
Szanowni Państwo, 
 

W imieniu PGF Polskiej Grupy Fotowoltaicznej SA (wcześniej Zastal SA) przedkładam Raport 
Roczny Spółki, która już po okresie sprawozdawczym, tj. 11 stycznia 2021 r. decyzją 
Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zmieniła firmę Spółki na PGF 
Polska Grupa Fotowoltaiczna SA.  

Od czasu zasadniczych dla profilu działalności Spółki decyzji Akcjonariuszy z 2019 roku jest 
ona jednostką inwestycyjną, skoncentrowaną na zarządzaniu własnym portfelem 
kontrolowanych kapitałowo spółek oraz poszukiwaniu atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych 
na rynku kapitałowym oraz w gospodarce.  

Oznacza to, że w poszczególnych okresach sprawozdawczych wyniki finansowe z działalności 
Spółki kształtują się w oparciu o aktualizacje rynkowej wartości portfela akcji, które Spółka 
nabyła w przeszłości. W rezultacie po dwóch wcześniejszych okresach sprawozdawczych  
w latach 2018 i 2019, gdy odnotowano zyski netto na poziomie, odpowiednio: 103 019 tys. zł 
oraz 128 644 tys. zł, w roku 2020 Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości 166 
954 tys. zł.  

Niespodziewany wybuch globalnej pandemii wirusa COVID-19, spowodował daleko idącą 
niestabilność otoczenia społeczno – gospodarczego Spółki oraz jej spółek zależnych, czego 
rezultatem były także istotne przeceny wartości posiadanych przez Spółkę aktywów 
rynkowych.  

Warunki  ogólnej nieprzewidywalności, zarówno co do przebiegu pandemii, długości jej trwania 
jak i też niemożliwych do przewidzenia następstw, postawiły przed Spółką i jej podmiotami 
zależnymi szczególne wyzwania, związane m.in. z docelowym profilem działalności 
branżowej. Tym większe zatem podziękowania pragnę skierować do Akcjonariuszy, a okazane 
przez nich do Spółki zaufanie – traktowane jest przez Zarząd jako jeszcze jedno i to wyjątkowe 
zobowiązanie. 

Obserwacja strukturalnych tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce oraz w jej 
międzynarodowym otoczeniu wskazuje, że jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów 
działalności w perspektywie najbliższych dekad jest ten, który wiąże się z branżą 
fotowoltaiczną. Dokonany zatem w ramach Spółki ,,zwrot branżowy”  
w tym kierunku postrzegać należy w kategoriach nowego otwarcia. Jego istotę wraz  
z kierunkowym opisem działania zawierać będzie przygotowywana właśnie nowa strategia 
rozwoju, która przedłożona zostanie w trybie odrębnego raportu bieżącego Spółki.  
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