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Szanowni Państwo, 
 
 

Z przyjemnością przekazuję do lektury sprawozdanie Grupy Cognor Holding S.A. za rok 2017. 
Znajduje się w nim szereg ciekawych danych i informacji w tym po raz pierwszy osobny dokument 
traktujący o pozafinansowych aspektach działalności naszej Firmy. Jak zawsze zachęcam do 

zapoznania się z komentarzem zarządu, w którym zawarliśmy oceny trendów odzwierciedlonych 

wynikami Spółki, diagnozy czynników rynkowych wpływających na nasz biznes oraz oczekiwania 
odnośnie najbliższej przyszłości.  
 
Ubiegły rok upłynął pod znakiem dobrej koniunktury na większości kluczowych rynków dla 
przemysłu stalowego. Poprawa popytu przełożyła się na wzrost marż dzięki bardziej stanowczej 
polityce Unii Europejskiej zapobiegającej nieuczciwym praktykom w handlu stalą. W Polsce 

zaznaczyła się odbudowa wydatków infrastrukturalnych od których w dużej mierze zależy nasza 
wielkość sprzedaży. Patrząc na kwestie wewnętrzne widzimy efekty przeprowadzonych w ubiegłych 
latach działań inwestycyjnych jak i organizacyjnych, które otworzyły nam nowe możliwości 
współpracy z klientami oraz dalej poprawiły efektywność kosztową jak również jakość produktu.  
 
W zakończonym roku osiągnęliśmy jeden z największych sukcesów w naszej historii pod względem  
zanotowanego wyniku operacyjnego a także zysku netto. Rezultat ten jest wypadkową wielu 

czynników, tych uzależnionych od naszych starań jak i będących pochodną procesów 
makroekonomicznych, pozostających poza możliwością wpływu. Mogę powiedzieć, że czujemy 
satysfakcję z solidnej pracy naszej załogi jak i z obranego kierunku rozwoju Firmy. 
 

Dobre wyniki są bazą dla godziwego wynagrodzenia, które w naszej Grupie kształtuje się znacząco 
powyżej średniej krajowej. Dzięki dobrej płacy, wieloletniej obecności na rynku oraz związanej z 

nią renomie, cieszymy się uznaniem jako pracodawca. Chcielibyśmy umacniać naszą pozycję 
również i w tym, kluczowym dla nas wymiarze. Dobre wyniki finansowe to okoliczność pozwalająca 
na gratyfikację pozostałych interesariuszy, w tym właścicieli. Zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku 
polityką zarząd Cognor Holding S.A. wystąpi na nadchodzącym zgromadzeniu akcjonariuszy z 
propozycją wypłaty dywidendy. 
 
Mam nadzieję, że bieżący rok upłynie pod znakiem sprzyjającej koniunktury i ponownie dobrych 

rezultatów z działalności oraz będzie okresem w którym fundamenty i pozycja Firmy ulegną 
dalszemu wzmocnieniu. Bez wątpienia nie obędzie się bez wytężonej pracy, umiejętności osiągania 
celów jak i pokonywania wyzwań. W tym miejscu pragnę życzyć naszej załodze, klientom oraz 
akcjonariuszom aby rok 2018 przyniósł same sukcesy. 
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