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List Prezesa Zarządu ZPC Otmuchów S.A. 

do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy ZPC Otmuchów S.A. 

 

Drodzy Akcjonariusze, Szanowni Państwo, 

Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny Grupy Kapitałowej Otmuchów, który stanowi 

podsumowanie działalności oraz osiągnięć w 2013 roku. 

Miniony rok był okresem wyzwań i funkcjonowania w trudnym otoczeniu rynkowym. Jako Grupa 

wykorzystaliśmy ten czas na wzmocnienie swojej pozycji na rynku i przeprowadzenie niezbędnych zmian. 

Przeprowadziliśmy optymalizację i restrukturyzację niektórych obszarów naszej działalności. Trud włożony 

przez pracowników i Zarząd Grupy przełożył się na wzmocnienie naszej pozycji rynkowej i pozwoli nam na 

powrót na długoterminową ścieżkę wzrostu. Krótkoterminowe koszty jakie ponieśliśmy są niewspółmiernie 

mniejsze od korzyści jakie Grupa odniesie, w najbliższych kwartałach i latach, dzięki wdrożonym zmianom.  

Zakończony został proces restrukturyzacji pionów back-office w spółkach ZPC Otmuchów i PWC 

Odra. Działy kadr i płac, zakupów. księgowość, IT oraz sprzedaży zostały zcentralizowane i zlokalizowane w 

Brzegu. Wkrótce zostanie ukończony główny etap restrukturyzacji obszarów produkcji, pionów technicznych 

oraz planowania we wszystkich spółkach zależnych. Ogół tych procesów jest związany z redukcją 

zatrudnienia, realokacją i integracją zakładów produkcyjnych oraz przeglądem portfela produktowego pod 

kątem rentownych kontraktów. 

Rok 2013 był bardzo trudny dla wszystkich spółek z naszej branży. Wzrost cen podstawowych 

surowców do produkcji słodyczy, głównie masła kakaowego i ziarna sezamowego które są wykorzystywane 

do produkcji mleczka, czekoladek i chałwy istotnie podniósł koszty produkcji. Ponadto rosnący udział 

placówek handlu nowoczesnego sprawił, że część naszych produktów musiała zostać przystosowana do 

najnowszych formatów sprzedaży. 
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Obserwowane w ostatnich latach, na rynku handlu detalicznego, zmiany pokazują postępującą 

marginalizację tzw. handlu tradycyjnego i dynamiczny rozwój nowoczesnych kanałów sprzedaży. Tempo tych 

zmian nie pozwoliło na realizację wcześniej zaplanowanego wzrostu przychodów. Mowa tu głównie o 

produktach spółki PWC Odra. Obecnie nasze działania zostały ukierunkowane na zmianę portfolio 

produktowego i dostosowanie go do nowoczesnych kanałów sprzedaży, w których od lat budujemy swoje 

kompetencje. Na bieżąco podążamy za nowymi trendami rynkowymi jakie zachodzą na rynku spożywczym w 

Polsce i za granicą, zwłaszcza na rynku słodyczy. Jesteśmy przekonani, że systematyczne podnoszenie jakości 

i innowacyjności produktów umocni nasza pozycję rynkową i poprawi udziały rynkowe we wszystkich 

oferowanych segmentach produktowych. 

Jestem przekonany, że wysiłek jaki włożyliśmy w szerokie procesy inwestycyjne i integracyjne Grupy 

Otmuchów zaowocują poprawą wyników w następnych latach oraz przełożą się na wzrost wartości dla 

Akcjonariuszy. Te efekty powinny być już widoczne w najbliższych dwunastu miesiącach.  

W imieniu Zarządu ZPC Otmuchów SA pragnę podziękować wszystkim Akcjonariuszom za okazane 

zaufanie i wsparcie dla realizowanych działań. Dziękując także Radzie Nadzorczej, pozostałym Członkom 

Zarządu, Kadrze Zarządzającej oraz wszystkim pracownikom, pragnę podkreślić, że zakończone 

restrukturyzacje i przewagi konkurencyjne jakimi dysponujemy pozwalają nam z optymizmem patrzeć w 

przyszłość.  

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Mariusz Popek 

Prezes Zarządu 

 


