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Szanowni Państwo, 

 
 

Za nami kolejny rok finansowy, który dla naszej Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej okazał się czasem wyzwań 
którym w większości uważam, zdołaliśmy sprostać. Rok zamknęliśmy zyskiem EBITDA na poziomie powyżej 
100 milionów złotych i zyskiem netto na poziomie prawie 6 milionów złotych lub ponad 15 milionów, jeżeli 
odliczyć zdarzenia o charakterze jednostkowym. Liczby te jak sądzę, świadczą o tym, że potrafimy radzić sobie 
na trudnym i mało przewidywalnym rynku produkcji stali i wyrobów hutniczych. Co więcej, jesteśmy w stanie 
osiągać rezultaty lepsze niż wielu naszych konkurentów. 
  
W ubiegłym roku sytuacja na stalowym rynku okazała się nieco bardziej sprzyjająca dla producentów, 
szczególnie tych, których metoda wytwarzania opiera się o technologię wielkopiecową. Spadek cen rudy żelaza 
i węgla koksującego obniżył koszty produkcji tych wytwórców w większym stopniu niż zanotowana równolegle 
obniżka cen złomów stali, wpływająca na koszty producentów takich jak Cognor, wykorzystujących technologię 
łuku elektrycznego. Produkcja naszych wyrobów także była bardziej rentowna, ale o fakcie tym zdecydowała w 
większym stopniu nasza determinacja w ciągłej redukcji kosztów oraz sukcesy w pozyskiwaniu nowych klientów 
niż wspomniana poprawa popytu. 
 
Do ważnych zdarzeń ubiegłego roku zaliczam zakończony powodzeniem proces refinansowania zadłużenia 
Grupy. Mimo niepewności osiągnęliśmy nasz cel ustanawiając nową, długoterminową perspektywę finansową, 
na satysfakcjonujących warunkach. Wydarzenie to pozwala nam na strategiczne myślenie o dalszym rozwoju 
Firmy. Jednocześnie mamy otwartą drogę do jak najkorzystniejszego kształtowania przyszłej struktury 
finansowania Spółki w celu optymalizacji związanych z nią kosztów.   
 
Myślę, że korzystna sytuacja rynkowa utrzyma się również w roku bieżącym. Tempo wzrostu polskiego PKB na 
tle relatywnie niskiego długu publicznego, ma szanse kontynuacji, szczególnie, że przed Polską jest kolejna 
perspektywa wsparcia środkami pomocowymi z Unii Europejskiej. Sądzę, że zarówno przemysł motoryzacyjny 
jak i budowlany, od których kondycji głownie zależą nasze wyniki, utrzyma w roku 2015 pozytywną dynamikę.  
 
Szczegółowy opis otoczenia rynkowego oraz kwantyfikację liczbową rezultatów naszej działalności znajdziecie 
Państwo w komentarzach i analizie Zarządu do raportu rocznego. Zachęcam do zapoznania się z tym 
dokumentem jak i z pozostałymi elementami składającymi się na nasz raport roczny. 
 
Uważam, że jesteśmy dobrze pozycjonowani aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Rozwój organiczny, 
rozumiany jako poprawa zakresu oraz jakości naszej oferty produktowej, jest osią naszej strategii. Mam 
nadzieję, że w roku 2015 osiągniemy dalszy postęp w tych kluczowych dla nas obszarach i w konsekwencji 
jeszcze lepsze wyniki finansowe, czego życzę akcjonariuszom i załodze Cognor S.A. 
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