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W imieniu Zarządu Fast Finance S.A. w restrukturyzacji przekazuję Państwu roczny raport 

Spółki podsumowujący działalność w 2020 roku. Miniony okres wszyscy zapamiętamy jako rok 

pandemii COVID-19 i związanych z tym zakłóceń w gospodarce. Był to okres wyzwań 

i funkcjonowania w trudnym otoczeniu rynkowym, bardzo zmiennym i niepokojąco niestabilnym. 

W naszej ocenie wykorzystaliśmy ten czas na zrealizowanie niezbędnych i deklarowanych 

wcześniej zmian. 

 Przeprowadziliśmy optymalizację i restrukturyzację niektórych obszarów naszej 

działalności. Było to możliwe nie tylko dzięki wytężonym wysiłkom pracowników ale 

i wyrozumiałości i cierpliwości jej kontrahentów. W szczególności należy wskazać na 

porozumienia zawarte w 2020 r. z wierzycielami Spółki, które pozwalają na doprowadzenie do  

zakończenia istotnego etapu procesu restrukturyzacji, jakim będzie zawarcie układu 

z wierzycielami. Silnie wierzymy, że wspólne działania przyczynią się do zawarcia układu 

i umożliwią jego wykonanie. Za wsparcie udzielone Spółce chciałbym, w imieniu Zarządu, 

serdecznie podziękować. 

 Rok 2020 przyniósł Spółce zmianę na stanowisku Prezesa Zarządu oraz zmiany w Zarządzie 

Spółki. Do dnia 7 października 2020 r. funkcję tę pełnił Pan Tomasz Mihułka, któremu w tym 

miejscu należą się szczególne podziękowania za zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz rozwoju 

Spółki i Grupy Kapitałowej. 

 Treść raportu opisuje szereg czynników, które miały wpływ na naszą działalność pod 

względem operacyjnym i finansowym w 2020 r. oraz po dniu bilansowym w Spółce jak i Grupie 

Kapitałowej. Ważnym elementem jest, że publikowane dziś sprawozdanie jest kolejnym 

sprawozdaniem zbadanym przez biegłego rewidenta, co potwierdza skuteczność naszych 

wcześniejszych działań. Odnotowania wymaga konsekwencja działań w zakresie powrotu akcji 

Spółki do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych, na bazie decyzji podjętej przez Walne 

Zgromadzenie w zakresie dokonanego scalenia akcji. 

 Pozwalam sobie wyrazić nadzieję, że w najbliższym czasie uda się nam doprowadzić 

pomyślnie proces restrukturyzacji i skierować posiadany potencjał Spółki, zawarty w jej 

doświadczeniu i doświadczeniu pracowników na prowadzenie działalności operacyjnej, która 

ponownie będzie doceniana przez inwestorów. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować 

pracownikom i wszystkim osobom, które w tym trudnym czasie wspierały nas niezależnie od 



rodzaju i skali tego wsparcia a wszystkich Interesariuszy prosić o cierpliwość, wyrozumiałość 

i zaufanie.  

 

 

 

     z poważaniem, 

 

Włodzimierz Retelski  

     Prezes Zarządu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


