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Szanowni Inwestorzy, Drodzy Akcjonariusze!
Z prawdziwą satysfakcją oddaję raport za rok obrotowy
2010/2011. Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. w minionych dwunastu
miesiącach zrealizowały cały szereg działań, które świadczą przede
wszystkim o wyjątkowych kompetencjach „puławskiego zespołu”.
Bardzo dobre wyniki finansowe, bogaty program inwestycyjny,
udane uruchomienie nowych mocy produkcyjnych, a wreszcie
historyczna w dziejach Spółki akwizycja Gdańskich Zakładów
Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o., czynią miniony rok
godnym jubileuszu 50-lecia, jaki obchodziliśmy w PUŁAWACH.
Udało się nam wykorzystać pozytywne trendy rynkowe, jakie
zarysowały się wraz z nadziejami na wychodzenie globalnej
gospodarki z kryzysu. Dziś widać, że recesja wciąż daje się światu
we znaki. Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. potrafiły jednak
odpowiednio zareagować na występujące w ciągu roku zjawiska
stymulujące zapotrzebowanie na produkty Spółki.
Możemy pochwalić się najwyższymi w historii przychodami, które osiągnęły wartość 2 822,7 mln
złotych, co stanowi znaczący skok w stosunku do roku 2009/2010 zamkniętego wynikiem 2 055,9 mln
złotych. Jeszcze bardziej znaczący wzrost zanotowaliśmy w zakresie zysku netto. Wynik 226,1 mln złotych
zysku netto wobec zysku 35,5 mln złotych za rok 2009/2010, pokazuje nie tylko skalę zmian w
otoczeniu rynkowym, ale także pracę całej społeczności zakładowej. To także efekt wprowadzenia na
rynek nowych zdolności produkcyjnych i poprawy parametrów ekonomicznych naszych kluczowych
instalacji w związku z udaną realizacją Projektu „Tlenownia-Amoniak-Mocznik”.
PUŁAWY się zmieniają. Udało się nam zrealizować kolejny plan inwestycyjny z rocznym budżetem
na ponad 300 mln złotych. Ten kierunek działań będzie kontynuowany. Obecnie realizujemy siedem
dużych projektów inwestycyjnych, których łączny budżet wynosi blisko 619 mln złotych.
W tym roku zaktualizowaliśmy również naszą strategię w zakresie segmentu Agro. Chcemy
pracować nie tylko nad doskonaleniem naszych procesów produkcyjnych, ale również nad budową
nowoczesnej koncepcji łańcucha wartości produktów. Poprzez procesy akwizycyjne i rozwój naszych
kompetencji zamierzamy wejść w nowe obszary naszych zainteresowań biznesowych , tak by działać jak
najbliżej naszego finalnego klienta. Jesteśmy zainteresowani jego sukcesem i dołożymy starań, by mu w
tym sukcesie dopomóc. Rozwój potencjału logistycznego, współpraca ze środowiskami eksperckimi,
prowadzone badania specjalistyczne – otwierają przed nami perspektywy dalszego rozwoju.
Polski przemysł staje przed coraz nowymi wyzwaniami. Dla branży chemicznej niezwykle istotne
są tu aspekty energetyczne i środowiskowe. PUŁAWY aktywnie wychodzą im naprzeciw, czego dowodem
jest kontynuacja Projektu „Elektrownia Puławy”, który będziemy kontynuować z naszym nowym

partnerem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. To także nasz szczególny wkład w prace
Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów (Fertlizers Europe) w kwestii ETS-u i emisji
dwutlenku węgla.
Polska chemia się zmienia. Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. nieustannie są filarem tej branży i
kołem zamachowym zmian, które w niej zachodzą. Symbolizuje to nowe logo naszej Spółki, którego
premierę mieliśmy również w udanym roku obrotowym 2010/2011.
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