Puławy, 17 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. mam przyjemność przekazać Państwu raport
naszej Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za 2017 rok.

Rok 2017 postawił przed nami wiele wyzwań, przede wszystkim w postaci wysokich cen głównych surowców (ceny
gazu ziemnego wzrosły o ponad 22% w stosunku do 2016 roku) i zdecydowanie zwiększonego importu nawozów
oraz umocnienia się złotego. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej, w szczególności w segmencie nawozowym,
utrzymaliśmy pozycję lidera polskiego producenta i dostawcy nawozów azotowych na rynek krajowy.
Wykorzystaliśmy maksymalnie koniunkturę na rynku chemicznym, zwiększając wolumeny i wartości sprzedaży
wszystkich głównych produktów naszego segmentu chemicznego. Tym samym osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki
finansowe. Grupa Kapitałowa „Puławy” wypracowała 3 491 mln zł przychodów ze sprzedaży i 498 mln zł EBITDA,
co oznacza wzrost w stosunku do wyników za 2016 rok odpowiednio o 4,4% oraz 1,7%. Osiągnięte marże były
nieznacznie niższe niż przed rokiem. Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 14,3%, (14,6% w 2016 roku), a
marża netto 7,4% (8,1% w 2016 roku). Dzięki generowaniu nadwyżek z działalności operacyjnej Grupa Azoty
Puławy posiada wysoką zdolność płatniczą oraz kredytową.
Spółka kontynuowała zakrojony na szeroką skalę program inwestycyjny. W segmencie nawozowym realizowane są
obecnie przedsięwzięcia o budżecie wynoszącym ok. 1,1 mld zł. Powstająca wytwórnia nawozów granulowanych
na bazie saletry amonowej powiązana z drugą inwestycją tj. rozbudową i modernizacją instalacji kwasu
azotowego oraz budową nowej linii neutralizacji będzie największym w Polsce i jednym z największych w Europie
kompleksów nawozowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego m.in. dla nowych inwestycji
podjęto decyzję o budowie na terenie zakładowej elektrociepłowni nowego bloku węglowego o mocy 100 MW.
Zastosowane tam technologie a także modernizacja istniejącego układu elektro-energetycznego Grupy Azoty
PUŁAWY, obejmująca między innymi modernizację kotła parowego OP-215 nr 2 oraz wymianę turbozespołu TG-2 o
mocy 37 MW, zapewnią wypełnienie regulacji unijnych w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tzw. konkluzją
BAT.

Dążąc do wzmocnienia swojej przewagi konkurencyjnej, Spółka ciągle poszukuje innowacyjnych rozwiązań. Ściśle
współpracujemy ze światem nauki, prowadzimy prace badawczo-rozwojowe, których wdrożenie pozwoli na
poprawę efektywności. Realizujemy aktualnie pięć wniosków z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju. Nawiązaliśmy także

współpracę z nowymi partnerami, którzy zaoferowali naszej Spółce ciekawe,

nowatorskie projekty w ramach najnowszej edycji ARP Innovation Pitch. Istotnym obszarem działań badawczorozwojowych jest również koncentrowanie się na projektach badawczych w obszarze „zielonej chemii”
(biotechnologie, bioprocesy, wyroby biodegradowalne).
W swoich działaniach Spółka szczególną wagę przykłada do kwestii ochrony środowiska naturalnego
i bezpieczeństwa pracy. Otrzymany w 2017 roku Certyfikat Ramowego Systemu Zarządzania „Responsible Care”
potwierdza nieustające spełnienie wszystkich merytorycznych warunków uczestnictwa.
Zdając sobie sprawę, że najważniejszym kapitałem Grupy Azoty Puławy są jej pracownicy, spółka prowadzi
działania mające na celu poprawę warunków i komfortu pracy. W 2017 roku wprowadzono do Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy nową dostosowaną do realiów rynkowych tabelę wynagrodzeń, a także elastyczny czas pracy.
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z osiąganymi w kolejnych latach wynikami EBITDA.
Istotnym elementem aktywności Spółki jest także dbałość o dialog społeczny oraz zaangażowanie się w rozwój
społeczno-gospodarczy Lubelszczyzny. Naszym wieloletnim partnerem gospodarczym jest Lubelski Węgiel
„Bogdanka”, który zapewnia nam bezpieczeństwo dostaw węgla kamiennego. Współpracujemy też z lokalnymi
instytutami naukowymi i firmami – zwłaszcza przy realizacji naszych projektów modernizacyjnych i działań
inwestycyjno-remontowych. Czujemy się częścią kulturalnych i sportowych wydarzeń regionu. Ponadto w 2017
roku Spółka włączyła się

w bardzo szczytną ideę pomocy w powrocie do Ojczyzny naszych Rodaków

z Kazachstanu.
Jestem przekonany, że zaangażowanie i doświadczenie naszych pracowników umożliwi realizację nowych
ambitnych celów, a osiągnięte rezultaty będą satysfakcjonujące nie tylko dla nas, ale również interesariuszy
Spółki.

Z wyrazami szacunku,
Jacek Janiszek
Prezes Zarządu
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

