Puławy, 11 marca 2016r.

Szanowni Państwo,
Rok 2015 był dla Grupy Azoty Zakłady
Azotowe Puławy S.A. intensywnym czasem
rozwoju i realizacji wyznaczonych celów.
Naszym
priorytetem,
podobnie
jak
w poprzednich latach był wzrost wartości
Spółki oraz podnoszenie jej konkurencyjności
zarówno
na
rynku
krajowym
jak
i
zagranicznym.
Podejmując
wszelkie
działania nie zapominaliśmy o naszych
odbiorcach, przywiązując szczególną uwagę
do rozpoznawania i spełniania ich potrzeb.
Dzięki temu jesteśmy dziś wiodącym
producentem i dostawcą nawozów dla
rolnictwa.

W minionym roku podjeliśmy szereg ważnych decyzji dotyczących naszej
przyszłości, a także zakończyliśmy z sukcesem projekty, które dotyczyły przede wszystkim
budowy nowych instalacji i poprawy efektywności dotychczasowych zasobów
produkcyjnych.
Kluczowe wydarzenie 2015 roku to niewątpliwie oddanie do użytku finalnej
inwestycji Nowego Kompleksu Nawozowego. Instalacja do produkcji stałych nawozów na
bazie mocznika i siarczanu amonu to domknięcie pewnego rozdziału w naszej historii
i zarazem początek całkiem nowego. PULGRAN® i PULGRAN®S to produkty o najwyższej
jakości, których oczekują od nas nasi klienci, a my zawsze podążamy za oczekiwaniami
rynku i naszych odbiorców. Dzięki nowej instalacji wydłużyliśmy łańcuch produktowy
w segmencie nawozowym i umocniliśmy naszą pozycję lidera na rynku nawozów
mocznikowych.
Na tym nie koniec - w minionym roku ogłosiliśmy plany inwestycyjne do
2021 roku, na które przeznaczymy ponad 2,2 mld zł. Za cztery lata zrealizowany będzie
projekt energetyczny składający się z nowej elektrowni i zmodernizowanych bloków naszej

obecnej elektrociepłowni oraz instalacja do granulacji mechanicznej nawozów na bazie
saletry amonowej. Dwa lata później do użytku zostanie oddana zmodernizowana
i rozbudowana instalacja do produkcji kwasu azotowego linią nowych produktów
nawozowych.
Oprócz decyzji dotyczących rozbudowy mocy produkcyjnych i unowocześniania
naszych zakładów, umacnialiśmy również nasze kontakty biznesowe. Jednym z sukcesów
negocjacyjnych było podpisanie umowy na kwotę 770 mln zł na dostawy mocznika PULREA
i melaminy przez najbliższe pięć lat do firmy Kronopol.
Po zaprezentowaniu najważniejszych dla Grupy Azoty PUŁAWY osiągnięć i wydarzeń
minionego roku, nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wszystkim pracownikom
i partnerom biznesowym za współpracę oraz przystąpić do realizacji kolejnych ambitnych
celów.
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