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Úvodný objem ponúkaného dreva na KBB bude v prvej tranži predstavovať 14 tis. metrov kubických

Komoditná Burza BA začala obchodovať s drevom
BRATISLAVA 26. apríla (SITA) - Komoditná burza Bratislava (KBB) v spolupráci so
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štátnym podnikom Lesy SR Banská Bystrica otvorila v utorok na parkete burzy
obchodovanie s drevom a drevnou hmotou. Ako ďalej tlačovú agentúru SITA
informoval generálny sekretár burzy Ivan Poliačik, bratislavská burza tak po dlhej
príprave začína oficiálne obchodovanie s drevom a drevnou hmotou z vybraných
odštepných závodov Lesov SR prostredníctvom verejného a regulovaného trhu
burzy. Úvodný objem ponúkaného dreva bude v prvej tranži predstavovať 14 tis.
metrov kubických, pričom ďalší objem nie je ohraničený. Konkrétne podmienky a
ceny v jednotlivých návrhoch môžu nájsť záujemcovia na webovej stránke KBB.
Podľa I. Poliačika umožní otvorenie obchodov s drevom na oficiálnom trhu KBB
najmä obchodovanie na základe trhovej ceny dosiahnutej na parkete burzy,
transparentný a kontrolovaný spôsob obchodovania pod dohľadom burzových
orgánov a hlavne 100-percentnú záruku platby za dodávky prostredníctvom
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Záručno-zúčtovacieho systému KBB. Predávajúcim tiež zabezpečí platbu za
dodávku dreva ihneď po odobratí a odsúhlasení kvality tovaru. Pre štátny podnik
Lesy SR prinesie obchodovanie s drevom na burze aj zníženie administrácie pri
predaji drevnej hmoty. Pre širokú verejnosť bude dostupná na stránke burzy aj
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oficiálna trhová cena dreva.
Prvé ponuky na KBB zahŕňajú listnaté priemyselné výrezy v cene 2 200 Sk za
meter kubický (Sk/m3), listnaté vlákninové drevo za 1 300 Sk/m3, ihličnaté
vlákninové drevo za 850 Sk/m3 a ihličnaté výrezy po 2 200 Sk/m3. Drevná hmota
je z odštepných závodov Žarnovica, Rožňava, Prievidza, Čierny Balog, Revúca a
ďalších.
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