Szanowni Akcjonariusze
Przedstawiam Państwu Raport Roczny Spółki oraz Grupy Kapitałowej SANDRAGON S.A. za rok
obrotowy 2021.
Rok 2021 był kolejnym pandemicznym rokiem w gospodarce zarówno międzynarodowej, jak i krajowej.
W drugiej połowie roku nadal utrzymywały się w wielu obszarach obostrzenia związane ponownym
gwałtownym wzrostem zachorowań na COVID 19.
Działania rządów europejskich stymulujące wzrost gospodarczy w odpowiedzi na pandemię
koronawirusa w wielu przypadkach nie przyniosły spodziewanych efektów, jednocześnie kolejne fale
pandemii spowodowały znaczny spadek krajowego popytu. Zakładamy, że słaby popyt na rynku
krajowym może utrzymać się przez najbliższe lata. Niestabilność koniunktury i rynków sprawia, że firmy
stają pod presją nieustannych zmian w celu zachowania elastyczności zarówno operacyjnej jak i
strategicznej. Niewątpliwie wyzwaniem staje się niespotykana inflacja, brak stabilnych kursów walut
oraz z uwagi na prowadzone działania wojenne w Ukrainie, zagrożenia na rynku paliw
węglowodorowych, jako głównych nośników energii.
Nasza Spółka w ostatnim czasie dokonała w tym zakresie wiele poczynań zmierzających do
polepszenia efektywności wyników. Pod koniec 2020 roku Spółka zmieniła nazwę oraz dokonała
istotniej zmiany przedmiotu działalności na branżę OZE, a na początku roku 2021 dokonała zbycia
100% udziałów w RSY sp. z o.o. Jednakże na początku 2022 roku w styczniu Zarząd Spółki podjął
decyzje o ponownym nabyciu 100 % udziałów z uwagi na fakt, iż RSY Sp. z o.o. zanotowała, pomimo
okresu pandemicznego pozytywny wynik finansowy.
Poza tym Spółka RSY posiadając specyficzne uprawnienia napraw silników do pojazdów wojskowych (
Czołgi, BWP, samojezdne Wyrzutnie Rakiet OSA i KUBA ) w efekcie wojny w Ukrainie i zmianie
sytuacje geopolitycznej zyskała wiele zamówień napraw silników dla wojska i w najbliższych latach,
perspektywa utrzymyania się tego trendu wydaje się być stała .
W kontekście rynku fotowoltaicznego i posiadanie udziałów w Spółce K500 z tejże branży, zakładamy,
że w 2021 roku w związku z sytuacją makroekonomiczną głównym w Europie motorem wzrostu dla
rynku fotowoltaicznego będą działania zmierzające ku dekarbonizacji środowiska oraz idące za tym
programy finansowania inicjatyw związanych z odnawialnymi źródłami energii. Spodziewamy się
kontynuacji wspierania nowych inwestycji zarówno przez instytucje państwowe jak i unijne. Wszystkie te
czynniki wpływają na rosnący popyt dla produktów i usług w sektorze fotowoltaicznym. Jesteśmy
przekonani, że w związku z wybranym przez siebie kierunkiem rozwoju będziemy beneficjentami tego
popytu. Strategią naszej firmy jest rozwój, wsparcie i uzupełnianie działań pozostałych podmiotów
należących do Polskiej Grupy Fotowoltaicznej poparty nieustającą analizą bieżących trendów, co
pozwala nam odpowiednio przygotować się na zaspokajanie nowych potrzeb rynku. Chciałbym przy tej
okazji podziękować Akcjonariuszom za pokładane w nas zaufanie.
Warszawa., dnia 12 maja 2022 roku.
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