Puławy, 31 października 2011 r.
Szanowni Inwestorzy, Drodzy Akcjonariusze!
Pierwszy raz oddajemy w Państwa ręce raport skonsolidowany
Grupy PUŁAWY. Naszą Grupę tworzy obecnie siedem podmiotów
zależnych: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z
o.o., PROZAP Sp. z o.o., REMZAP Sp. z o.o., Medical Sp. z o.o., Jawor
Sp. z o.o., Sto-Zap Sp. z o.o., Melamina III Sp. z o.o. oraz cztery
podmioty stowarzyszone: BBM Sp. z o.o, CTL Kolzap Sp. z o.o.,
Navitrans Sp. z o.o., Technochimservis. W wynikach skonsolidowanych
uwzględniamy cztery największe kapitałowo podmioty z naszej Grupy:
FOSFORY, PROZAP i REMZAP oraz BBM, CTL Kolzap (metodą praw
własności).
Wyniki roku 2010/2011 opracowane zostały w odniesieniu do
wartości porównywalnych za rok poprzedni. Zwracają one uwagę
znacząca dynamiką wzrostów we wszystkich pozycjach – w tym blisko
140% dynamika przychodów ze sprzedaży i prawie 895% dynamika
zysku netto.
Najistotniejszym wydarzeniem kapitałowym w roku 2010/2011 była udana akwizycja
większościowego pakietu udziałów GZNF FOSFORY Sp. z o.o. Działanie to pozwoliło na wzbogacenie
Grupy PUŁAWY o nowe produkty nawozowe, bogatą infrastrukturę portową i dwie spółki dystrybucyjne:
„Agrochem” Człuchów Sp z o.o. i „Agrochem” Dobre Miasto Sp z o.o. W wynikach skonsolidowanych
Grupy PUŁAWY, ujęte zostały wyniki nowego udziałowca za maj i czerwiec 2011 r.
Przejęcie gdańskich FOSFORÓW to widoczny element realizacji naszej nowej strategii
biznesowej. Ze znaczącego producenta nawozów i chemikaliów, Grupa PUŁAWY chce się przekształcać w
najbliższych kilku latach w podmiot dbający o atrakcyjną ofertę rynkową ujętą w cały łańcuch wartości,
będący jak najbliżej klienta finalnego. Stąd wzmocnienie naszych kompetencji i posiadanego potencjału
w zakresie logistyki, spedycji, dystrybucji i możliwości magazynowych.
Nasza Grupa nastawiona jest na dalszy rozwój. Interesuje nas dostęp do tanich surowców,
synergie zakupowe, technologiczne i logistyczno-sprzedażowe. Chcemy umacniać swoją pozycję
konkurencyjną na międzynarodowych rynkach. Aktywnie szukamy nowych okazji do przejęć wpisujących
się w naszą strategię. Stąd też nasza decyzja o nabyciu 85% udziałów chorzowskiej spółki AZOTYADIPOL.
Mamy dużą satysfakcję z uczestnictwa w przebudowie polskiego rynku chemicznego, który ma
szansę, tak wzmocniony, sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów. Stawiamy na wysoką jakość i
jasną wizję rozwoju. Wierzymy, że obrany przez nas kierunek daje zadowolenie wszystkim pracownikom
podmiotów naszej Grupy oraz zabezpiecza interesy naszych Akcjonariuszy.
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