
 

 
 

 

 

Szanowni Akcjonariusze! 
 
W dniu dzisiejszym publikujemy raport za I półrocze 2021 roku. W okresie od 1 stycznia do 30 
czerwca br. Grupa Kapitałowa Tower Investments osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 
27,3 mln zł oraz zysk netto w wysokości 2,5 mln zł. Te liczby potwierdzają powrót do normalności 
operacyjnej po okresie ograniczeń związanych z pandemią.  
 
Co ważniejsze, rynek nieruchomości, stanowiący podstawową działalność Grupy, jest obecnie w fazie 
silnego wzrostu. Popyt na nowe projekty w kategorii inwestycji usługowo handlowych a przede 
wszystkim wśród deweloperów mieszkaniowych jest nadzwyczaj wysoki. Fakt ten ma istotny wpływ 
na perspektywy rozwoju Tower Investments w najbliższych kwartałach, stąd wzmożona działalność 
naszego pionu ekspansji i rosnąca liczba kontraktowanych projektów. 
 
Innym czynnikiem wskazującym na możliwość wzrostu wartości aktywów Grupy jest dynamiczny 
rozwój na rynku e-commerce. Nasza obecność w tej silnie rosnącej gałęzi gospodarki przez 
uruchomienie w grudniu 2020 roku platformy handlowej deli2.pl, daje podstawy do optymizmu, tym 
bardziej, że w kategorii delikatesów spożywczych premium, na polskim rynku nie istnieje mocna 
konkurencja. Zbudowany od zera serwis zakupowy, po zaledwie kilku miesiącach funkcjonowania, 
został wyceniony przez inwestorów obejmujących akcje nowej emisji w Deli 2 S.A. na ponad 8 mln zł.  
 
W zakresie produkcji spożywczej w ramach projektu „Manufaktura Gessler” miało niestety miejsce 
tragiczne zdarzenie – śmierć Pana Piotra Gesslera, którego wiedzy i doświadczenia w produkcji 
cukierniczej nie sposób będzie zastąpić. Zarząd Manufaktury Gessler S.A. jest w związku z tym 
obecnie na etapie redefiniowania strategii rozwoju.  
 
Jesień, podobnie jak rok temu przynosi ze sobą widmo kolejnej fali zachorowań na Covid-19, jednak 
nie spodziewałbym się powtórki z 2020 roku. Sytuacja jest inna, niemal 20 milionów Polaków jest w 
pełni zaszczepionych a gospodarka odrabia straty w imponującym tempie. Oby spełnił się scenariusz 
lekkiej czwartej fali, ponieważ pozwoli to kontynuować dynamiczny rozwój naszej firmy, podobnie jak 
tysięcy innych podmiotów w naszym kraju, czego Państwu i sobie życzę. 
 
Z poważaniem  
 
Bartosz Kazimierczuk 
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