
 

 

Radom, dnia 18 marca 2016 roku 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

mam zaszczyt przedstawić Państwu raport roczny Global Cosmed S.A. za 2015 r.  

Za nami kolejny rok obecności spółki Global Cosmed S.A. na rynku podstawowym 

Giełdy Papierów Wartościowych. Był to rok przede wszystkim rokiem intensywnych działań 

inwestycyjnych oraz konsolidacji aktywów w ramach grupy Global Cosmed.  

Jestem przekonana, iż praca i zaangażowanie całego zespołu przełoży się pozytywnie 

na wyniki Spółki w już najbliższej przyszłości.  

Zgodnie z zapowiedziami, rok 2015 był rokiem kluczowym dla realizacji strategicznej 

dla nas inwestycji, jaką jest automatyczna, innowacyjna mieszalnia wyrobów płynnych. Z 

prawdziwą satysfakcją mogę poinformować, iż inwestycja ta jest na ukończeniu, a jej 

uruchomienie nastąpi w przeciągu najbliższych kilku miesięcy. Wraz z zakończeniem procesu 

inwestycyjnego, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, spółka spodziewa się 

skorzystać z korzyści podatkowych związanych z rozpoczęciem działalności w specjalnej 

strefie ekonomicznej. 

Budowa mieszalni była olbrzymim wyzwaniem technologicznym i organizacyjnym; 

miała istotny wpływ na bieżącą działalność operacyjną. Prace nad mieszalnią wiązały się m.in 

z koniecznością demontażu i przemieszczenia zautomatyzowanych linii produkcyjnych, a 

także ciągłego szukania kompromisu pomiędzy dążeniem do utrzymania wysokiego tempa 

prac, a koniecznością zapewnienia bieżącej produkcji. Nieuniknionym tego efektem było 

zwiększenie kosztów działalności spółki i przejściowe zmniejszenie jej efektywności, co 

musiało przełożyć się na wyniki finansowe w minionym roku.  

Poprzedni rok był również rokiem integracji i restrukturyzacji zakładu produkcyjnego 

Global Cosmed domal GmbH, nabytego w ramach akwizycji dokonanej w październiku 2014 

roku.  Integracja odbyła się na wielu płaszczyznach, min. organizacyjnej, produktowej, 

procesowej oraz infrastrukturalnej. W drugim półroczu spółka zakończyła udany projekt 

wdrożenia systemu informatycznego SAP na bazie konfiguracji wdrożonej w Polsce, z 

uwzględnieniem wymogów lokalnych. Umożliwi to jednolite raportowanie na poziomie 

grupy oraz uzyskanie dodatkowych efektów synergii.  

Kluczowym jednak wydarzeniem ubiegłego roku było zakończenie rozmów w 

przedmiocie nabycia spółki Global Cosmed Group S.A., które skutkowało zawarciem Umowy 



Inwestycyjnej w dniu 17 grudnia 2015 r. Jej bezpośrednim skutkiem było przejęcie kontroli 

nad przejętym podmiotem w dniu 15 stycznia 2016 roku. Myślę, że mogę śmiało stwierdzić, 

iż dokonana konsolidacja otworzyła nowy rozdział w historii spółki Global Cosmed S.A. 

Dotychczas koncentrowaliśmy się nad biznesem private label; po dokonanym przejęciu, 

będziemy aktywni w zupełnie nowym segmencie – segmencie własnych brandów. Nabycie 

Global Cosmed Group S.A. oznacza bowiem nie tylko przejęcie zakładów produkcyjnych w 

Jaworze i Świętochłowicach, lecz przede wszystkim nabycie pełni praw do powszechnie 

cenionych brandów jak Kret, Sofin, Apart i bobini. Stwarza to dla spółki nowy potencjał 

synergii; zwiększą się także skokowo skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz 

kapitalizacja grupy kapitałowej Global Cosmed. 

W imieniu Zarządu oraz Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. chciałabym 

podziękować Państwu za zaufanie okazane w roku 2015 i zachęcam do lektury raportu 

rocznego. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Ewa Wójcikowska, 

Prezes Zarządu Global Cosmed S.A. 


