List Zarządu Aztec International S.A.
do Akcjonariuszy i Inwestorów
Szanowni Państwo,
za nami rok obrotowy 2017, który był dla nas czasem intensywnej pracy, wielu wyzwań
i ważnych decyzji. W okresie tym dążyliśmy do sprostania stale rosnącym wymaganiom
rynkowym i oczekiwaniom klientów. Nasze działania były ukierunkowane na rozwój Aztec
International S.A. oraz Grupy Kapitałowej.
Zakończony rok obrotowy był okresem nastawionym na zwiększanie jakości oferowanych
wyrobów oraz działania marketingowe mające na celu zapewnienie większej
rozpoznawalności Aztec International S.A. i dotarcie z asortymentem produktów do szerszego
grona odbiorców.
W 2017 roku Spółka uzyskiwała cenione potwierdzenia jakości produktów. Otrzymane
oznakowania CE pozwolą Jednostce funkcjonować nawet na najbardziej wymagających
rynkach. Ponadto Aztec otrzymał wyniki badań wkrętów wg ISO 9227 potwierdzające ich
wytrzymałość i będące dowodem wysokiej jakości technologii malowania proszkowego
stosowanej przez Spółkę.
Aztec International S.A. zrealizował projekt strony internetowej dotyczącej kołnierzy
uszczelniających Master Flash. Opracowana witryna pozwoli na dotarcie do większego grona
potencjalnych i obecnych klientów. W zakończonym roku obrotowym były prowadzone prace
nad katalogiem produktów, które zostały zakończone już na początku 2018 roku. Wydany
katalog, będący elementem prowadzonych działań marketingowych, zawiera szczegółowe
informacje na temat oferowanych produktów.
W 2017 roku rozpoczęto powiększanie parku maszynowego. Aztec zaprojektował
i prowadzi budowę własnej linii produkcyjnej do wytwarzania kalot. Zakończenie inwestycji
jest planowane na pierwszą połowę 2018 roku.
Aztec International S.A. w 2017 roku osiągnął przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów o 20% wyższe niż roku poprzednim. Tak wysoki wzrost jest efektem
realizacji dochodowych zleceń. W zakończonym roku obrotowym Spółka osiągnęła zysk netto
w wysokości 304 tys. zł, a więc wyższy o 40% od wyniku 2016 roku. Również Grupa Kapitałowa
odnotowała wyższe przychody ze sprzedaży niż w roku poprzednim (o 11%).
Inicjatywy podejmowane i realizowane w 2017 roku mają przyczynić się do utrzymania
trendu wzrostowego wyników finansowych Spółki oraz lepszych efektów działalności całej
Grupy Kapitałowej.

Brytyjska spółka zależna Aztec (U.K.) kontynuowała działania mające na celu
dostosowanie polityki sprzedażowej do obecnych wymogów rynku materiałów budowlanych.
Aztec (U.K.) prowadził działania ukierunkowane na optymalizację strategii sprzedaży.
Natomiast w spółce zależnej Bimecom S.A. w 2017 roku zostały zawieszone działania
inwestycyjne w dziedzinie modyfikacji obecnych produktów oraz podejmowanie decyzji
strategicznych. Spółka realizowała bowiem strategię optymalizacji kosztów.
Na początku 2018 roku nastąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Aztec
International S.A. Jednostka dominująca nabyła pozostałą część akcji spółki zależnej Bimecom
S.A. i uzyskała 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.
Rozpoczęty rok obrotowy przyniósł kolejne ważne decyzje. W I kwartale 2018 roku zostały
podjęte rozmowy w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Aztec International
S.A. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na transakcję sprzedaży.
Na koniec warto wspomnieć, że Spółka po raz kolejny osiągnęła sukces w konkursie Złota
Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Aztec
International S.A. został zakwalifikowany do II etapu XI edycji tego konkursu na najlepszą
stronę internetową spółki notowanej na giełdzie. Jednostka dominująca znalazła się wśród
jedenastu zakwalifikowanych małych spółek rywalizujących o tytuł „Najlepszy serwis IR”.
W imieniu własnym chcielibyśmy bardzo podziękować Akcjonariuszom, Inwestorom oraz
Kontrahentom za okazane zaufanie, a Pracownikom za trud wkładany każdego dnia w rozwój
całej Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. Pragniemy zapewnić, że w rozpoczętym
2018 roku dołożymy wszelkich starań, aby zarówno spółka Aztec International, jak i Grupa
Kapitałowa kontynuowały rozwój. Ponadto pragniemy dalej prowadzić inicjatywy mające
zapewnić zwiększenie pozycji konkurencyjnej. Wyniki finansowe wypracowane w 2017 roku
pozwalają nam patrzeć z optymizmem w przyszłość. Mamy nadzieję, że podejmowane decyzje
zaowocują dalszym rozwojem i wzrostem wartości Aztec International S.A. oraz Grupy
Kapitałowej.

Z wyrazami szacunku,

Poznań, dnia 29 marca 2018 roku

