Puławy, 8 kwietnia 2020 roku

Szanowni Akcjonariusze, Kontrahenci i Pracownicy,
mam przyjemność przedstawić Państwu raport roczny
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok 2019.
Obrazuje on kondycję finansową oraz najważniejsze
parametry biznesowe Spółki i Grupy Kapitałowej.

W czasach coraz większej niestabilności światowej gospodarki, jej podatności na aspekty polityczne
(konflikt celny USA-Chiny), a w ostatnim czasie wpływu pandemii koronawirusa SARS-Cov-2
na otoczenie, nasze wysiłki skupiają się na szybkim reagowaniu na sygnały rynkowe i optymalizacji
szans, jakie się przed nami pojawiają.
W przypadku branży nawozowo-chemicznej niewątpliwie niezwykle istotnym elementem,
przekładającym się na wyniki finansowe są ceny surowców energetycznych, w tym cena gazu
ziemnego. W minionym roku ten czynnik wpłynął pozytywnie na efektywność kosztową,
w szczególności odnosząc się do roku 2018.
Szczególnego podkreślenia wymagają wszystkie podjęte przez pracowników inicjatywy zmierzające nie
tylko do usprawnienia procesów operacyjnych, lecz również do rozwoju naszej Spółki i Grupy
Kapitałowej. Te działania są kluczowe i mają niezaprzeczalny wpływ na prezentowane wyniki. Nasza
wspólna, wytężona praca ma na celu przygotowanie Spółki i całej Grupy do rentownej działalności
także w przypadku wystąpienia dekoniunktury czy mniej sprzyjających warunków
makroekonomicznych.
Grupa Kapitałowa PUŁAWY osiągnęła w 2019 roku przychody na porównywalnym poziomie do roku
poprzedniego w wysokości 3.584 mln zł. Szczególnego podkreślenia wymaga natomiast
skonsolidowana EBITDA, która w prezentowanym okresie wynosi 618 mln zł i jest wyższa o 128,3%
od osiągniętej w 2018 roku. Ponadto zysk netto, który ukształtował się na poziomie 301 mln zł wobec
55 mln zł w roku poprzednim, zanotował jeszcze wyższy wzrost (444%).
Największy udział w przychodach Segmentu Agro miały kolejno nasze kluczowe produkty PULAN, RSM
i melamina. W ubiegłym roku z dumą ogłosiliśmy, iż wytworzyliśmy dwumilionową tonę kaprolaktamu
– produktu z Segmentu Tworzyw.

Rok 2019 był kolejnym rokiem poniesienia rekordowych nakładów inwestycyjnych - na poziomie
470 mln zł. Największy udział w tej kwocie mają inwestycje rozwojowe, do których należą zadania:
„Modernizacja kwasu azotowego, z budową nowych instalacji kwasu azotowego i neutralizacji oraz
produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego” oraz „Wytwórnia nawozów granulowanych
na bazie saletry amonowej”. W przypadku pierwszej linii do produkcji nawozów granulowanych na
bazie saletry amonowej koniecznym jest wspomnieć o uzyskaniu w ostatnich dniach marca br. długo
wyczekiwanego raportu bezpieczeństwa, dzięki czemu będziemy mogli przystąpić do prac
rozruchowych instalacji.
W połowie minionego roku ukończyliśmy z sukcesem rozbudowę mocy produkcyjnych dwutlenku
węgla na cele spożywcze, sprzedawanego pod marką ONECON. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad
35 mln zł. W ubiegłym roku do grona naszych odbiorców dołączył kolejny globalny klient z rynku
napojów gazowanych.
Działania proekologiczne są jednym z naszych priorytetów. W tym roku będziemy w Puławach
obchodzić jubileusz 35-lecia wprowadzenia pionierskiego kompleksowego programu ochrony
środowiska oraz ćwierćwiecze przyjęcia deklaracji międzynarodowego Programu Przemysłu
Chemicznego „Odpowiedzialność i Troska”. W myśl prowadzenia działalności zgodnie z wymogami
norm prawnych, ale i wewnętrznego poczucia odpowiedzialności za zdrowie pracowników
i bezpieczeństwo funkcjonowania realizowaliśmy w minionym roku kolejne inwestycje poprawiające
efektywność i ekologiczny aspekt naszych instalacji.
Prowadziliśmy modernizację kotła parowego nr 2 w naszej elektrociepłowni, dzięki czemu poprawiła
się jego energochłonność i zmniejszyła emisja tlenków azotu (NOx). W tej kategorii inwestycji ważne
były też zadania związane z zakupem i zabudową kompresora gazu syntezowego w celu zwiększenia
zdolności produkcyjnych amoniaku oraz zwiększenia bezpieczeństwa procesowego, a także
modernizacja dwóch ciągów instalacji Przygotowania Gazu dla zwiększenia wydajności oraz
zmniejszenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej. Do końca tego roku planujemy zakończyć
modernizację sieci wody obiegowej.
Największą inwestycją, z największym w historii budżetem szacowanym dziś na ponad 1,2 mld zł jest
rozpoczęta jesienią 2019 roku budowa nowego bloku energetycznego. Jego moce wytwórcze
to 100 MW energii elektrycznej i 300 MW energii cieplnej. Głównym celem inwestycji jest zapewnienie
naszej Spółce ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz zwiększenie produkcji
energii elektrycznej, dostosowanych do wysokości naszych rosnących potrzeb. Nowoczesny blok
energetyczny będzie m.in. spełniał normy emisyjne wynikające z konkluzji BAT.
W obszarze badawczo-rozwojowym Grupa Azoty PUŁAWY kontynuowała wcześniejsze prace oraz
pozyskała dofinansowanie dla nowych projektów. W ramach tych drugich należy wyróżnić
„Wzmocnienie potencjału Grupy Azoty PUŁAWY w zakresie prowadzenia działalności B+R+I”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 9 października Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju potwierdziło formalne dopełnienie przez Spółkę wszystkich wymogów proceduralnych,

co pozwoliło rozpocząć proces projektowania Centrum Badawczo Rozwojowego nakierowanego na
prace z zakresu nowych nawozów i biotechnologii. Spółka otrzymała też dofinansowanie do projektu
„Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce
fosforonośne pochodzenia osadowego”. Jest to projekt realizowany w ramach Konsorcjum z Grupą
Azoty Police.
Na terenie Grupy Azoty PUŁAWY została również wybudowana instalacja półtechniczna
ɛ-kaprolaktonu. Po wykonaniu prac remontowych i przyłączy technologicznych nastąpi rozruch
instalacji i badanie optymalizacyjne procesu wytwarzania tego ciekawego i przyszłościowego produktu.
Kontynuowane były także prace w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
pt. „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych”.
Szanowni Państwo z wielkim zadowoleniem i dumą publikuję raport za rok 2019. Wyniki tam
prezentowane są efektem ogromnej pracy i zaangażowania w osiąganie jak najlepszych efektów we
wszystkich dziedzinach funkcjonowania, a jednocześnie dowodem naszego doświadczenia
i profesjonalizmu. Jestem przekonana, iż kolejne wyzwania, które już są przed nami w kontekście
zapowiadanego spowolnienia gospodarczego – zdamy kolejny egzamin. Każdy rok przynosi nam cenne
i ważne doświadczenia, które sprawiają, że nie tylko z nadzieją, ale też z przekonaniem osiągania
kolejnych sukcesów, patrzę w przyszłość Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W tym miejscu pragnę gorąco podziękować wszystkim pracownikom Spółki i naszej Grupy Kapitałowej,
za ich zaangażowanie i wysiłek oraz prosić o dalsze wspieranie Zarządu w wysiłkach zmierzających do
zapewnienia stabilnego rozwoju naszej firmy.

Z wyrazami szacunku,

