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Szanowni Panstwo

W imieniu Zarządtt praglę przedstawić Panstwu podsumowanie najważniejszych dokonan i wydarzeń w
Spółce i Grupie Kapitałowej w roku 2009 atakże perspeĘwy rozwoju działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
na najbliiszy rok obrotowy.

Rok 2009 dla całej branĘ stalowej był rokiem trudnym i wymagającJrm' co nńązane jest z
konsekwencjami globalnego kryzysu gospodarczego, doĘkającego większość branf przemysłowych. Głęboka
recesja na rynkach światowych przejawiała się w niższej (zvłaszcza w Europie) skali produkcji i zużycia stali.
W Polsce na rynku stali obserwowany był zrlmiczrrly spadek popytu na wyroby stalowe i co zatym idzie spadek
(około 40 %o) cenwyrobów.

Konsekwencje kryrysu gospodarczego atak'że prowadzona głęboka restrukturyzacja odbiĘ się mocno na
wynikach Spółki i Grupy Kapitałowej. Wysoki spadek przychodów w porównaniu do 2008 roku i niski poziom

marry wartościowej przełoĘĘ się na odnotowaną wysoką statę na poziomie operacyjnym i wyniku netto.
Jednakże spółki caĘ Grupy Kapitałowej caĘ czas utrzymują pĘnność na dobrym i zadhlfenie na bezpieczrrym
poziomie.

W 2009r' spółki Grupy Kapitałowej kontynuowały proces konsolidacji działa|ności zgodnie z obraną
strategią bizresową polegająca na skupieniu całej działa|ności handlowej w jednym podmiocie gospodarczym.

Najważniejsze elementy przeprowadzanej restrukturyzacji w 2009 roku to:
. Stworzenie i wprowadzenie nowej marki COGNOR - Together reach more
. Połączenia kapitałowe spółek Cogror Górnośląski Sp. z o.o. z Stalexport Serwis Centrum S'A. oraz

Cognor S.A. z Copor Gónrośląski Sp. z o.o. iZłomrexSteel Services S.A.
. Nabycie 5| % akcji Złomrex Steel Services S.A. (właściciel Cogror Stahlhandel GmbĘ i aport

pozostałych 49 %o akcji do Cogrror S.A.
. Redukcja zadłuzenia- wykup ewoobligacji Złomrex S.A. i spłata zobowięańCognor Stahlhandel GmbH

w wysokości 43 mln EUR.
l optymalizacja sieci sprzedaĘ - likwidacja trwale nierentownych oddziałów, nniana oddziałów na biura

handlowe, otwarcie biur handlowych w nowych lokalizacjach

W rezultacie wlw działń całość krajowego bizresu operacyjnego prowadzona jest przezjeden podmiot

Cognor S.A. natomiast całość zagranicnlego biznesu realizowana jest przez za|eżną od Copor S.A. gupę

Cognor Stahlhandel. Umożliwiło to przeprowadzenie szeregu zrnian w systemie zarządzania i komunikacji

wewnątrz organizacji (rozwój systemu work flow, platforma komunikacji sprzedaz-zakupy, rozwój działu
logistyki). tl t -r,

-l



Together reach firore
\Ift

COGilOR
JlI\

Równocześnie prowadzony był program redukcji i optymalizacji kosaów prowadzonej działalności,

którego najważniejszymi składowymi byĘ: sprzsdaf zbędnych nieruchomości, renegocjacja i ograniczenie

kosŹów usfug zewnętrznych oraz redukcja zatrudnienia. Szacujemy, fe oszczędności z Ęch Vtułów r,uyniosą

około l0 m|n zł w skali roku.

w 20lor. spÓłki Grupy Kapitałowej planują kontynuować działania w zakresie sprz.edaĘ pozostatych

zbędnych aktywów' w 2010 roku planujemy kapitałowe potączenie Cogrcr S.A. z nieoperacyjnym Stalexport

S.A. Ponadto silny nacisk potożony będzie na szkolenie i doskonalenie shrib sprzedaĘ.

Zarząd pragrrie kontynuować procesy ntiązane z restrukturyzacją i optymalizacją procesów

gospodarczych w Spółce i Grupie Kapitałowej tak aby w możliwie jak najlepszym stopniu dopasować się do

trudnych i zniennych warunków, panujących na rynku dysbybucji stali. Podejmowane różnorodne i

komplelrsowe dzjałania mają na uwadze wzrost wartości spółki i Grupy Kapitałowej dla akcjonariuszy w

przysĄch okresach.
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