Puławy, 24 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo,
Mam przyjemność przedstawić dokonania oraz kondycję finansową Grupy Azoty PUŁAWY za rok 2018.
Był to rok na pewno wyjątkowy pod względem warunków prowadzenia naszego biznesu – zwłaszcza
nawozowego, pełen wyzwań, ale i powodów do satysfakcji. Po niewątpliwie udanym pierwszym
kwartale 2018 r. przyszło nam się zmierzyć ze zbiegiem kilku niekorzystnych zjawisk
i tendencji. Rekordowe ceny gazu ziemnego, niesprzyjające warunki pogodowe i spadek cen nawozów
w drugim kwartale roku sprawiły, że pomimo wzrostu przychodów w stosunku do roku 2017, kwartał
ten na poziomie zysku netto zakończyliśmy w Puławach w okolicach zera. W ramach puławskiej grupy
kapitałowej wpływ na to miał również odpis aktualizujący wartość majątku instalacji przerobu
tłuszczów dokonany w Zakładach Azotowych w Chorzowie. Podobnie trzeci kwartał przyniósł wzrost
przychodów w stosunku do roku poprzedniego i pogorszenie wyniku na poziomie zysku netto.
Powodem były ponownie znacząco wyższe koszty surowcowe – zwłaszcza gazu ziemnego – przez co
pomimo relatywnie lepszych cen naszych głównych produktów w stosunku do analogicznego okresu
roku 2017, zanotowaliśmy w trzecim kwartale 35 milionową stratę netto. Poczynione przez nas
działania w kierunku redukcji kosztów oraz rozpoczęcie od 1 października pracy operacyjnej przez
zlokalizowany w Puławach Departament Korporacyjny Handlu Segmentu Agro, pozwoliły na aktywne
wyjście naprzeciw trudnemu otoczeniu makroekonomicznemu. Spadek cen gazu obserwowany od
listopada 2018 roku, w połączeniu z naszymi działaniami, pozwolił zakończyć miniony rok dobrymi
wynikami czwartego kwartału zwłaszcza na poziomie przychodów ze sprzedaży w części nawozowej,
gdzie odnotowaliśmy wzrost wolumenów i cen sprzedaży saletry amonowej, RSM® i mocznika w relacji
do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Rok 2018 był okresem realizacji naszych nowych inwestycji nawozowych z łącznym budżetem powyżej
1 miliarda złotych. Pierwszą linię do produkcji nawozów granulowanych mechanicznie na bazie saletry
amonowej będziemy mogli uruchomić już wkrótce. Poczyniliśmy też nakłady w obszarze poprawy
zdolności energetycznej oraz zmniejszenia emisji tlenków azotu o 287 ton rocznie przypadających na
jeden z kotłów naszej elektrociepłowni. Jednocześnie prowadzone było postępowanie na wybór
generalnego realizatora inwestycji oraz wykonawcę projektu budowalnego bloku energetycznego na
węgiel kamienny. W sierpniu przeprowadzono też prace mające na celu włączenie spółki Elektrownia
Puławy
do
Grupy
Azoty
PUŁAWY.
Proces
ten
przebiegł
pomyślnie,
z korzyścią - jak wierzę - dla procesu inwestycyjnego, jakim jest budowa nowych mocy w zakresie pary
technologicznej i energii elektrycznej. Trwały także prace zwiększające nasz potencjał produkcyjny w
zakresie dwutlenku węgla, który od 2018 roku występuje pod nową marką handlową – ONECON. W
2018 roku Grupa Azoty PUŁAWY otrzymała certyfikat Food Safety System Certification FSSC 22000 w
wersji 4.1. Oznacza to, że spółka stosuje najwyższe standardy w systemie zarządzania
bezpieczeństwem żywności. W obszarze dwutlenku węgla mogliśmy pochwalić się też, że do grona
naszych partnerów handlowych dołączył w maju koncern PepsiCo, a ostatnio koncern Nestle.
W minionym roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o niższej, niż wnioskowana,
dywidendzie, na którą przeznaczono ponad 85 mln zł i był to w ujęciu procentowym poziom o połowę
niższy, niż w roku poprzednim. Grupa Azoty PUŁAWY od początku swojej obecności na GPW jest
cenionym oraz systematycznym płatnikiem dywidendy. Akcjonariusze spółek chemicznych – w tym
spółek z Grupy Azoty - zapewne nie będą jednak dobrze wspominać minionego roku. Indeks
WIG-Chemia okazał się najsłabszym indeksem branżowym na warszawskiej giełdzie o 38,87 %
(w relacji do 2017 roku). W ocenie analityków Grupa Azoty PUŁAWY była notowana poniżej swojego
potencjału. Patrząc na ubiegłoroczne rekomendacje – za wyjątkiem jednej styczniowej – wszystkie
kolejne były pozytywne. Wycena na przestrzeni minionych miesięcy wahała się w przedziale od 105 do
207 złotych za akcję, podczas, gdy kurs Spółki oscylował pomiędzy 67,60 a 167 zł. Ostatnia
rekomendacja z 2018 roku wyceniała akcje Puław na 133 złote, czyli dwa razy wyżej, niż wycena na
GPW pod koniec omawianego roku.
Grupy Azoty PUŁAWY realizuje również najnowsze trendy rynku chemicznego, który coraz częściej
sięga po narzędzia biotechnologiczne i poszukuje czystych, „zielonych” produktów i ich metod
wytwarzania z udziałem bakterii, grzybów i glonów. Istotnym jego elementem jest realizacja
dofinansowania projektu „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców
odnawialnych i odpadowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem projektu
jest uzyskanie kwasu bio-bursztynowego, którego wartość komercyjna oraz liczba możliwych
zastosowań w przemyśle chemicznym stale wzrasta. Innym znaczącym przedsięwzięciem z zakresu
badań i rozwoju jest projekt pn. „Rozwój Laboratorium Badawczego Grupy Azoty PUŁAWY”, gdzie
instytucją pośredniczącą jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Celem projektu jest
umożliwienie samodzielnego prowadzenia przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prac

badawczo - rozwojowych w dwóch strategicznych dla przedsiębiorstwa obszarach – nawozowym oraz
biotechnologicznym. Realizacja w/w celu zapewni rozbudowę laboratorium badawczego.
To tylko wybrane elementy prac i działań jakim poświęciliśmy w Grupie Azoty PUŁAWY uwagę a także
wysiłki w roku 2018. Wierzę, że czytając to sprawozdanie, docenią Państwo nasze dokonania.

Z wyrazami szacunku,

