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Lublin, dnia 30 kwietnia 2021 r.  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

ubiegły rok, za sprawą pandemii COVID-19 oraz będących jej konsekwencją nowych, 

niespotykanych dotąd wyzwań, był rokiem szczególnym. Wraz z rozwojem pandemii oraz 

wprowadzanymi kolejnymi ograniczeniami, rosła niepewność co do dalszego funkcjonowania 

Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. 

 

Zwłaszcza w pierwszym kwartale ubiegłego roku obawą napawały nas odnotowywane zdarzenia 

takie jak: spadek zamówień, utrudnienia w zakresie ich realizacji w związku z zamykanymi 

granicami państw oraz trudnościami w transporcie, czy zachwiania w łańcuchu dostaw 

surowców. Powyższe mogło mieć znaczenie zwłaszcza dla spółki zależnej – Sanwil Polska 

Sp. z o.o. – której przychody mają znaczący wpływ na skonsolidowane przychody Grupy 

Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A.  

 

Trudna sytuacja wyzwoliła jednak nakłady szczególnej energii. Energii do działania, by za wszelką 

cenę przeciwstawić się trudnościom i spożytkować posiadany potencjał. Wspomniana spółka 

zależna Sanwil Polska Sp. z o.o., jako producent materiałów powlekanych od 1974 r., postanowiła 

wykorzystać swoje produkty w walce z pandemią. Wysoka jakość materiałów wytwarzanych 

przez tę spółkę została szczególnie doceniona w tym trudnym okresie, gdzie odzież ochronna 

stała się produktem na wagę zdrowia, a nawet życia. 

Spółka ta, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, wysokie standardy poświadczone 

licznymi atestami oraz zewnętrznymi certyfikatami, osiągnęła znaczący wzrost sprzedaży 

oferowanych przez nią produktów, w tym przede wszystkim materiału Sanmed, który stał się 

jednym z podstawowych materiałów wykorzystywanych do produkcji kombinezonów 

chroniących przed wirusem SARSCoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. Znalazło 

to potwierdzenie w umowach zawartych przez Sanwil Polska Sp. z o.o. z firmami szyjącymi tego 

rodzaju kombinezony dla Agencji Rezerw Materiałowych, których łączna wartość opiewała 

na kwotę ponad 12 mln zł. 

 

Powyższe pozwoliło Grupie wypracować zysk w wysokości 8 357 tys. zł, względem straty za rok 

obrotowy 2019 w kwocie 2 804 tys. zł., zaś przychody ze sprzedaży na poziomie 

skonsolidowanym w porównaniu do roku obrotowego 2019 zwiększyć o blisko 70%. 

 

Mamy świadomość, że rok obrotowy 2020 był dla Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. 

rokiem wyjątkowym. Patrząc na sytuację innych podmiotów, zwłaszcza działających w branży 

materiałów powlekanych, można nawet pokusić się o stwierdzenie, że spektakularnym. W obliczu 

nadzwyczajnej i bardzo trudnej sytuacji udało się przekuć nasze działania, zwłaszcza wysiłki 

Spółki Sanwil Polska Sp. z o.o., w sukces.  
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Pomimo trudności związanych z wybuchem pandemii, dziś z satysfakcją patrzymy na nasze 

dotychczasowe działania, które przyniosły wiele dobrego w tym okresie próby. Nie zmienia 

to jednak faktu, że spoglądając w przyszłość wypatrujemy końca pandemii i powrotu do tzw. 

normalności. Wierzymy jednak, że to, co udało nam się osiągnąć w tym trudnym czasie – uznanie 

dla naszych produktów, rozpoznawalność marki, nawiązanie nowych kontaktów i otwarcie na 

nowe kierunki – będziemy mogli z powodzeniem wykorzystać w kolejnych latach.  

 

 

 Z poważaniem 

 

 Adam Buchajski – Prezes Zarządu 
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