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List Prezesa Zarządu ZPC Otmuchów S.A. 

do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze  

Z ogromną przyjemnością pragnę w imieniu Zarządu Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. 

przedstawić Państwu raport roczny zawierający informacje o wynikach finansowych oraz najważniejszych wydarzeniach 

korporacyjnych 2011 roku. 

Rok 2011 od samego początku obfitował w liczne zmiany, zarówno  w otoczeniu zewnętrznym jak i wewnątrz 

Grupy. Silny wzrost cen surowców, duża zmienność na rynku walutowym, światowy kryzys to tylko niektóre z wyzwań 

z którymi przyszło nam się zmagać.  

  Mimo niesprzyjającego otoczenia, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii udało nam się zrealizować 

kluczowe zamierzenia 2011 roku. Z sukcesem sfinalizowaliśmy przejęcie PWC Odra oraz zakończyliśmy pierwszy etap jej 

restrukturyzacji, polegający na optymalizacji struktury zatrudnienia oraz częściowo procesów wewnętrznych. Ponadto 

dzięki skutecznie przeprowadzonej integracji struktur sprzedażowych Otmuchowa i Odry stworzyliśmy silne podstawy 

do intensyfikacji sprzedaży produktów Grupy w kanale tradycyjnym. Przejęcie Odry to również przejęcie znanych 

i uznanych marek, mam tu na myśli między innymi doskonale wszystkim znaną Chałwę w której sprzedaży jesteśmy 

liderami na rynku i której sprzedaż planujemy rozwijać.  

Ubiegły rok to nie tylko Odra, ale również oddanie do eksploatacji jednej z najnowocześniejszych w Europie linii 

do produkcji żelek. Z linią tą wiążemy szczególne nadzieje, między innymi ze względu na obiecujące perspektywy 

rozwoju rynku żelek w Polsce ale również, poszerzenie grona potencjalnych odbiorców o firmy sektora 

farmaceutycznego co pozwoli nam rozwijać strategiczny dla nas nowoczesny kanał sprzedaży - B2B.  

Tak dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia jak i rozwoju Grupy wpłynęły na zmiany prognoz wyników, 

które finalnie, dzięki między innymi szybszym niż na początku oczekiwaliśmy efektom restrukturyzacji Odry okazały się 

znacząco lepsze od przekazanej sierpniu 2011 roku korekcie prognoz. 
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W chwili obecnej tworzymy znacznie silniejszą Grupę Kapitałową, o solidnych fundamentach, precyzyjnych 

celach oraz spójnej i konsekwentnie realizowanej strategii. Taki stan rzeczy udało się nam osiągnąć dzięki 

zaangażowaniu pracowników Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów którym należą się duże słowa uznania. To dzięki nim 

mogę z nadzieją myśleć o przyszłości. 

Chciałbym również podziękować naszym Akcjonariuszom za wsparcie i zaufanie dla działań Zarządu.  

Zachęcam do zapoznania się z pełnym raportem rocznym oraz sprawozdaniem zarządu za 2011 rok. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Bernard Węgierek 

Prezes Zarządu 

  

 


