
 

  

Szanowni Państwo, 

 

Rok 2016 był w historii Spółki rokiem istotnych decyzji i zmian. Uchwalenie w listopadzie nowej 

strategii Grupy Kapitałowej Otmuchów zapoczątkowało szereg działań mających na celu zwiększenie 

efektywności zarządzania Grupą oraz umożliwiających zwiększenie skali działalności w przyszłości.  

Konsekwencją tych działań są również wyniki finansowe za 2016 r., które zostały obciążone szeregiem 

zdarzeń o charakterze jednorazowym. Na wyniki Grupy wpłynęły również niekorzystnie kształtujące się 

w 2016 r. ceny surowców wykorzystywanych do produkcji wyrobów z oferty Grupy. 

W 2016 r. zapoczątkowany został jednocześnie okres intensywnych inwestycji w aktywa wytwórcze, 

który jest niezbędnym elementem strategii umożliwiającym efektywną kosztowo produkcję, a także 

rozwój i pozyskanie nowych produktów spełniających oczekiwania konsumentów. 

W 2016 r. przeznaczyliśmy na ten cel ponad 20 mln PLN, w tym i kolejnych latach planujemy realizację 

inwestycji na poziomie 9-15 mln PLN rocznie.  

Działalność Grupy planujemy skupić wokół dwóch podstawowych segmentów: słodycze oraz produkty 

śniadaniowe i zbożowe. Poza koncentracją wydatków inwestycyjnych w tych obszarach planujemy 

uprościć strukturę Grupy Kapitałowej, a także realizować działania mające na celu rezygnację  

z produkcji asortymentu nie wpisującego się w powyższe segmenty. Działania w tym zakresie zostały 

podjęte, a Zarząd na bieżąco informuje akcjonariuszy o realizacji poprzez raporty bieżące.  

 Obok zintensyfikowanych procesów inwestycyjnych Zarząd podejmuje wzmożone działania w zakresie 

budowania silnej dystrybucji oferowanych przez Grupę produktów. Jednocześnie strategia Grupy 

zakłada organiczny rozwój w obszarze sprzedaży B2B i private label, a także intensyfikację działań 

mających na celu wzrost udziału sprzedaży eksportowej oraz szersze wykorzystanie potencjału marki 

Odra w obszarze segmentu słodyczy.          

Zarząd wraz z kadrą menadżerską Grupy Kapitałowej Otmuchów kładzie duży nacisk na rozwój 

kompetencji pracowników, ciągłą analizę i optymalizację funkcjonujących w Grupie procesów, a także 

na dostosowanie oferty i działań do zmieniających się trendów i sytuacji rynkowej. Przed zespołem 

Grupy Otmuchów niewątpliwe jest dużo wyzwań i pracy, której efekty będą pojawiały się stopniowo, 

niemniej jestem przekonany, że konsekwentna realizacja założeń strategicznych w trwały sposób 

wpłynie na wartość Grupy Otmuchów.  

W tym miejscu dziękuję akcjonariuszom za powierzone mi zaufanie i pracownikom za niepodważalny 

wkład w dotychczasową realizację strategii Grupy.   

 

Z wyrazami szacunku  

Przemysław Danowski  

          Prezes Zarządu 


