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Łódź 30 czerwca 2019 r. 

Szanowni Akcjonariusze, 

w imieniu Zarządu M FOOD S.A. przekazuję na Państwa ręce Skonsolidowany 

Raport Roczny opisujący działania spółek należących do M FOOD S.A. w 2018 roku. 

Dokument  ten kieruję do naszych obecnych jak i przyszłych Akcjonariuszy oraz do 

wszystkich uczestników rynku kapitałowego i finansowego oraz pozostałych interesariuszy, 

w szczególności naszych Klientów i Pracowników. 

W 2018 roku Zarząd realizował plany związane z przekształceniami w ramach grupy  

M FOOD S.A. zmierzające do osiągnięcia finalnej struktury spółek poprzez likwidację spółki 

luksemburskiej COCOTAL SCSp. Działania te były kolejnym etapem służącym do 

uproszczenia oraz zwiększenia transparentności struktury spółek należących do M FOOD 

S.A. Po likwidacji w/w spółki, M FOOD S.A. przejęła wszelkie prawa i obowiązki w spółce 

Corpo Sp. z o.o. Sp. k. Transakcja ta pozostała bez wpływu na posiadane aktywa oraz 

sytuację ekonomiczną i finansową grupy. 

W 2018 roku zostały podjęte działania zmierzające do pozyskania większościowego 

pakietu udziałów w spółce JGV Bulgaria Ltd., która to będzie specjalizowała się 

w pozyskiwaniu oraz standaryzacji miodu dla potrzeb zapewnienia surowca wszystkim 

spółkom należącym do M FOOD S.A. Zarząd określa zakończenie tych działań do końca 

2019 roku.  Działania będą realizowane zarówno ze środków własnych lub w drodze innych, 

alternatywnych w stosunku do emisji akcji, dostępnych źródeł finansowania.  

Na koniec roku 2018 największymi aktywami w Grupie Kapitałowej M FOOD S.A. są 

spółki: Corpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz Corpo 

BIO FOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki ich działalności operacyjnej 

Grupa Kapitałowa M FOOD S.A. uzyskała przychody na poziomie 137 mln zł. Zysk 

z działalności operacyjnej wyniósł ponad 3,4 mln zł, a zysk netto osiągnął 4,75 mln zł.   

Obecnie grupa będzie się koncentrowała na zwiększeniu obszaru działalności 

operacyjnej poprzez zdobywaniu nowych rynków oraz nabyciu pakietu kontrolnego spółki 

JGV Bulgaria Ltd. 

Pragnę podziękować Państwu za dotychczasowe zaufanie i zapewnić, że w kolejnych 

latach będziemy realizować działania mające na celu budowania wartości dla inwestorów. 

 

Z wyrazami szacunku   

        Jerzy Gądek    

Prezes Zarządu M FOOD S.A.  


