Puławy, 18 września 2012 rok
Szanowni Państwo,
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. od lat z dumą reprezentują polską chemię na arenie
międzynarodowej. Są drugim co do wielkości producentem nawozów azotowych w Unii Europejskiej
i trzecim producentem melaminy na świecie. Nasza strategia działania wynika z globalnych trendów
biznesowych. Poprzez stałą obecność na najbardziej wymagających rynkach świata, liczne kontakty
handlowe i biznesowe, obecność w międzynarodowych gremiach chemicznych, współpracę z unijnymi
organami legislacyjnymi, uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i debatach mamy pewność, że
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. trzymają rękę na pulsie współczesnego biznesu i są motorem
nowoczesności w polskiej chemii.
Nasza długofalowa strategia zakłada głębokie wejście w rynek. Chcemy być czołowym graczem w
naszej części Europy w zakresie produktów i usług dla rolnictwa. Rozwijamy współpracę z nauką - z liderami
wiedzy agrarnej w Polsce - w ramach powołanego pod naszymi auspicjami Centrum Kompetencyjnego.
Dziś za produktem musi iść wiedza. Nasz odbiorca dostaje od nas platformę wymiany informacji z
kluczowych dla siebie obszarów.
Nowe inwestycje Spółki to coś więcej niż większy nominał produkcyjny. Rozwój mocy w zakresie
produktów nawozowych, wiąże się z międzynarodowymi badaniami, które odpowiedziały na pytanie o
optymalny skład tych nawozów. Spełnianie wymogów ekologicznych idzie w parze z podnoszeniem
efektywności wytwórczej – w naszym przypadku, dodatkowo zwiększa dotychczasowy potencjał
produkcyjny. Zwiększamy swoją sprawność operacyjną i poprawiamy elastyczność funkcjonowania. Miliard
złotych wydanych na przestrzeni ostatnich trzech lat daje konkretne efekty – więcej nawozów, mniejsze
zużycie surowców na naszych kluczowych instalacjach, niższe emisje pyłów, gazów i ścieków. To również
większa sprawność logistyczna i poprawa warunków pracy naszej Załogi. Z przyjemnością zapraszam do
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. każdego, kto nie wierzy w sukces i pozytywne przeobrażenie polskiego
przemysłu w branży zwanej nieco pejoratywnie „ciężką chemią”.
Rok obrotowy 2011/2012 zakończyliśmy w Spółce rekordowymi wynikami. W niełatwych czasach
zwiększamy dynamicznie nasze przychody i poprawiamy zysk rok do roku o ponad 100%. Mamy najwyższą
efektywność w swojej branży. Warto pamiętać, że Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. od momentu
transformacji ustrojowej zawsze dobrze radziły sobie na rynku. Tylko raz w ostatnim 20-leciu zanotowały
ujemny wynik finansowy (za rok 2001/2002). Ostatni rok kalendarzowy i obrotowy przyniósł Spółce
historycznie najlepsze wyniki!
Z poczuciem własnej wartości, satysfakcją z wypracowanego wzrostu naszych aktywów, patrzymy
cały czas w przyszłość. Tę wyznacza proces konsolidacji i wizja powstania nowego podmiotu będącego
liderem polskiej chemii, firmą lokowaną w WIG-20. Doświadczenie, kompetencje i osiągnięcia Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. dobrze wróżą tym planom.
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