Szanown
ni Państwo!
Mam
i
saatysfakcję
przyjemnośść
podsumo
owania
rroku
obrrotowego
2008/200
09, którego
o efektem są
s jedne
z najlepsszych w histo
orii wyniki finansowe
Spółki. Jestem zarazzem przekonany, że
potencjał Zakładów A
Azotowych „Puławy”
„
S.A. ujaw
wniony w tyym szczególn
nym roku
pozwala nam realniee myśleć o zupełnie
szczególn
nym miejscu
u „Puław” na
n mapie
polskiej i światowej cchemii.
K
Kryzys
finansowy, który w konsekwencji spowodował recessję w wielu b
branżach zw
wiązanych
z chemiąą, sprawił, że wielu świaatowych pottentatów mu
usiało zamkn
nąć swoje instalacje, zre
ewidować
plany rozwojowe, czy wycofać się z niektórycch rynków. „Puławy”
„
pom
mimo kryzyssu, utrzymałyy ciągłość
produkcjji na wszystkkich instalacjjach i obroniły swoją strategiczną po
ozycję rynkową. Warto pamiętać,
p
że „Pułaawy” mogą się szczycićć osiągnięciaami minione
ego roku, pomimo koleejnych ogran
niczeń w
dostawaach gazu. Powyższe
P
doświadczeniia konsekwentnie deteerminują dzziałania w kierunku
dywersyyfikacji surow
wcowej i opttymalizacji ko
osztów. Dod
datkowym elementem, jaaki w tym ko
ontekście
wyróżniaa „Puławy” jeest silna presja na inwestycje i rozwó
ój. Dzięki possiadanym śro
odkom finansowym –
zarówno
o tym wypraacowanym w ostatnich laatach, jak i tym
t
pozyskaanym przy debiucie giełd
dowym –
oraz dzięki zdobytemu doświad
dczeniu w minionych
m
okresach receesji, możem
my realizować bogaty
m inwestycyjn
ny i myśleć o kreowaniu warunków
w
do
d dalszego, skokowego
s
rrozwoju „Pułław”.
program
N
Nasz
zintegrowany model produkccyjny pozwaala nam na elastyczną politykę w okresie
koniunkttury, ale ró
ównież, a może zwłasszcza w czaasie rynkow
wych zawiro
owań. O prrzewadze
konkurencyjnej „Pułław” decydują też posiad
dane relacje
e handlowe i sprawna lo
ogistyka. Pozwoliło to
na lokow
wanie naszyych produkttów na szczególnie wym
magających rynkach po
omimo obiekktywnych
trudnoścci.
Z
Zwiększyliśm
my o blisko połowę
p
naszee wydatki inwestycyjne, a wśród efeektów prowaadzonych
prac można znaleźć zarówno
z
takkie, które zwiększyły naszz potencjał produkcyjny
p
(AdBlue), zm
mniejszyły
emisję gazów
g
cieplarnianych (redukcja emisjji podtlenku azotu), czy poprawiły
p
wskaźniki wyttwarzania
naszych kluczowych wyrobów (amoniak).
Z
Został
opraccowany szeroki pakiet działań w ramach pro
ogramu optyymalizacji ko
osztowej,
którego założenia zo
ostały przyjętte jeszcze prrzed nadejściem recesji, w okresie ossiągania prze
ez Spółkę
rekordow
wych wynikó
ów. Świadczyy to o szczeggólnej samo
odyscyplinie i perspektyw
wicznemu sp
pojrzeniu
na prowadzoną działłalność bizneesową.
J
Jednym
z gło
ośniejszych tematów
t
min
nionego roku
u były zawiro
owania związane z kursaami walut
i problem
m tzw. „opcji walutowycch”. Zakłady Azotowe „Pu
uławy” równ
nież w tej syttuacji dowiodły, że są
Spółką odpowiedzial
o
lną i przejrzyystą.
C
Często
podkreślamy, że dbając o bieeżącą kondyccję, patrzymyy w przyszło
ość. Jesteśmyy w wielu
aspektacch pionieram
mi rozwiązań na polskim rynku. Tak jest w przypaadku projekttu zgazowania węgla,
nad któ
órym wciąż prowadzim
my prace prrzygotowawccze. Interesuje nas no
owoczesna chemia
c
i
nowoczeesne rolnictw
wo, i to właśn
nie tym temaatom poświęcamy naszee prace badaawcze.

Wykorzystujemy walory prowadzenia działalności w obrębie utworzonej na terenie Spółki
podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Pozyskujemy środki unijne, uczestniczymy
w handlu jednostkami emisji, angażujemy się w działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu.
Jesteśmy aktywni na polu ekologii – zarówno w aspekcie realizacji programu REACH, jak i
działalności inwestycyjnej. Angażujemy się w dialog społeczny w ramach Międzynarodowego
Programu Przemysłu Chemicznego „Responsible Care” (Odpowiedzialność i troska).
W nowy rok obrotowy wkraczamy z nowymi rozwiązaniami w zakresie rachunkowości
(Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej) oraz zarządzania menedżerskiego (zintegrowany system informatyczny wspomagający
zarządzanie – ERP‐SAP) i zarządzania jakością (Star Lims ułatwiający kontrolę surowców i wyrobów
gotowych oraz monitorowanie procesu technologicznego w laboratoriach).
Mam nadzieję, że nasze działania i osiągnięcia pozwalają z zaufaniem patrzeć na perspektywy
rozwojowe Spółki i postrzegać „Puławy” jako znaczącego uczestnika światowego rynku chemicznego.
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