List Prezesa Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy ZPC Otmuchów S.A.

Drodzy Akcjonariusze, Szanowni Państwo,
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 2012 roku.
Rok 2012 był rokiem, w którym na działalność Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej miały wpływ
niekorzystne czynniki zewnętrzne. Silne wahania cen surowców, duża zmienność na rynku walutowym
to tylko niektóre z wyzwań z którymi już kolejny rok przyszło nam się zmagać.
Mimo niesprzyjającego otoczenia, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii udało nam się
zrealizować kluczowe zamierzenia, jakie postawiliśmy sobie na rok 2012, a jednocześnie stworzyliśmy
podwaliny by optymistycznie patrzeć w przyszłość. W roku 2012 kontynuowaliśmy jednocześnie proces
głębokiej restrukturyzacji PWC Odra polegający na optymalizacji struktury zatrudnienia oraz procesów
produkcyjnych. Dzięki tym działaniom uzyskaliśmy znaczne uwolnienie mocy produkcyjnych, których
wykorzystanie w kolejnych latach powinno skutkować wzmocnieniem naszej pozycji wśród producentów
słodyczy w Polsce. Ponadto dzięki skutecznie przeprowadzonej w latach 2011 i 2012 integracji struktur
sprzedażowych Otmuchowa i Odry stworzyliśmy silne podstawy do intensyfikacji sprzedaży produktów
Grupy w kanałach tradycyjnym i nowoczesnym. Dzięki tym działaniom w 2012 roku w ramach postępującej
dywersyfikacji portfela zamówień obniżony został udział największego klienta w przychodach Grupy
Kapitałowej o 8,5 punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego. Tym samym możemy
powiedzieć, że odczuwalne stają się korzyści z synergii osiąganych na bazie rozbudowanej Grupy Kapitałowej.
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Rok 2012 to nie tylko wpływ oraz działania podejmowane w zakresie restrukturyzacji PWC Odra,
ale również korzyści uzyskiwane z oddania do eksploatacji jednej z najnowocześniejszych w Europie linii do
produkcji żelek. Znacznie większe możliwości produkcyjne zarówno pod względem ilości jak i asortymentu
pozwoliły nam na zaproponowanie naszym partnerom współpracy w nowych obszarach.
Pomimo, że podsumowujemy rok 2012 myślami jesteśmy również przy perspektywach naszego
rozwoju. Na te ostatnie wpływ będą miały m.in. obserwowane trendy, jakie zachodzą na rynku spożywczym
w Polsce, który w ostatnich latach upodobnił się do rynków Europy Zachodniej. Charakteryzuje się on
obecnie równoległym występowaniem grupy marek globalnych oraz marek lokalnych uwzględniających
wymagania konsumentów z danego regionu. Ciągle wzrasta znaczenie marek prywatnych, w oparciu o które
budowane są oferty produktowe między innymi dyskontów. Dokładamy starań, aby być na bieżąco z tymi
trendami. Doświadczenie Emitenta w obszarze private label i B2B oraz zwiększone w stosunku do roku 2011
moce produkcyjne będą w latach kolejnych stanowiły istotny element determinujący dalszy rozwój tak Spółki
jak i Grupy.
W chwili obecnej tworzymy silną 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 z działalności w
2012 roku.

Z wyrazami szacunku,

Bernard Węgierek
Prezes Zarządu
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