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Szanowni Państwo, 
 
 

Mam ponowną przyjemność zachęcić do lektury sprawozdania Grupy Cognor Holding S.A. 
Znajdziecie tu Państwo szereg ciekawych danych i informacji, również o pozafinansowych 
aspektach działalności naszej Firmy. Polecam komentarz zarządu, w którym zawarliśmy oceny 

trendów i diagnozy czynników rynkowych wpływających na nasz biznes jak również oczekiwania 

odnośnie najbliższej przyszłości. Są tu także istotne dane dotyczące dalszych planów rozwojowych.    
 
Ubiegły rok był wyśmienity i upłynął pod znakiem znakomitej koniunktury na większości 
kluczowych rynków dla przemysłu stalowego. Polityka Unii Europejskiej starała się zapobiegać 
nieuczciwym praktykom w handlu. W Polsce przyśpieszyły wydatki infrastrukturalne od których w 
dużej mierze zależą nasza wyniki. Przeprowadzone w ubiegłych latach działania inwestycyjne i 

organizacyjne otworzyły nam nowe możliwości współpracy oraz poprawiły efektywność kosztową 
jak również jakość naszych wyrobów. 
 
Przełomowym wydarzeniem była zmiana źródeł finansowania zewnętrznego na zdecydowanie 
tańsze. Wygenerowane środki z działalności oraz oszczędności finansowe wykorzystaliśmy przede 
wszystkim na zmniejszenie zadłużenia oraz na inwestycje ale również mogliśmy zaproponować 
wypłatę części zysku roku 2017 w postaci dywidendy dla akcjonariuszy. Myślę, że i w tym roku 

stać nas na wynagrodzenie zaufania jakim obdarzają nas właściciele. Zgodnie z przyjętą w 
ubiegłym roku polityką zarząd Cognor Holding S.A. wystąpi na nadchodzącym zwyczajnym walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy z propozycją wypłaty dywidendy. Chcielibyśmy móc także w latach 
kolejnych dzielić się sukcesem biznesowym Grupy. 

 
Rok 2018 był absolutnie rekordowy pod każdym względem: najwyższa produkcja, najwyższe 

przychody, najwyższe zyski ale i najniższe w naszej historii zadłużenie. Mam nadzieję, że dziś 
wszyscy interesariusze Cognor mogą odczuwać satysfakcję z obranego kierunku naszego rozwoju. 
Solidna praca i zaangażowanie naszej załogi są bazą dla godziwego wynagrodzenia, które w naszej 
Grupie kształtuje się statystycznie powyżej średniej krajowej. Chcemy dalej utrzymywać reputację 
dobrego i perspektywicznego pracodawcy.  
 
Przed nami z pewnością wiele wyzwań i trudu ale ufam, że bieżący rok upłynie pod znakiem 

przyzwoitej koniunktury i zadawalających rezultatów z działalności a przede wszystkim będzie 
okresem wzmacniania fundamentów na kolejne lata. Na koniec pragnę życzyć naszej załodze, 
klientom oraz akcjonariuszom aby w roku 2019 zrealizowali swoje pragnienia i aspiracje. 
 
 
 
 

………………………………………… 
Przemysław Sztuczkowski    
Prezes Zarządu  Cognor Holding S.A.  
 
 
Poraj, dnia 28 lutego 2019 r. 


