Warszawa, dnia 27 maja 2022 r.

List Prezesa Zarządu Infinity S.A.

Szanowni Państwo, Drodzy Inwestorzy,
mam przyjemność przekazać Państwu Roczny Skonsolidowany Raport spółki Infinity S.A. za rok 2021.
Miniony rok był czasem szczególnym, przyniósł ożywienie dla branży i jednocześnie wiele nowych
wyzwań. Był to kolejny rok, w którym wszyscy mierzyliśmy się z trwającą pandemią Covid-19.
Wyjątkowa sytuacja wymagała więc od nas odpowiednich reakcji polegających m.in. na podejmowaniu
szybkich decyzji, optymalizacji procesów oraz wdrażaniu nowych rozwiązań.
Niezależnie od napotkanych wyzwań ubiegły rok możemy zaliczyć do udanych.
W 2021 roku realizowaliśmy konsekwentnie założone cele, co wpłynęło na satysfakcjonujące wyniki
finansowe. Osiągnęliśmy zysk netto wynoszący ok. 31 mln zł, co daje wynik wyższy o 17,5 % od
zeszłorocznego, zaś skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 245,8 mln zł, wobec 173,1 mln zł
wypracowanych w poprzednim roku obrotowym.
W 2021 roku dokonaliśmy również zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Stanowisko nowych
członków Rady Nadzorczej objęli: Paweł Motyl, jeden z czołowych europejskich ekspertów w zakresie
przywództwa i podejmowania decyzji, od dwudziestu lat działający w organizacjach biznesowych oraz
Jan Wszołek, adwokat i doktor nauk prawnych, specjalista ds. prawa nieruchomości. Wierzymy, że nowi
członkowie Rady wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenia oraz bogate kompetencje wspomogą
działalność Grupy w ramach swoich obszarów.
Od zawsze w centrum naszego działania stoi człowiek. W naszej działalności kierujemy się poczuciem
odpowiedzialności za wpływ jaki wywieramy swoim postępowaniem i postawą na otaczającą nas
rzeczywistość. Szczególną uwagę przykładamy do minimalizowania wpływu naszej aktywności na
środowisko naturalne podejmując kroki w kierunku gospodarki bardziej zróżnicowanej, niskoemisyjnej
i energooszczędnej.
Naszym celem na kolejne lata jest kontynuowanie dotychczasowych działań poprzez umacnianie
pozycji Spółki oraz spółek operacyjnych prowadzących działalność deweloperską na rynku
warszawskim oraz łódzkim, a także zwiększenie udziału w innych rynkach i konsekwentne
powiększanie banku ziemi, który stanowi stabilną podstawę dla działalności Grupy na kolejne lata.
Wierzymy, że przyjęty kierunek rozwoju pozwoli nam na umacnianie pozycji na rynku deweloperskim
oraz zapewni dalszy dynamiczny rozwój całej Grupy.
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