
 

 

 

 

List Zarządu Aztec International S.A. 

do Akcjonariuszy i Inwestorów 

Szanowni Państwo,  

z przyjemnością przedstawiamy Państwu raport roczny Aztec International S.A. oraz skonsolidowany 

raport roczny Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2019.  

Miniony rok był przełomowy dla Aztec International S.A. oraz całej Grupy. Zrealizowaliśmy inwestycję 

budowy budynku biurowego z halą produkcyjno-magazynową w Tarnowie Podgórnym, który stanowi już 

nową siedzibę Spółki. Do końca 2019 roku zostały ukończone najważniejsze prace budowlane 

i wykończeniowe. Budowa stanowiła największe przedsięwzięcie Spółki w jej historii. 

Nowa lokalizacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Aztec International S.A. i stanowi krok milowy 

w realizacji przyjętej strategii. Zwiększa potencjał Spółki i dostarcza nowe możliwości. Większa powierzchnia 

produkcyjna pozwoli na rozbudowę parku maszynowego. Natomiast nowoczesny budynek z ergonomicznym 

wyposażeniem umożliwi zwiększenie efektywności oraz komfortu pracy. 

W zakończonym roku Aztec International S.A. osiągnął zysk netto o wartości 508,2 tys. zł. Natomiast 

skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Aztec International wyniósł 447,3 tys. zł. W raportowanym 

okresie Aztec International S.A. realizował m. in. znaczące dochodowe zlecenia sprzedaży technologii. 

W 2019 roku Aztec International S.A. rozwijał również park maszynowy. W związku z możliwościami 

nowego budynku w Tarnowie Podgórnym Spółka planuje dalszy rozwój parku maszynowego. Ponadto, Aztec 

International S.A. uczestniczył w procesach pozyskiwania uznawanych certyfikatów dla oferowanych 

produktów. 

Zarząd Aztec International S.A. przewiduje, że przeprowadzona inwestycja budowy nowej siedziby 

wpłynie pozytywnie na rozwój Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji umożliwi umocnienie 

ich pozycji na rynku europejskim. 

Składamy Państwu, Akcjonariuszom i Inwestorom, szczere podziękowania za zaufanie i wsparcie, 

którym od lat nas Państwo obdarzacie. Dziękujemy kontrahentom za współpracę oraz motywacje do 

dalszego rozwoju, a Pracownikom za pracę i zaangażowanie, szczególnie w całym procesie budowy 

i zmiany lokalizacji. Radzie Nadzorczej dziękujemy za okazane wsparcie. Zapewniamy o nieustannych 

wysiłkach w dążeniu do rozwoju Aztec International S.A., aby jego działalność stanowiła źródło nie tylko 

naszej, ale również Państwa, satysfakcji. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Prezes Zarządu 

 

 

 

Marek Ciulis 

Wiceprezes Zarządu  

 

 

 

Rafał Cędrowski 

 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 31 marca 2020 roku 
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