Puławy, 16 marca 2015r.

Szanowni Państwo,

Rozwój organiczny, modernizacje prowadzone w trosce
o środowisko naturalne oraz wydłużanie łańcucha
produktowego to działania, które Grupa Kapitałowa
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. podejmowała
w minionym roku w ramach kontynuowania przyjętej
strategii rozwoju.
Uwarunkowania
rynkowe
naszej
działalności,
a w szczególności
zdecydowane
różnice
cen
podstawowych surowców w różnych regionach
zglobalizowanego rynku, wymagają podejmowania
skutecznych kroków, których celem jest poprawa
pozycji konkurencyjnej oraz wzrost wartości Grupy
Kapitałowej.
Szczególną uwagę w obszarze rozwoju, przywiązywaliśmy do pełniejszego rozpoznania i zaspokojenia
potrzeb naszych odbiorców końcowych. Wszystkie podejmowane przez nas programy rozwojowe
obejmują kompletny łańcuch wartości z uwzględnieniem procesów wytwarzania wyrobów, logistyki,
technologii aplikacji oraz narzędzi i technik obsługi klientów. Niezależnie od rozwoju organicznego
analizowaliśmy możliwości dalszego rozwoju poprzez akwizycje, szczególną wagę przywiązując do
możliwości przedłużenia obecnie istniejących łańcuchów produktowych.
W 2014 roku w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. rozpoczęliśmy także
realizację szeregu proefektywnościowych inicjatyw w ramach wspólnego dla całej Grupy Azoty
programu doskonałości operacyjnej. AzotyPRO zakłada usprawnianie procesów technicznych,
technologicznych i zarządczych. Jest istotnym elementem strategii całej grupy kapitałowej, a jego
realizacja przyniesie Grupie Azoty wymierne korzyści, szacowane na ponad 300 mln zł rocznie.
Przyjęty przez nas kierunek działania w 2014 roku zakładał przede wszystkim uzupełnianie naszego
portfolio zarówno o produkty komplementarne, jak i stanowiące alternatywę dla obecnie
wytwarzanych, przy wykorzystaniu analogicznej bazy surowcowej w łańcuchu wytwórczym.
Nakłady inwestycyjne w 2014 roku dotyczyły przede wszystkim budowy nowych instalacji oraz
poprawy efektywności i dostosowanie do przepisów ochrony środowiska tych już funkcjonujących.
Prowadzono również liczne przedsięwzięcia modernizacyjne. Ich celem była wymiana
i unowocześnienie urządzeń decydujących o poprawie jakości produkowanych wyrobów, pewności
ruchu instalacji produkcyjnych, a także warunków pracy i obsługi klienta.

Kluczowym wydarzeniem minionego roku dla Grupy Kapitałowej było oddanie do użytku nowego
stokażu amoniaku w Puławach o budżecie 108 mln zł, który zwiększył nasze możliwości magazynowe
do 15 tys. ton rocznie i znacząco wpłynął na poprawę bezpieczeństwa całej Grupy Azoty. W roku
2014 prowadziliśmy prace przygotowawcze dla strategicznego projektu inwestycyjnego w obszarze
granulacji mechanicznej nawozów na bazie saletry amonowej, którego celem jest wydłużenie
łańcucha produktowego.
Bardzo istotnym dla całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. były również
inwestycje i działania modernizacyjne prowadzone w 2014 roku w Gdańskich Zakładach Nawozów
Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. W tym obszarze najważniejszym wydarzeniem było uzyskanie
formalnej zgody oraz rozpoczęcie przetwarzania odcieków ze składowiska w Wiślince. Wykorzystanie
odcieków ze składowiska do produkcji nawozów pozwoli znacząco zmniejszyć zużycie kwasu
fosforowego i przyniesie wymierne efekty proekologiczne.
Każdego roku dbamy o to, aby znacząco redukować emisje do środowiska przy jednoczesnym
zwiększaniu zdolności produkcyjnych. Głównymi celem realizacji projektów inwestycyjnych w naszej
grupie jest zwiększenie efektywności produkcyjnej i jakości, przy jednoczesnej trosce o środowisko
naturalne.
Po zaprezentowaniu najważniejszych dla Grupy Kapitałowej Grupa 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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