Puławy, 16 marca 2015r.

Szanowni Państwo,

Rok 2014 był dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy
S.A. czasem kontynuowania strategii systematycznego
rozwoju. Naszym priorytetem był wzrost wartości oraz
podejmowanie skutecznych działań mających na celu
poprawę konkurencyjności na rynku.
Szczególną uwagę przywiązywaliśmy do rozpoznawania
i zaspokojenia potrzeb naszych odbiorców końcowych.
Zaowocowało to utrzymaniem pozycji drugiego w Unii
Europejskiej oraz wiodącego w kraju producenta
i dostawcy nawozów dla rolnictwa.
W minionym roku obrotowym prowadziliśmy szereg
prac, które dotyczyły przede wszystkim budowy nowych instalacji, ale też poprawy efektywności
i dostosowania do przepisów ochrony środowiska już istniejących instalacji. Prowadziliśmy
przedsięwzięcia modernizacyjne, których celem była wymiana i usprawnienie urządzeń, decydujących
o jakości produktów, a także poprawa warunków pracy i obsługi klienta.
Kluczowe wydarzenie minionego roku to oddanie do użytku nowego stokażu amoniaku o nakładach
inwestycyjnych 108 mln zł, który zwiększy nasze możliwości magazynowe do 15 tys. ton rocznie.
Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa oraz wzmocni pozycję zakładów w Puławach, jak i całej
Grupy Azoty na rynku krajowym i europejskim. W roku 2014 prowadziliśmy prace przygotowawcze
dla strategicznego projektu inwestycyjnego w obszarze granulacji mechanicznej nawozów na bazie
saletry amonowej. Celem projektu jest wydłużenie łańcucha produktowego. Plan zakłada produkcję
Pulgranu S na poziomie 160 ton rocznie. Realizowaliśmy również II etap rozruchu technologicznego
instalacji. W 2014 r., wraz z Grupą Azoty Police, zawarliśmy z firmą Kronospan Chemical szereg umów
handlowych na sprzedaż melaminy i mocznika. Umowy zawarte do końca 2018 roku opiewają na
szacunkową kwotę 900 mln zł. W efekcie nasze produkty będą dostarczane do największego na
świecie producenta płyt drewnopochodnych.
Rozpoczęliśmy
również
realizację
szeregu
proefektywnościowych
inicjatyw
w ramach wspólnego dla całej Grupy Azoty Programu Doskonałości Operacyjnej Azoty PRO.
Wszystkie programy rozwojowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na kolejne lata
obejmują kompletny łańcuch wartości z uwzględnieniem procesów wytwarzania wyrobów, procesów

logistycznych, technologii aplikacji i efektywności wykorzystania produktów oraz narzędzi i technik
obsługi klientów.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. dba o zapewnianie najwyższych standardów na każdym
etapie produkcji. Nie jest nam obojętna także sytuacja i perspektywy rozwoju odbiorców naszych
produktów. W celu wywołania refleksji i debaty publicznej na temat jednego
z kluczowych sektorów polskiej gospodarki – rolnictwa, we współpracy z Centrum Kompetencji
Puławy oraz pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wydaliśmy w 2014 roku
raport „25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie”. Raport ma na celu
pokazanie polskiego rolnictwa w obiektywnym świetle, jako sektora gospodarki zapewniającego
bezpieczeństwo żywnościowe Polski, ale wpływającego także na bezpieczeństwo żywnościowe innych
krajów europejskich.
W 2014 roku zaprosiliśmy do współpracy i dyskusji na temat bezpieczeństwa żywnościowego
instytuty, uczelnie oraz najlepszych polskich profesorów. Jako europejski lider w branży nawozowej
zamierzamy aktywnie integrować całą branżę związaną z łańcuchem produkcji żywności oraz
pracować na rzecz dalszego rozwoju rolnictwa w Polsce i na świecie.
Po zaprezentowaniu najważniejszych dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. osiągnięć
i wydarzeń minionego roku, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprezentować Państwu Raport Roczny
za rok 2014 oraz życzyć przyjemnej lektury.
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