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Szanowni Państwo, 
 
 

Niech mi będzie wolno przedstawić sprawozdanie roczne Cognor Holding S.A., które zawiera szereg 
ciekawych danych i informacji, odnoszących się także do pozafinansowych aspektów naszej 
działalności. Warto jest również spojrzeć do komentarza zarządu, w którym opisaliśmy trendy 

rynkowe kształtujące nasz biznes jak i oczekiwania na najbliższą przyszłość. Tam taż znajduje się 
informacja o zawansowaniu naszych bieżących projektów inwestycyjnych jak też o pomysłach na 
następne kroki rozwojowe. 
 
Po dość trudnym roku 2019, ubiegły rok okazał się jeszcze większym wyzwaniem w związku z 
wirusem SARS-cov-2. Szczęśliwie, pandemia miała dość ograniczony wpływ na naszych odbiorców a 

produkcja stali nie została w Polsce poddana restrykcjom administracyjnym jak w przypadku wielu 
innych działalności. Mimo, że wśród naszej załogi zanotowaliśmy wiele przypadków zakażeń chorobą 
COVID-19 to pracownicy, którzy na nią zapadli wracają obecnie do zdrowia i codziennej rutyny, co 
jest najważniejsze. Ze względu na powyższe aspekty, przy umiejętności dostosowania naszej 
działalności operacyjnej do zmieniającego się otoczenia rynkowego jak i dzięki wysiłkowi oraz 
zaangażowaniu załogi, przeszliśmy przez kryzys koronawirusa bez większego uszczerbku. Pomoc 
uzyskana od władzy centralnej umożliwiła nie tylko podtrzymanie poziomu poprzednich wyników lecz 

nawet ich poprawienie. Osiągnęliśmy wyższy zysk EBITDA i zysk netto a wartość zadłużenia spadła. 
 
Oczekujemy, że po trudnych czasach sytuacja na świecie będzie zmierzała w kierunku stopniowej 

poprawy, z korzyścią dla przemysłu stalowego. Podjąwszy szereg długoterminowych decyzji 
inwestycyjnych w przeszłości, mamy nadzieję korzystać teraz z wzrostowego trendu poprzez 
możliwość zwiększenia skali produkcji jak i dzięki redukcji kosztów jej wytwarzania. Nic jednak nie 
przyjdzie łatwo i nasz zespół musi być gotowy na szereg testów charakteru, niemniej pozostaję w 

ufności, że Cognor będzie potrafił sprostać rosnącym oczekiwaniom wszystkich interesariuszy. 
Pragnę skorzystać z okazji i złożyć życzenia naszej załodze, klientom oraz akcjonariuszom by cieszyli 
się zdrowiem w roku 2021 jak i osiągali powodzenie w realizacji swoich pragnień oraz aspiracji. 
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