentowany na 12% rocznie (dla innych zainteresowanych 

jest to 10%). Umowy są przygotowywane na rok, dwa lub trzy lata, a odsetki wypłacane  
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co kwartał. Jest to świetna alternatywa dla inwestycji w nieruchomości, ponieważ przynosi 

dużo wyższą stopę zwrotu, jak również jest inwestycją krótkoterminową.  Wkrótce pojawi 

się także dodatkowa możliwość zwiększenia z nami swoich dochodów poprzez budowanie 

wiosek wakacyjnych z domkami drewnianymi. Przypominamy też, że przysługują Wam 

bonusy za polecanie nas znajomym. 

Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do siedziby po odbiór biletów na Termy 

Gorący Potok, gdzie zrealizowaliśmy efektowną konstrukcję nad basenami termalnymi. 

Pozdrawiam, 

Prezes Zarządu 


