
             LIST ZARZĄDU KOFAMA KOŹLE S.A. DO AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
 

  Kędzierzyn – Koźle, 15 maja 2020 r.  
 

Szanowni Państwo, 

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. prezentuje Państwu w załączeniu raport okresowy za pierwszy 
kwartał 2020 roku.  

Pierwsze miesiące tego roku nie są sprzyjającym okresem dla wszystkich z uwagi na pandemię 
COVID-19. Z informacji i prognoz bankowych, agencji ratingowych oraz raportów różnych agend 
europejskich i światowych wyłania się obraz głębokiej recesji, zapaści całych branż, przerwania 
łańcuchów dostaw, wzrostu bezrobocia itp. Działamy, jak zdecydowana większość podmiotów 
gospodarczych w innej niezdefiniowanej jeszcze rzeczywistości. Jej dalszego przebiegu i czasu 
trwania nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Ta nowa rzeczywistość przyczyniła się do 
poszukiwania takich działań, środków i zasobów, które efektywnie zniwelują złe skutki tej 
rzeczywistości na przyszłość. W tym też kierunku Zarząd Spółki wykonał intensywną pracę w 
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla Naszej Załogi. Duże środki finansowe przeznaczyliśmy 
na zapewnienie preparatów i materiałów do dezynfekcji oraz utrzymania odpowiednich 
warunków higienicznych. Wzmocnione zostały służby utrzymania czystości, służba ochrony 
mienia i ruchu osobowego, wprowadziliśmy rygory sanitarne. Zapewniliśmy Pracownikom 
odpowiednie środki ochrony osobistej wraz z utrzymywaniem odpowiednich stanów 
magazynowych. Wszystko to ma zabezpieczyć zakład przed zarażeniem, a co za tym idzie 
zamknięciem z powodu kwarantanny. Działania te odnoszą pozytywne skutki. Zakład pracuje bez 
zakłóceń.  

Niestety, skutki pandemii są odczuwalne, nasi partnerzy wstrzymują lokowanie zamówień, 
niektórzy wstrzymują płatności za zrealizowane usługi, natomiast dostawcy i podwykonawcy 
żądają przedpłat na towary i usługi. Wobec powyższej sytuacji, pierwszy kwartał 2020 roku 
zamknął się sumą przychodów netto ze sprzedaży w wysokości tylko 1.843 tys. zł.  Niestety 
negatywny wpływ obecnej sytuacji odbił się na wyniku końcowym kwartału. 
 
W marcu zakończyliśmy budowę naszej nowej hali produkcyjno-magazynowej, co w dużej mierze 
poprawiło zdolności produkcyjne Spółki. Jest to efektem realizacji planu inwestycyjnego, który 
wykonujemy zgodnie z przyjętymi założeniami. 

W obecnej sytuacji trudno ocenić jaki wynik jest możliwy do osiągnięcia. Wprowadzony program 
kryzysowy zakłada dalsze oszczędności oraz jeszcze większy nadzór nad posiadanym majątkiem. 
Postaramy się skorzystać z rozwiązań tarczy antykryzysowej i uzyskać pomoc z jej środków. 

W realizacji założonych celów przewidujemy spadek efektywności produkcji i usług mimo 
optymalizacji kosztów. Przez najbliższe miesiące będziemy koncentrować się na utrzymaniu 
zbudowanej dotychczas pozycji. 

Wszystkim naszym Klientom, Akcjonariuszom oraz pracownikom dziękujemy za współpracę 
i zaufanie.   

Z poważaniem,  

     

  

Lesław Pałosz, Prezes Zarządu   Damian Tomaszek, Wiceprezes Zarządu 
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