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Rośnie sprzedaż pelletu na rynek włoski
Pellet drzewny produkowany przez Grupę FITEN cieszy się coraz większym zainteresowaniem. P o
raz pierwszy sprzedaż przekroczyła w ubiegłym miesiącu poziom 1000 ton.
Rynek pelletu drzewnego w Europie cechuje się sezonowością. Popyt na ten wyrób wzrasta w drugiej
połowie roku, ze szczytem w okresie wrzesień‐styczeń, natomiast wysokie zużycie trwa mniej więcej
do końca lutego. Znajduje to swoje odbicie w niespotykanym wcześniej poziomie sprzedaży
miesięcznej wyrobu Grupy FITEN, która już we wrześniu br. wysłała na włoski rynek ponad 1000 ton
produkowanego w tułowickim zakładzie pelletu.
Na rynek włoski trafia najwięcej naszego pelletu. W pierwszej połowie roku postawiliśmy sobie za cel
pozyskanie kontraktów handlowych, których realizacja umożliwiłaby stopniową poprawę wyników
oraz wzrost rentowności w tym segmencie naszej działalności. Można już chyba powiedzieć, że
działania te zaczynają przynosić rezultaty – komentuje Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN S.A.
Jak dodaje Zarząd, Grupa FITEN planuje intensyfikację sprzedaży pelletu drzewnego na polskim i
zagranicznym rynku, a także dalszy rozwój tego segmentu działalności:
W wyniku rozpoczynającego się właśnie sezonu grzewczego, wzrost zapotrzebowania na pellet
drzewny zauważalny jest obecnie w całej Europie, co przekłada się również na zainteresowanie
naszym produktem. Rynek pelletu drzewnego uważam za perspektywiczny głównie z powodu bardzo
wielu zalet tego paliwa docenionych już w krajach zachodnich. Myślę, że rynek krajowy również
będzie rósł – choć to raczej perspektywa kilkuletnia. FITEN planuje stały rozwój w tym segmencie
działalności i docieranie do coraz szerszej rzeszy odbiorców końcowych, zarówno w Polsce, jak i za
granicą – dodaje Roman Pluszczew.
Sprzedaż pelletu drzewnego stanowi trzeci, obok hurtowego obrotu energią oraz sprzedaży do
odbiorców końcowych, segment działalności Grupy FITEN.
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Kapitał zakładowy 14 100 000 złotych, opłacony w całości

NIP: 6342622328

Konto PLN : PKO BP S.A 26 1020 2498 0000 8002 0373 7269

KRS: 0000274060

Sąd Rejonowy w Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

