P
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Sp
półki przekaazuję raporrt roczny
Zakładów Azotowych
A
„Puławy” Spółka Akccyjna za
rok obrotow
wy 2007/20
008. Minio
ony rok zaow
wocował
najlepszym
mi w histo
orii wynikaami Spółkii, które
dzisiaj mam
m przyjemn
ność Państtwu zaprezeentować.
Zwiększonee przychodyy oraz reko
ordowy zysk
k budują
większą
wartość
„Puław”,
a
sprrzyjające
uwarunkow
wania rynko
owe pozwallają z optym
mizmem
spoglądać na
n dalszą realizację
r
ceelów, jakie postawił
sobie Zarzą
ąd.
Głównym celem
G
c
praccy w minio
onym roku obrotowym
m była inteensyfikacja działań
związan
nych ze wzmocnieniem
m pozycji Spółki
S
na rynku
r
polsk
kim, jak ró
ównież na rynkach
zagraniccznych. Po
odjęte zada
ania inwesstycyjne prrzyczynią się
s
w przyyszłych lattach do
zwiększzenia mocy produkcyjn
p
ych i popra
awy wydajno
ości instalaccji.
Miniony rok
M
k to także wiele
w
nowycch ambitnycch projektó
ów. Zrobiliśm
my kolejny krok na
drodze do gazyfik
kacji węgla
a, w celu pozyskiwan
p
nia gazu syyntezowego
o. To inwestycja o
ogromn
nym znaczeeniu dla Sp
półki, która
a powinna przynieść kolosalne
k
eefekty dla dalszego
d
rozwoju
u „Puław”. W tym celu
c
kontyynuujemy współpracę
w
ze Spółkąą Lubelski Węgiel
„Bogdan
nka” S.A. Obecnie pracce koncentru
ują się na sttudium wyk
konalności.
Kolejną pio
K
onierską iniicjatywą biiznesową po
odjętą w ro
oku obrotowym 2007/08 jest
wykreow
wanie noweej formuły współpracy
w
y z innymi graczami
g
na
a krajowym
m rynku cheemicznonawozowym. Podp
pisany list in
ntencyjny z Zakładamii Chemiczn
nymi „Policee” jest podsstawą do
nia aliansu
u, który może zaowoccować nie tylko po stronie wspólnych prrojektów
rozwijan
badawczo-rozwojow
wych, inweestycyjnych i logistyczznych ale ró
ównież lepsszym dostęępem do
surowcó
ów i korrzystniejszyymi dla obu Spółeek cenami podstaw
wowych su
urowców
produkccyjnych.
Z
Zakłady
Azo
otowe „Puła
awy” S.A. wykorzystały
w
y korzystnee trendy na rynku nawo
ozowo –
chemiczznym i trzyykrotnie po
odwyższały prognozę na
n zakończo
ony 30 czerrwca rok obrotowy
o
2007/2008. Spółk
ka zarobiła
a finalnie 330,8
3
mln zł, czyli o ponad 154
4% więcej niż rok
wcześniiej, a wypra
acowany zyssk z działaln
ności operaccyjnej (358,7 mln zł) jeest wyższy o prawie
137%, niż
n w roku 2006/07.
2
Ocena „Pu
O
uław” weryyfikowana rynkowo poprzez kursy
k
akcji notowan
nych na
Warszaw
wskiej Giełłdzie Papieerów Warto
ościowych wypadła
w
w minionym roku pom
myślnie zwłaszczza obserwujjąc zachowa
anie głównyych indeksó
ów giełdowyych regionu jak i pozosttałych

spółek z branży. Spółka zanotowała w tym okresie najwyższy dotychczas poziom kursu (145,5
zł). To szczególny i wymierny dowód coraz lepszej oceny Zakładów Azotowych „Puławy” SA
przez rynek i inwestorów, pomimo obecnej dekoniunktury na rynku kapitałowym. Według
analityków kurs akcji Zakładów Azotowych „Puławy” w porównaniu z pozostałymi Spółkami
sektora zachowuje się bardzo stabilnie ze względu na solidne fundamenty prowadzonego
biznesu.
Prezentowany Państwu raport roczny jest podsumowaniem pracy włożonej w
osiągnięcie wyników finansowych Spółki, wzmacniających jej pozycję biznesową oraz
uzyskanie pozytywnej oceny rynku.
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