Radom, dnia 18 marca 2015 roku
Szanowni Akcjonariusze,
mam zaszczyt przedstawić Państwu pierwszy skonsolidowany raport roczny Grupy
Kapitałowej Global Cosmed za 2014 r.
Miniony rok był dla nas bardzo ważny ze względu na powstanie Grupy Kapitałowej. W
czwartym kwartale 2014 roku do Global Cosmed dołączyła spółka Global Cosmed domal GmbH.
Aktualnie pracujemy nad optymalizacją procesów i integracją nowej spółki ze strukturami Grupy,
dlatego pełen efekt ekonomiczny przejęcia będzie widoczny w wynikach Grupy Kapitałowej od
czwartego kwartału 2015 roku.
W ubiegłym roku Global Cosmed nabyła także 100% udziałów w spółce Domal
Grundstücksgesellschaft mbH z siedzibą w Hamburgu. Spółka ta jest właścicielem nieruchomości, na
których prowadzona jest działalność operacyjna Global Cosmed domal GmbH. Wyżej opisane
transakcje powyżej są związane z przeprowadzonym przez Global Cosmed S.A projektem przejęcia
aktywów niemieckiego producenta chemii gospodarczej, spółki domal wittol Wasch und
Reinigungsmittel GmbH z siedzibą w Stadtilm. Dzięki tej transakcji w znaczący sposób rozszerzyliśmy
moce produkcyjne, uzyskaliśmy dostęp do nowych rynków zbytu oraz know-how.
Zarząd Global Cosmed wnikliwie analizuje projekty kolejnych przejęć – zarówno w kraju, jak i
zagranicą.
Za nami rok ciężkiej pracy, rok w którym rozpoczęliśmy budowę Grupy Kapitałowej Global
Cosmed. Mam nadzieję, że lektura tego listu wraz z raportem rocznym przybliży Państwu obraz
Grupy oraz strategię Zarządu Global Cosmed S.A. zmierzającą do wzrostu wartości wszystkich Spółek.
W dalszej części przedstawię Państwu nasze najważniejsze osiągnięcia z ubiegłego roku oraz plany na
przyszłość.
Global Cosmed S.A. rozpoczęła realizację strategicznej dla nas inwestycji, jaką jest
automatyczna, innowacyjna mieszalnia wyrobów płynnych. To inwestycja o kluczowym znaczeniu dla
przyszłego rozwoju Spółki, wydatnie zwiększająca nasze moce produkcyjne niezbędne do
zaspokojenia rosnącego popytu na produkty Global Cosmed. Jednocześnie dzięki nowoczesnym
rozwiązaniom zastosowanym w projekcie mieszalni, obniżeniu ulegną jednostkowe koszty produkcji,
co znacząco wpłynie na wzrost marży.
Teren, na którym realizujemy inwestycję został włączony do specjalnej strefy ekonomicznej,
co w sposób wymierny przełoży się na rentowność projektu. W trakcie ubiegłego roku uzyskaliśmy
potrzebne zezwolenia do prowadzenia działalności w strefie. Potwierdzono tym samym kierunki
wyznaczone podczas przygotowań do tej inwestycji. Jesteśmy przekonani, że korzyści podatkowe
związane z prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej przełożą się na wyniki
finansowe Spółki oraz na tempo jej rozwoju w nadchodzących latach.
W Global Cosmed domal GmbH prowadzone są działania, których celem jest optymalizacja
procesów i połączenie Spółki ze strukturami operacyjnymi Grupy Kapitałowej. Te działania pozwolą
nam na osiągnięcie założonych efektów synergii.

W ubiegłym roku umacnialiśmy naszą pozycję na rynku. Pracowaliśmy nad pozyskiwaniem
nowych klientów oraz rozszerzeniem zakresu współpracy z dotychczasowymi odbiorcami.
Systematycznie też zwiększamy przychody na ważnym dla nas rynku niemieckim, a poprzez włączenie
do Grupy Kapitałowej nowej spółki Global Cosmed domal proces ten wymiernie przyśpieszył. Nasze
sukcesy nie byłyby możliwe bez wytrwałych, długoletnich i konsekwentnych działań zmierzających do
budowy zaufania do spółek Grupy Global Cosmed wśród naszych klientów.
Rok 2014, to kolejny okres prac związanych z podnoszeniem jakości i innowacyjności naszych
produktów, bez tego nie osiągnęlibyśmy przewagi nad oferty konkurencji. Stale podnosimy nakłady
na działania w zakresie badań i rozwoju asortymentu, jak i na unowocześnianie linii produkcyjnych.
Nadrzędnym celem dla nas jest dążenie do osiągnięcia najwyższych europejskich standardów.
Dzięki budowie Grupy Kapitałowej uzyskaliśmy dostęp do nowych technologii i receptur, co
już zaczęło przynosić pozytywne efekty ekonomiczne dla spółek Grupy.
Długoletnia współpraca z czołowymi sieciami handlowymi oraz pozyskiwanie nowych
kontraktów, w tym na wymagającym rynku niemieckim to dowód, że nasze produkty trafiają w gusta
klientów.
W styczniu 2014 roku uruchomiliśmy w Global Cosmed S.A. zintegrowany system zarządzania
klasy ERP - system SAP. Teraz z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że wydatki na nowy
system były trafną inwestycją. SAP obejmując kluczowe zakresy aktywności Spółki w sposób istotny
pomaga nam w optymalizacji wielu działań. Możliwość błyskawicznego monitorowania procesów
produkcyjnych, logistycznych, zyskowności każdego produktu i każdego klienta pozwala nam na
podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych. Planujemy także wdrożenie systemu SAP w
Global Cosmed domal, co pomoże nam w efektywnym zarządzaniu Spółką.
Grupa Global Cosmed może z pewnością uznać 2014 r. za udany. Również perspektywy
obecnego roku dają podstawy do tego, aby z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wierzę, że Państwo
jako Akcjonariusze Global Cosmed S.A. pozytywnie postrzegają naszą pracę i odnoszone sukcesy.
Potwierdzeniem tego może być poziom cen akcji Spółki notowanych na Giełdzie, który wzrósł w 2014
roku ponad dwukrotnie.
W imieniu Zarządu oraz Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. chciałabym podziękować
Państwu za zaufanie okazane w roku 2014 i zachęcam do lektury skonsolidowanego raportu
rocznego.
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