
1 

 
 
Szanowni Państwo, 

 
 
 

Chciałbym w kilku zdaniach przedstawić podsumowanie najistotniejszych zdarzeń i osiągnięć Spółki oraz jej 
Grupy Kapitałowej w roku 2013 oraz przekazać moje oczekiwania odnoszące się do najbliższej przyszłości. 
  
Rok 2013 był pod względem koniunktury rynkowej podobny do roku poprzedniego i charakteryzował się 
umiarkowanym popytem ze strony naszych klientów oraz kontynuacją presji na marże. W konsekwencji 
finansowe rezultaty naszej działalności odzwierciedliły poziom przychodów i zyskowności operacyjnej podobny 
do tego jaki zanotowaliśmy w roku 2012. Mimo braku poprawy wyników rocznych widzimy przesłanki które 
pozwalają przypuszczać, że rok ubiegły zamknął czas kryzysu, który - tak w branży hutniczej jaki i otoczeniu 
makroekonomicznym  - rozpoczął się pod koniec 2008 roku i utrzymywał do niedawna, z krótkim okresem 
poprawy w roku 2011. 
 
Pozytywne symptomy koniunkturalne zamanifestowały się polepszeniem wyników naszej działalności w drugim 
półroczu 2013 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Względnie dobre rezultaty 
ostatnich dwóch kwartałów znajdują swoją kontynuację do chwili w której kieruję do Państwa niniejsze słowa.  
 
Nasze oczekiwania na poprawę podtrzymują także okoliczności zewnętrzne do których zaliczyłbym przede 
wszystkim pozytywną dynamikę polskiego PKB oraz rozpoczęcie nowej, siedmioletniej perspektywy budżetowej 
Unii Europejskiej w której nasz kraj ma szanse wykorzystać ponad 300 miliardów złotych. Dzięki tym 
funduszom Polska kontynuuje program budowy dróg o budżecie szacowanym na co najmniej kolejne 65 
miliardów złotych w najbliższych kilku latach. Ogromne środki są kierowane także na modernizację kolei i 
energetyki. W ramach realizacji powyższych programów infrastrukturalnych oraz oczekiwanych inwestycjach 
sektora prywatnego upatrujemy swoich szans na sukces biznesowy. 
 
W mojej ocenie jesteśmy dziś dobrze pozycjonowani aby sprostać wyzwaniom przyszłości. Ostatnie lata ciężkiej 
dekoniunktury stanowiły dla nas dodatkową motywację do optymalizacji kosztowej, rozwoju produktowego i 
poszukiwania nowych rynków zbytu. Był to także czas weryfikacji umiejętności, kompetencji i zaangażowania 
personelu jaki i okres stabilizacji kadry zarządzającej Grupą.  
 
Warto w tym miejscu podkreślić niedawny sukces jakim jest zamknięcie transakcji refinansowania naszego 
zadłużenia w efekcie czego pozyskaliśmy nową platformę finansową dla naszego biznesu na kolejne sześć lat. 
Co więcej, w ramach tej operacji część długu przybrała formę obligacji zamiennych na akcje co umożliwiło 
istotne zmniejszenie zadłużenia i podniesienie kapitałów własnych. 
 
Bardziej szczegółowy opis okoliczności rynkowych oraz kwantyfikację liczbową naszych wyników znajdziecie 
Państwo w sprawozdaniu Zarządu z działalności w roku 2013 oraz w komentarzach i analizie Zarządu do 
raportu rocznego. Zachęcam do zapoznania się z tymi dokumentami jak i z pozostałymi elementami 
składającymi się na nasz raport roczny. 
 
W moim przekonaniu głównym wyzwaniem najbliższej przyszłości jest umiejętna i roztropna realizacja planu 
nakładów inwestycyjnych aby poprzez właściwą ich identyfikację i wdrożenie osiągnąć dalszy postęp jakościowy 
naszej produkcji i optymalizację kosztów działalności. Chcemy również, aby działalność Firmy w obszarze 
pozyskania i przetwórstwa złomów metali w dużo większym stopniu przyczyniała się do sukcesu biznesowego 
oraz finansowego Grupy. Tym zadaniom poświęcimy najwięcej naszej uwagi w nadchodzącym czasie. 
 
Na koniec chciałbym wyrazić przekonanie, iż poprzez zaangażowanie i wkład pracy całej naszej załogi 
wykorzystamy rysujące się przed Spółką szanse ku satysfakcji jej akcjonariuszy i wszystkich osób 
zainteresowanych sukcesem Cognor S.A.  
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