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      Szanowni Akcjonariusze  

 
Działając w imieniu Zarządu WISTIL S.A.  niniejszym przekazujemy Państwu roczne 

sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok 2017 r.  

Rok 2017 był kolejnym rokiem, w którym Spółka WISTIL S.A. zanotowała zysk netto. W 

roku obrotowym 2017 wyniósł on 10.878 tys. zł. Nadrzędnym celem Zarządu jest dalszy 

dynamiczny rozwój Spółki i poprawa efektywności każdego obszaru jej działalności. 

Jednocześnie pozostajemy otwarci na nowe możliwości rozwojowe pojawiające się na rynku w 

oparciu o koncepcję zagospodarowania terenów poprodukcyjnych  pod nazwą WISTIL BIZNES 

PARK. Obecnie Zarząd koncentruje swoje działania na analizie raportów biznesowych w zakresie 

możliwości realizacji obszarów tematycznych opracowanej koncepcji. Z dotychczas  

wypracowanych rekomendacji wynika, że najbardziej realną z ekonomicznego punktu widzenia 

jest koncepcja zabudowy mieszkaniowej na części terenów poprodukcyjnych i w tym kierunku 

Zarząd podejmuje kolejne działania.    

Rok 2017 był również kolejnym rokiem, w którym Zarząd koncentrował się na 

efektywnym zarządzaniu majątkiem finansowym posiadanych aktywów spółek zależnych, 

zrzeszonych w Grupie Kapitałowej WISTIL. W dalszym ciągu utrzymywany jest nadrzędny cel, 

jakim jest budowa wartości firmy w długim okresie, opartej na mocnej i stabilnej marce 

korporacyjnej „Wistil GRUPA”. Jak pokazują prezentowane Państwu wyniki finansowe obrany 

przez nas kierunek przynosi zamierzone efekty i świadczy o silnej pozycji Grupy. Grupa 

odnotowała w 2017 skonsolidowany wynik netto w wysokości 11.936 tys. zł oraz wzrost kapitału  

własnego o kwotę  11.873 tys. zł . Zarząd dokłada starań, aby podtrzymywać przyjętą strategię 

zarządzania Grupą Kapitałową gdyż przynosi ona zamierzone korzyści.  

Pragniemy podziękować Państwu za okazane zaufanie. Jesteśmy przekonani, że kolejny 

rok 2018, będzie dla Spółki i Grupy Kapitałowej rokiem dalszego rozwoju. 

Z poważaniem   

Zarząd Spółki WISTIL S.A.  
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