Puławy, 18 września 2012

Szanowni Państwo,

W budowaniu Grupy Kapitałowej „Puławy” S. A. zawsze mieliśmy na uwadze wzrost wartości jej
aktywów w długim horyzoncie czasu. Udowodniliśmy rynkowi, że potrafimy nasze inwestycje - zarówno te
organiczne jak i te dotyczące przejęć - przekuwać na wartość rynkową. Efekty budowy coraz silniejszej
Grupy widać już teraz w wymiarze rynkowym i finansowym. Przychody Grupy z działalności operacyjnej
osiągnęły poziom 3 990 776 tys. zł co oznacza wzrost o 35% w stosunku do roku ubiegłego; EBITDA jest
wyższa o 88% - osiągając wartość 778 532 tys. zł. Rekordowy był również zysk netto Grupy, który
osiągnął poziom 600 482 tys. zł i przewyższył ubiegłoroczny o 321 052 tys. zł.
Grupa Kapitałowa „Puławy” S.A. aktywnie reprezentuje polski i europejski przemysł chemiczny w
procesach tworzenia prawa w zakresie nawozów i nawożenia oraz chemicznej części pakietu klimatycznoenergetycznego w Unii Europejskiej; jest również zapleczem dla agend polskiego rządu w tych procesach.
Nasza Grupa jest liderem przemian na rynku rolnym w Polsce. W swych działaniach koncentruje się na
wzmacnianiu kompetencji marketingowych i dystrybucyjnych. W tym celu wraz z uznanymi partnerami –
Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
Puławy, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Puławską Szkołą Wyższą - zawiązane
zostało konsorcjum o nazwie Centrum Kompetencji PUŁAWY, które stało się miejscem dla realizacji
przedsięwzięć, służących kształtowaniu i promowaniu nowoczesnego modelu przedsiębiorcy rolnego;
podnoszeniu kompetencji w zakresie efektywności gospodarowania rolników; popularyzacji badań
dotyczących nawożenia, oraz budowaniu nowych relacji pomiędzy biznesem a nauką. Do konsorcjum
ostatnio dołączyła Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie oraz Zrzeszenie Producentów Rzepaku.
Grupa wzmacnia markę PUŁAWY i wprowadza na rynek nowe brandy nawozów PULAN®, PULSAR™
i PULREA™. Grupa Kapitałowa „Puławy” S.A. posiada obecnie około 12% zdolności produkcyjnych
mocznika w Unii Europejskiej. Saletra Amonowa oraz RSM (Roztwór Saletrzano – Mocznikowy) to około
10% zdolności produkcyjnych w tych produktach w Unii Europejskiej. W najbliższych dwóch latach
wprowadzimy nowe produkty nawozowe o nazwie: PULASKA® i PULGRAN® wytwarzane na bazie mocznika
i siarczanu amonu. Chcemy dostarczać naszym klientom jak najszerszą gamę produktów.
Nasze obecne osiągnięcia znajdują odzew m.in. w nagrodach i prestiżowych certyfikatach, do których
należy zaliczyć tytuł „Modernizacja Roku 2011” dla naszej instalacji do produkcji mocznika w prestiżowym
ogólnopolskim konkursie tzw. „Oskarów Budownictwa”, ceniony w polskim biznesie tytuł „Tego, który
zmienił polski przemysł”, czy honor laureata rankingu „INNOWATORZY” WPROST - najbardziej
innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, przygotowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk.
Grupa rozwija również projekty innowacyjne. Wdrażamy pełną ofertę reduktantów dla spalarni,
elektrowni, elektrociepłowni, cementowni. Wszystkie produkty mają swoje marki produktowe - Likam™,
Pulnox®, AdBlue®. Finalizujemy pierwszą w Europie, absolutnie nowatorską inwestycję odsiarczania spalin
metodą mokrą amoniakalną. Zakończenie tej inwestycji zapewni nie tylko ośmiokrotną redukcję tlenków
siarki, ale również pozwoli pozyskać cenny komponent w produkcji nowych nawozów w postaci siarczanu
amonu. Rozpoczęliśmy również realizację - wspólnie z Instytutem Nawozów Sztucznych - projektu opartego
na wysoko zaawansowanych procesach biotechnologicznych, do których należy technologia ekstrakcji
nadkrytycznej. Technologia ta należy do grupy tzw. „Zielonej Chemii” – bazuje na surowcach odnawialnych,
a sama instalacja nie generuje szkodliwych pozostałości.

Szerokie i perspektywiczne myślenie o rozwoju Grupy, znajduje również wyraz w postępującej realizacji
projektu Elektrownia Puławy. Zabezpieczenie przyszłych potrzeb energetycznych i wrażliwość na sprawy
emisji CO2 to wyznaczniki naszej determinacji w tym projekcie. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zbyły na
rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie 11 074 udziałów (50% kapitału
zakładowego) spółki zależnej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: MELAMINA III Sp. z o.o.), w
ramach której ma być realizowany projekt. W ostatnim czasie został też ogłoszony przetarg na
zaprojektowanie, budowę i uruchomienie w 2017 roku elektrowni gazowo-parowej o mocy 800-900 MWe.
W najbliższych latach zabezpieczenie firm chemicznych w nowoczesne i niskoemisyjne źródło energii
elektrycznej i ciepła będzie na równi ważne z zabezpieczeniem w podstawowy surowiec jakim jest gaz
ziemny.
Dalszy rozwój Grupy Kapitałowej „Puławy” S.A. wpisze się w plany konsolidacji polskiej chemii, której
ramy współtworzą Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. W rozpoczętym już procesie, udziałowcem (10,3%)
Zakładów Azotowych „Puławy” S. zostały Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Jak podkreśla nasz
największy akcjonariusz: „Skarb Państwa, jako uczestnik procesu konsolidacji będzie nadzorował jej
przebieg tak, aby była fuzją dwóch równorzędnych podmiotów.”. Nasze kompetencje w zakresie budowania
nowoczesnej Grupy, pozwalają odgrywać Zakładom Azotowym „Puławy” S.A. znaczącą rolę w budowie
narodowego czempiona chemicznego.
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