
 

 

 

Aztec International S.A. to największy europejski  

 

 

AZTEC NA ŚWIECIE 

PRODUKTY AZTEC 

 

Portfolio produktowe firmy Aztec zawiera szeroką 

gamę podkładek uszczelniających, uszczelnień 

przejść dachowych oraz różnych rodzajów 

mocowań. Aztec International S.A. specjalizuje się 

także w wysokiej jakości malowaniu proszkowym w 

oparciu o własną, specjalnie opracowaną 

technologię Master Coat®. 

 

Nagrody i Osiągnięcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD 

Marek Ciulis - Prezes Zarządu 

 
Dwunastoletnie doświadczenie na stanowiskach 

kierowniczych w spółkach działających w branży 

budowlanej. Ze spółką Aztec jest związany od 2003 

roku.  W tym czasie zmiany wprowadzane zarówno 

na płaszczyźnie operacyjnej, jak również 

przygotowanie i wdrażanie nowej strategii rozwoju 

pozwoliło na systematyczne zwiększanie z roku na 

rok obrotów oraz poprawienie rentowności na 
poziomie operacyjnym. 

Rafał Cędrowski- Wiceprezes Zarządu, 

Dyrektor Finansowy  

 
Rafał Cędrowski jest związany ze spółką Aztec 

International od lipca 2010 roku. W tym okresie brał 

udział m. in. w debiucie spółki na rynku New Connect, 

przygotowywał i finalizował przejęcie spółek z 

Niemiec i Anglii oraz przygotowywał wspólną 

strategię dla nowopowstałej Grupy Kapitałowej. 

 

STRUKTURA AKCJONARIATU 

 

 

 

 

 

 

 
Imię i nazwisko/ Nazwa 

Liczba 
posiadanych akcji 

Matthew de Graan 1,118,018 

Henry de Graan 1,084,538 

Hamade LCC 291,667 

Pozostali akcjonariusze 920,444 

Suma  3,414,667 

Produkty spółki Aztec docierają do takich krajów 

jak: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, 

Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, 

Włochy, Holandia, Norwegia, Rumunia, Szwecja, 

Słowacja, Ukraina. 

Aztec współpracuje z Aztec Nordic Ltd Oy Ab 

(Finlandia) i Aztec Washer Company (USA) .  Aztec 

International S.A. posiada 100% udziałów w 
spółce Aztec (U.K.) 

Aztec International S.A. to największy europejski kooperant firmy Aztec Washer z Kalifornii, którego rolą jest 
sprzedaż produktów wytwarzanych według własnej technologii. Posiada innowacyjny park maszynowy, co 

pozwala na konkurowanie z największymi podmiotami na świecie. Przy wsparciu właścicieli oraz spółki, Aztec 
International S.A. z roku na rok zwiększa swój udział na międzynarodowym rynku. 

 



 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Rozwój     Nowa Siedziba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silne Strony Aztec 

Aztec International S.A. kontynuuje rozwój parku 

maszynowego. Spółka wprowadziła kolejne narzędzia 

do wytłaczania kalot, które pozwalają oferować nowe 

rodzaje produktów. Emitent nadal realizuje inwestycję 

związaną z przygotowaniem nowej maszyny do 

malowania nitów.  

Aztec International S.A. rozpoczął negocjacje z 

międzynarodowym holdingiem Würth Oy i Ferrometal 

Oy z siedzibą w Finlandii, Proces negocjacji został 
zakończony zawarciem kontraktu. 

W kwietniu 2019 roku odbył się audyt jakości 

produktów. Emitent uzyskał bardzo wysoką ocenę 

audytu, co pozwoli na rozpoczęcie rozmów o 
zwiększeniu skali współpracy w przyszłości. 

Aztec International S.A. otrzymał europejską ocenę 

techniczną – ETA (ang. European Technical 

Assessment) na wkręty samowiercące i 

samogwintujące. Pozyskanie wskazanych ocen 

technicznych otwiera możliwości wejścia na nowe 
rynku zbytu. 

W 2019 roku spółka Aztec International S.A. kontynuowała inwestycję budowy nowej siedziby w Tarnowie 
Podgórnym. Koszty budowy nowej siedziby oraz certyfikacji poniesione są istotnie dla wyniku. 

W związku z nieustannym rozwojem firmy, Aztec 

International S.A. jest w trakcie przeprowadzki do nowej 

siedziby w Tarnowie Podgórnym. Budowa 

dostosowanego do potrzeb Spółki nowego budynku 

biurowego z halą produkcyjno-magazynową ma 

kluczowe znaczenie dla jej rozwoju i stanowi obecnie 
największe przedsięwzięcie Emitenta. 

Firma Aztec znana jest ze swojej wiarygodności, wysokiej jakości używanych do produkcji materiałów bazowych i 

jakościowego malowania proszkowego, a także krótkich terminów realizacji zamówień oraz możliwości szybkiej 

dostawy w każde miejsce w Europie. Ciągła kontrola jakości zarówno w trakcie procesu produkcyjnego, jak i 
bezpośrednio przed realizacją dostawy, gwarantuje stałą, wysoką jakość dostarczanych produktów. 


