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Szanowni Państwo, 

 
 
 

W imieniu Zarządu przedstawiam Państwu podsumowanie najwaŜniejszych wydarzeń i dokonań Spółki i jej 
Grupy Kapitałowej w ubiegłym roku a takŜe oczekiwania dotyczące naszej działalności w roku bieŜącym. 
  
Po udanym roku 2011, w roku 2012 musieliśmy znów stawić czoło trudnościom wywołanym przez bardzo 
niesprzyjającą koniunkturę w naszym przemyśle. Obserwowany spadek popytu i cen przypomniał nam okres 
największych perturbacji lat 2009-2010. Aktualnie jednak, dzięki zdecydowanie trafionej - moim zdaniem - 
decyzji dotyczącej zbycia działalności dystrybucyjnej i rozwoju w to miejsce działalności produkcyjnej, jak 
równieŜ dzięki poczynionym zabiegom restrukturyzacyjnym i oszczędnościowym, nasza Firma przetrwała 
trudny okres ubiegłego roku w relatywnie dobrej kondycji unikając strat.  
 
Więcej szczegółów na temat niektórych efektów wdraŜanych przez nas programów oszczędnościowych 
znajdziecie Państwo w sprawozdaniu Zarządu z działalności w roku 2012, którego lekturę polecam. Tam 
równieŜ opisujemy pozostałe kluczowe elementy rzutujące na osiągnięte przez nas wyniki. Zachęcam takŜe do 
zapoznania się z uzupełniającym materiałem – komentarzem i analizą Zarządu do raportu rocznego, w którym 
znajduje się jeszcze więcej informacji dotyczących otoczenia rynkowego oraz działalności operacyjnej Grupy. 
 
Działania zmierzające do dalszego umacniania pozycji naszych zakładów produkcyjnych poprzez zwiększenie 
ich efektywności i konkurencyjności na rynku będziemy kontynuowali. Po części zmiany organizacyjne lub 
technologiczne, które zostaną wdroŜone nie wymagają znaczących nakładów finansowych. W pozostałym 
zakresie liczymy się z koniecznością podjęcia większych nakładów inwestycyjnych w średnioterminowej 
perspektywie. Opracowaliśmy program innowacyjnych działań, które chciałbym, Ŝeby doprowadziły do stanu w 
którym Cognor będzie liderem zarówno pod względem jakości produkcji stali specjalistycznych i stopowych jak i 
odnośnie kosztu wytworzenia naszych wyrobów.  
 
Głównym wyzwaniem na rok 2013 jest wzmocnienie naszej struktury kapitałowej poprzez emisję nowego, 
długoterminowego instrumentu dłuŜnego mającego refinansować obligacje zapadające w lutym roku 2014, 
uzupełnionego o element kapitału własnego. Mam nadzieję, Ŝe nastąpi to przy wykorzystaniu istniejącego 
programu warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. W tym pierwszym zakresie prowadzimy 
na obecną chwilę zaawansowane juŜ prace. 

 
Liczymy, Ŝe mimo ogólnych trudności odczuwalnych w wielu krajach Europy w tym i w Polsce, koniunktura w 
naszym przemyśle będzie w roku 2013 ulegała stopniowej poprawie. Celem finansowym na bieŜący rok jest 
poprawa naszych wyników i budowa fundamentów pod długoterminowy wzrost wartości Spółki i jej Grupy 
Kapitałowej. Powodem naszej obecności na rynku i podstawowym naszym dąŜeniem był, jest i będzie przede 
wszystkim wzgląd na interes Spółki i jej akcjonariuszy.  
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Przemysław Sztuczkowski    

Prezes Zarządu  Cognor S.A.  
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