Szanowni Państwo!
Procesy konsolidacyjne w polskiej chemii, którego
uczestnikiem jest spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. nie powstrzymały dalszej budowy Grupy
Kapitałowej „Puławy”. Zakończony 30 czerwca rok
obrotowy 2012/2013 przyniósł kolejne wydarzenia ważne
dla jej rozwoju. Pierwszym z nich jest powołanie wraz
z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach nowej
spółki SCF Natural Sp. z o.o., która umożliwi rozszerzenie
oferty Grupy o wysokoprzetworzone, otrzymywane
z naturalnych surowców produkty handlowe, skierowane
do przemysłu piwowarskiego, kosmetycznego
i spożywczego. Kolejnym elementem jest złożenie przez
Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 25
marca 2013 roku spółce Ciech S.A. warunkowej oferty
nabycia akcji spółki Zakłady Chemiczne Organika –
Sarzyna S.A. Jest to kolejny krok na drodze przyjętej
strategii inwestycji kapitałowych. Celem tej inwestycji jest
rozszerzenie portfolio Grupy o nowe produkty (środki
ochrony roślin) i usługi dla rolnictwa.
W procesie konsolidacji wyzwaniem dla Grupy Azoty, którego Grupa Kapitałowa „Puławy” jest
nowym, strategicznym elementem, będzie optymalizacja struktury, modelu zarządzania i organizacji
całej Grupy w sposób pozwalający na stworzenie efektywnej organizacji przy jak największym
wykorzystaniu synergii. Model funkcjonowania Grupy będzie uwzględniać segmentację obszarów
biznesowych w centrach zarządzania w sposób odzwierciedlający doświadczenie, wiedzę, rozwój
technologiczny i pozycję rynkową spółek w odniesieniu do poszczególnych obszarów oraz
optymalizację struktury własnościowej wewnątrz Grupy Azoty.
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej „Puławy” wyniosły w zakresie przychodów z działalności
operacyjnej blisko 3 915 mln zł i były nieznacznie niższe, niż w rekordowym roku 2011/2012, pomimo
niewielkiego wzrostu tej wartości dla samych „Puław”. Bardziej znaczący był spadek zysku netto z ponad 600 mln zł w roku poprzednim do ponad 390 mln zł w roku 2012/2013. Tu z kolei w głównej
mierze niższy zysk jest spowodowany relatywnie słabszym wynikiem „Puław” od – chcę to wyraźnie
podkreślić - rekordowego roku ubiegłego. Zarazem warto podkreślić, że nowe aktywa Grupy: GZNF
„Fosfory” oraz Zakłady Azotowe w Chorzowie S.A. zakończyły miniony rok z dodatnimi wynikami na
poziomie zysku netto.
W minionym roku obrotowym aktywa Grupy Kapitałowej „Puławy” osiągnęły wartość 3 412,5 mln zł
i były wyższe o 194,8 mln zł (o 6,1%) od stanu na koniec poprzedniego roku. W strukturze aktywów
obrotowych pojawiła się nowa, istotna wartościowo pozycja w kwocie 19,5 mln zł, tzw. „nabyte
prawa do emisji”. Pozycja ta jest konsekwencją nowych uregulowań prawnych EU ETS
obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku i dotyczy zakupionych w II kwartale 2013 roku uprawnień
EUA w liczbie pozwalającej (wg naszych własnych szacunków) na pełne zbilansowanie emisji CO2
w 2013 roku.

Grupa Kapitałowa „Puławy” zgodnie z realizowaną strategią zamierza rozwijać się również poprzez
zwiększanie własnego potencjału produkcyjnego. Poza inwestycjami w Puławach (budowa Instalacji
Odsiarczania Spalin w zakładowej elektrociepłowni, budowa Nowego Kompleksu Nawozowego Produkcji Nawozów Stałych i Płynnych na bazie mocznika i siarczanu amonu, budowa Stokażu
Amoniaku) w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. (dawniej Azoty Adipol) dobiega końca budowa
zakładu do produkcji importowanej dotychczas stearyny i gliceryny technicznej o zdolności
przerobowej instalacji 16 000 ton surowca na rok. Inwestycja ta umożliwi Grupie Kapitałowej wejście
na nowe rynki zbytu.
Grupa Kapitałowa „Puławy” buduje nowe kompetencje poprzez szeroką współpracę z instytutami
i ośrodkami badawczymi. Głównym projektem w tym zakresie jest „Centrum Kompetencji –
PUŁAWY”, wychodzące naprzeciw potrzebom kształtowania i promowania nowoczesnego modelu
przedsiębiorcy rolnego, podnoszeniu efektywności gospodarowania rolników, popularyzacji badań
dotyczących nawożenia oraz budowaniu nowych relacji pomiędzy biznesem a nauką.
Jestem przekonany, że nowy rok obrotowy, trwający od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku
przyniesie dalszy rozwój potencjału i pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej „Puławy”.
Prezes Zarządu
Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Marian Rybak

