Szanowni Akcjonariusze,
mam zaszczyt przedstawić Państwu raport roczny Global Cosmed S.A. za rok 2013. Ubiegły
rok był dla Global Cosmed szczególny – Spółka zadebiutowała na Rynku Podstawowym Giełdy
Papierów Wartościowych, a jej akcje trafiły do Państwa.
Dzięki przeprowadzonej ofercie publicznej Spółka pozyskała środki finansowe, które
umożliwią sfinansowanie strategicznej dla nas inwestycji, jaką jest automatyczna, innowacyjna
mieszalnia wyrobów płynnych. To inwestycja o kluczowym znaczeniu dla perspektyw rozwoju Global
Cosmed.
Równocześnie z przygotowaniami Spółki do debiutu na GPW czyniliśmy starania, aby teren
zakładu produkcyjnego Spółki w Radomiu, na którym będziemy realizować inwestycję, został
włączony do specjalnej strefy ekonomicznej. Starania te zakończyły się sukcesem. Na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2014 r., teren, na którym zlokalizowany jest zakład
produkcyjny Global Cosmed, został włączony do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Aktualnie jesteśmy na etapie uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w Strefie. Korzyści
podatkowe związane z prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej z pewnością
przełożą się na wyniki finansowe spółki oraz tempo jej rozwoju w przyszłości.
Miniony rok to przede wszystkim czas organicznego rozwoju Spółki. Pracowaliśmy nad
pozyskiwaniem nowych klientów oraz rozszerzeniem zakresu współpracy z dotychczasowymi.
Sukcesem zakończyły się m.in. negocjacje z nowym klientem ze Szwajcarii, z którym współpraca ma
bardzo szerokie perspektywy rozwoju. Oprócz tego systematycznie zwiększamy sprzedaż na ważnym
dla nas rynku niemieckim. Nie byłoby to możliwe bez wytrwałych, długoletnich działań zmierzających
do budowy reputacji spółki Global Cosmed wśród tamtejszych wymagających odbiorców.
Rok 2013 to kolejny rok prac związanych z podnoszeniem jakości i innowacyjności naszych
produktów – bez tego nie osiągnęlibyśmy przewagi nad ofertą naszej konkurencji. Zakres tych prac
obejmuje zarówno dział badań i rozwoju, technologię, jak i unowocześnianie linii produkcyjnych,
pozwalające poprawić efektywność.
Działania te przełożyły się na wyniki finansowe Spółki. W opublikowanych prognozach na rok
2013 zaplanowaliśmy przychody ze sprzedaży netto na poziomie 132.312 tys. zł, zaś zysk netto 6.840
tys. zł. Z ogromną satysfakcją mogę stwierdzić, że prognozy te zostały nie tylko zrealizowane – udało
nam się osiągnąć wyniki lepsze od zaplanowanych. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 156.994
tys. zł, zaś zysk netto w roku 2013 osiągnął poziom 7.036 tys. zł. Oznacza to, że prognozy zostały
przez Spółkę opracowane w sposób odpowiedzialny i trafny.
Zwiększanie skali działalności operacyjnej Global Cosmed doprowadziło nas do wniosku, iż
obecny system informatyczny wdrożony w Spółce, wyczerpał swoje możliwości. Stąd też w roku 2013
przystąpiliśmy do wdrożenia nowego zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP – systemu SAP.
Start produktywny systemu miał miejsce z początkiem roku 2014. Jestem pewna, iż nowy system w

sposób istotny przyczyni się do optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych, a co za tym
idzie, obniżenia kosztów działania Spółki.
Równocześnie z pracami nad optymalizacją funkcjonowania firmy w obecnym układzie
organizacyjnym, prowadzimy rozmowy mające na celu akwizycje, które umożliwią Spółce skokowy
wzrost skali działalności. Decyzje w tej sprawie zapadną wtedy, gdy będziemy mieć pewność, iż
przejęta firma będzie stanowić wartość dodaną do naszego biznesu, a osiągnięte efekty synergii
pozwolą na efektywny rozwój Global Cosmed.
Miniony rok był dla Spółki Global Cosmed z pewnością udany. Również perspektywy
obecnego roku pozwalają Zarządowi z optymizmem patrzeć w przyszłość.
W imieniu Zarządu oraz Rady Nadzorczej Global Cosmed SA chciałabym podziękować
Państwu za zaufanie okazane w roku 2013 i zachęcam do lektury raportu rocznego.
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