Otmuchów, dnia 18 marca 2015 roku

Szanowni Akcjonariusze i Drodzy Państwo,

przekazuję w Państwa ręce Raport Roczny prezentujący wyniki finansowe i dokonania Grupy
Otmuchów w 2015 roku.
W ubiegłym roku miało miejsce wiele istotnych dla Spółki wydarzeń. Nie był to okres łatwy,
głównie ze względu na warunki rynkowe, w tym zmiany w polityce zakupowej krajowych
sieci handlowych oraz programy dywersyfikacji dostawców. Istotnie i negatywnie wpłynęły
one na wyniki finansowe zanotowane przez Grupę w zeszłym roku.
Trzeba jednak podkreślić, że nawet w tak trudnych warunkach rynkowych Grupa Otmuchów
zachowała rentowność i zanotowała pozytywne przepływy pieniężne. Równocześnie
znacząco obniżyła też zadłużenie finansowe. To dowód naszej odporności i dobry punkt
wyjścia do rozwoju w kolejnych latach.
W zeszłym roku Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 3,8 mln zł, zysk operacyjny na
poziomie 6,4 mln zł, przy 241,9 mln zł przychodów ze sprzedaży.
Ważnym celem strategicznym Grupy jest geograficzna ekspansja i dywersyfikacja sprzedaży.
W zeszłym roku był on realizowany z powodzeniem. Grupa pracowała nad dywersyfikacją
odbiorców i intensyfikacją sprzedaży na kolejnych rynkach. W efekcie czego udział eksportu
w 2015 roku wyniósł 19%, w samym czwartym kwartale udział eksportu wyniósł 20%.
Wzmacniamy też zarząd i jego kompetencje w kluczowym dla Spółki obszarze. Powołanie
nowego członka Zarządu ds. Sprzedaży pomoże w realizacji naszych celów, w zakresie
rozwoju na rynku private label oraz w relacjach B2B.
Spółka aktywnie reaguje na sytuację rynkową i nowe wyzwania. W zeszłym roku
zainicjowała proces intensywnych zmian, dzięki którym będzie lepiej przystosowana do
zmian w branży. Równocześnie prowadzi stałe działania, które mają na celu obniżenie bazy
kosztowej. Przewidziane inicjatywy o charakterze oszczędnościowym pozwolą obniżyć
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koszty w obszarze produkcji i administracji nawet o kilka milionów złotych. W samym 2015
roku udało się wygenerować ponad 1,5 mln zł oszczędności.
Szansą dla Grupy w kolejnych latach będą nowe inwestycje rozwojowe. Zatwierdzony w
zeszłym roku plan inwestycyjny zakłada modernizację i zakup nowych linii technologicznych
w obszarach, w których obecnie jesteśmy silnym graczem na rynku, jak również inwestycje w
asortyment istotny z perspektywy rozwoju eksportu. Jestem przekonany, że dzięki tym
inwestycjom osiągniemy maksymalną efektywność w kluczowych segmentach działania
Spółki, a w wybranych kategoriach produktowych uzyskamy pozycję wybitnie
konkurencyjnego producenta. Efektem inwestycji będzie również zwiększenie przychodów,
marży i eksportu w kolejnych latach.
Wierzę, że podjęte przez nas w ostatnim czasie działania w połączeniu z planowanymi
inwestycjami zagwarantują Grupie rozwój i przełożą się na budowę wartości dla
Akcjonariuszy w kolejnych latach.
W imieniu Zarządu ZPC Otmuchów pragnę podziękować Akcjonariuszom Spółki za wsparcie
dla prowadzonych działań. Jestem przekonany, że podejmowane przez nas decyzje
przyczynią się do sprostania pojawiającym się wyzwaniom. Dziękuję również Radzie
Nadzorczej, pozostałym Członkom Zarządu i wszystkim Pracownikom, bez których wsparcia
i codziennej pracy nie bylibyśmy w stanie realizować naszych zamierzeń.
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