
 

 

 

 

List Zarządu Aztec International S.A. 

do Akcjonariuszy i Inwestorów 

Szanowni Państwo,  

mamy przyjemność przedstawić Państwu raport roczny Aztec International S.A. 

oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2021.  

Miniony rok był bardzo dobrym rokiem, zarówno dla Aztec International S.A., jak i całej Grupy. 

Aztec International S.A. osiągnął w 2021 roku najwyższe w historii przychody ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów w wysokości 35,5 mln zł. Spółka uzyskała zysk netto na poziomie 

2,7 mln zł, co stanowi najwyższy roczny wynik finansowy netto w dotychczasowej działalności. 

Natomiast Grupa Kapitałowa Aztec International również osiągnęła historyczny zysk netto o wartości 

3,4 mln zł.  

Spółka z powodzeniem wykorzystuje możliwości i perspektywy rozwoju, jakie wiążą się z halą 

produkcyjno-magazynową w Tarnowie Podgórnym.  Kolejny rok z rzędu przeprowadzona inwestycja 

budowy nowej siedziby miała pozytywny wpływ na rozwój Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej,  

co w konsekwencji przekłada się na nieustanne dążenie do umocnienia pozycji na rynku europejskim. 

W 2021 roku Aztec International S.A. kontynuował podjęte prace dotyczące dalszego rozwoju 

parku maszynowego. W związku z możliwościami budynku w Tarnowie Podgórnym Spółka zakupiła 

nowe maszyny, które pozwolą na wzrost mocy produkcyjnych. Aztec International S.A. również 

kontynuował podjęte prace w procesie pozyskiwania uznawanego certyfikatu dla nowej grupy 

produktów. 

Pragniemy podziękować Państwu, Akcjonariuszom i Inwestorom, za zaufanie i wsparcie, 

którym od lat nas Państwo darzycie. Dziękujemy kontrahentom za współpracę oraz inspirację do 

dalszego rozwoju, a Pracownikom za rzetelną pracę i włożone zaangażowanie, szczególnie 

w trwającym czasie pandemii COVID-19. Radzie Nadzorczej dziękujemy za okazane wsparcie. Nie 

poprzestajemy na dotychczasowych osiągnięciach i wkładamy nieprzerwany wysiłek w rozwój Aztec 

International S.A., by móc dzielić się z Państwem dalszymi osiągnięciami. Jednocześnie życzymy, 

aby działalność Spółki i Grupy stanowiła źródło nie tylko naszej, ale również Państwa, satysfakcji. 

 

Z wyrazami szacunku, 
 

Prezes Zarządu 

 

Marek Ciulis 

Wiceprezes Zarządu  

 

Rafał Cędrowski 

 

 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 30 marca 2022 roku 
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