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Doanh nghiệp Gỗ Việt cam kết sử dụng gỗ hợp pháp    
Vietnam wood industry commits to using legal timber

Founded in 1991 by Stéphane LEDENTU as a timber trading company, 
the French SLB Group has expanded its role internationally through the 
acquisition and sustainable management of forests.

In France and Romania, the SLB Group is involved in forest investment, 
forest management and timber stock trading. In Brazil, the group’s activities are 
afforestation, forest co-investment, forest management and investor support. Today, 
SLB has become a group composed of 60 companies, 30 employees and 60 
partners, including institutional investors, family offices and private investors.

 

Mang tầm nhìn kinh tế  
và sinh thái tới thế giớiSLB:
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With its Brazilian programs, 
SLB promotes econology with 
a vision combining economy 
and ecology. The Group, 
pioneer of econology, makes 
this innovative vision possible 
by producing quality wood 
while preserving native forest 
and avoiding deforestation. 
Since 2008, the company 
has acquired 4,000 hectares 
in Brazil composed by 40% 
of native forest and 60% of 
planted forest. This represents 
2,500 hectares of planted 
area with almost 3 million 
eucalyptus.

The main steps of the 
Brazilian projects are the 
acquisition of degraded 
agricultural land, pre-planting, 
planting and maintenance 
operations and preservation of 
native forests. The sylvicultury 
set up is very dynamic, with 
annual growth monitoring, 

manual pruning of all trees 
from 0 to 6 m and thinning to 
maintain the growth dynamics 
of the forest stand.

All this tracking allows 
optimizing the annual 
production per hectare of 
eucalyptus (60 m3/ha/year, 
when Brazilian national 
average is 36 m3/ha/year) and 
producing a high quality wood 
through pruning for the furniture 
and construction markets.

SLB is a company that has 
been able to establish itself in 
the state of Parana in Brazil, 
with a great social impact by 
working with more than 300 
local people. Moreover, the 
Group is recognized as a pioneer 
company in the production of 
high quality eucalyptus wood 
in Parana, supported by its long 
rotation programs (20 years 
compared to 7 years in average 
in Brazil).

With its ecolabel Econologic 
Program®, the SLB Group is 
really committed to ecology, 
being FSC® certified on all its 
plantations, receiving the Gold 
Seal of the GHG Protocol and 
the Gold Seal + of the Selo 
Clima Parana. Finally, each 
hectare of SLB planted forests 
allows fixing 60 tons of CO2/
year in Brazil.

Olivier RICHARD, manager 
of RNBS, works with SLB since 
1999. Currently, RNBS is in 
charge of the commercialization 
of the SLB premium quality 
(manually pruned) and standard 
quality (non-manually pruned) 
wood, in Asia. RNBS is also 
responsible for the coordination 
of the logging, logistics and 
administrative part, to export 
the wood with the team of SLB 
DO BRASIL. 

There are different possibilities to acquire eucalyptus:
-Traditional purchase of eucalyptus logs: SLB is 
therefore an exporter 
-Establishing a partnership with SLB to acquire new 
land and to carry out your own plantation: SLB is your 
partner
-Acquisition of an existing plantation: SLB is your 
service provider
In the last two options you create your own stock of 
wood (future advance), this allows you to control your 
supplies.

For further information, please contact 

Olivier RICHARD in zalo: +33674880831 in english

or HUYEN in zalo: +33772148675 in vietnamiese
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SLB được Stéphane Ledentu thành lập vào năm 
1991 tại Pháp, là một công ty kinh doanh gỗ, 
Tập đoàn SLB đã mở rộng vai trò của mình trên 

trường quốc tế thông qua việc mua lại và quản lý bền 
vững các khu rừng.

Tại Pháp và Romania, SLB Group tham gia vào lĩnh 
vực đầu tư rừng, quản lý rừng và kinh doanh trữ lượng 
gỗ. Tại Brazil, các hoạt động của Tập đoàn này bao gồm 
trồng rừng, hợp tác đầu tư vào rừng, quản lý rừng và hỗ 
trợ nhà đầu tư. Ngày nay, SLB đã trở thành một tập đoàn 
gồm 60 công ty, 30 nhân viên và 60 đối tác, các nhà đầu 
tư có tổ chức, các văn phòng gia đình và các nhà đầu tư 
tư nhân.

Với các chương trình ở Brazil, SLB thúc đẩy công nghệ 
sinh thái với tầm nhìn bao quát cả mặt kinh tế lẫn sinh 
thái. Tập đoàn, nhà tiên phong về công nghệ sinh thái, 
đã biến tầm nhìn đổi mới này thành hiện thực bằng cách 
sản xuất gỗ chất lượng trong khi vẫn bảo tồn rừng bản địa 

 

Mang tầm nhìn kinh tế  
và sinh thái tới thế giới

và tránh nạn phá rừng. Kể từ năm 
2008, công ty đã mua lại 4.000 
ha rừng ở Brazil, bao gồm 40% 
rừng bản địa và 60% rừng trồng. 
Con số này tương ứng với 2.500 
ha diện tích trồng gần 3 triệu cây 
bạch đàn.

Các bước chính thực hiện trong 
các dự án ở Brazil là thu hồi đất 
nông nghiệp bị thoái hóa, các hoạt 
động trồng trước, trồng, duy trì và 
bảo tồn rừng bản địa. Hệ thống 
lâm sinh được xây dựng rất chủ 
động, với việc theo dõi sự sinh 
trưởng hàng năm, cắt tỉa thủ công 
tất cả các cây có chiều cao từ 0 
đến 6m và tỉa thưa để duy trì động 
lực sinh trưởng của lâm phần.

SLB:
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Tất cả sự theo sát này cho phép tối ưu hóa sản 
lượng hàng năm trên mỗi ha bạch đàn (60 m3/
ha/năm, khi sản lượng trung bình cấp quốc gia ở 
Brazil chỉ là 36 m3/ha/năm) và sản xuất gỗ chất 
lượng cao thông qua việc cắt tỉa cung cấp cho các 
thị trường đồ nội thất và xây dựng.

SLB là một doanh nghiệp mà có thể tự thành 
lập tại bang Parana của Brazil, có ảnh hưởng xã hội 
to lớn thông qua tạo công ăn việc làm cho hơn 300 
người dân địa phương. Hơn nữa, Tập đoàn được 
công nhận là công ty tiên phong trong việc sản xuất 
gỗ bạch đàn chất lượng cao ở Parana, được các 
chương trình quay vòng vốn dài hạn hỗ trợ (chương 
trình 20 năm so với các chương trình trung bình 7 
năm ở Brazil).

Với chương trình nhãn sinh thái (ecolabel 
Econologic Program®), Tập đoàn SLB thực sự được 
cam kết sinh thái, được chứng nhận FSC® trên tất 
cả các đồn điền của mình, nhận được Dấu vàng của 
Nghị định thư GHG và Dấu vàng + của Selo Clima 
Parana. Cuối cùng, mỗi ha rừng trồng của SLB cho 
phép lưu giữ 60 tấn CO2 mỗi năm ở Brazil.

Olivier RICHARD, quản lý của RNBS, làm việc 
cho SLB từ năm 1999. Hiện tại, RNBS phụ trách 
thương mại hóa gỗ chất lượng cao của SLB (loại 
đã được cắt tỉa thủ công) và chất lượng tiêu chuẩn 
(loại đã được cắt tỉa không thủ công) ở Châu Á. 
RNBS cũng chịu trách nhiệm điều phối phần khai 
thác, hậu cần và hành chính, xuất khẩu gỗ với đội 
ngũ của SLB DO BRASIL. 

Có nhiều phương thức khác nhau để thu hoạch 
bạch đàn:
- Mua gỗ bạch đàn theo truyền thống: lúc này 
SLB là một nhà xuất khẩu
- Xây dựng mối quan hệ đối tác với SLB để mua 
đất mới và có đồn điền của riêng bạn: SLB là 
đối tác của bạn
- Mua lại một đồn điền hiện có: SLB là nhà 
cung cấp dịch vụ của bạn
Trong hai tùy chọn sau, bạn tạo kho gỗ của 
riêng mình (hướng tới tương lai), điều này cho 
phép bạn kiểm soát nguồn cung cấp của mình.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Olivier RICHARD qua zalo: 
+33674880831 (trao đổi tiếng Anh)

Hoặc HUYỀN trong zalo: 
+33772148675 (trao đổi tiếng Việt)


