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Szanowni Państwo, 
 
 

Chciałbym zachęcić do zapoznania się ze sprawozdaniem rocznym Grupy Cognor Holding S.A., które 
zawiera 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 trudny bowiem zostaliśmy skonfrontowani ze spadkiem popytu w Polsce i w 
pozostałych krajach Unii Europejskiej, które są naszymi kluczowymi rynkami. Nadto, musieliśmy 
radzić sobie ze wzrostem cen energii elektrycznej i praw do emisji dwutlenku węgla podczas gdy 

polityka UE pozostawała nieefektywną i nie zabezpieczała równego traktowana wszystkich 
uczestników rynku. W Polsce tempo nakładów infrastrukturalnych nie malało co wsparło popyt na 
nasze stale konstrukcyjne. To pozwoliło zamortyzować negatywne trendy w przemyśle 
motoryzacyjnym gdzie produkcja samochodów a tym samym popyt na stal znacznie spadły. 
Zdołaliśmy w kilku przypadkach zakończyć a w pozostałych posunąć naprzód zaawansowane szeregu 
projektów inwestycyjnych, co już przyczyniło się do osiągnięcia poprawy kosztów produkcji i co 
przyniesie dalsze korzyści w nieodległej przyszłości. Odnośnie naszej aktywności operacyjnej rok 

2019 nie był wcale dużo słabszy od rekordowego roku 2018. Mimo złej koniunktury zdołaliśmy 
osiągnąć zysk a wielkość naszego zadłużenia netto osiągnęła historycznie niski poziom.  
 

Niestety rozwój wypadków związanych z kryzysem COVID-19 nie wróży dobrze na rok 2020. 
Nadchodzi czas testu charakterów aby zabezpieczyć działanie wszystkich naszych jednostek 
biznesowych bez większych zakłóceń z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa pracy załogi. 
Ufam, że dzięki zaangażowaniu naszych ludzi przetrwamy tę próbę jak już kilkukrotnie to miało 

miejsce w przeszłości. Przed nami z pewnością wiele wyzwań i trudu lecz powinniśmy patrzeć dalej 
przed siebie by wykorzystać owoc długoterminowych decyzji inwestycyjnych jak i wysiłku naszych  
pracowników wówczas, gdy rynek wróci do normalności. Na koniec pragnę życzyć naszej załodze, 
klientom oraz akcjonariuszom aby w roku 2020 cieszyli się dobrym zdrowiem oraz zdołali zrealizować 
wszystkie swoje pragnienia i aspiracje. 
 

 
 
 
………………………………………… 
Przemysław Sztuczkowski    
Prezes Zarządu  Cognor Holding S.A.  

 

 
Poraj, dnia 30 marca 2020 r. 


