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Szanowni Inwestorzy, Drodzy Akcjonariusze!
Zgodnie z zapowiedziami w roku obrotowym 2009/2010 zrealizowaliśmy szeroki zakres
prac modernizacyjnych o rekordowej wartości ponad 350 milionów złotych inwestując w tak
kluczowe obszary jak rozwój mocy produkcyjnych, poprawa efektywności instalacji, czy
ochrona środowiska. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat na osiągnięcie tych celów wydaliśmy
ponad pół miliarda złotych. Kluczowe znaczenie w tych działaniach mają inwestycje
zwiększające zdolności produkcyjne mocznika o około 270 tys. ton/rok oraz instalacja
odsiarczania spalin, która oprócz znaczącej redukcji emisji tlenków siarki, da nam produkt w
postaci siarczanu amonu. Nowe moce z tych inwestycji znajdą swoje zastosowanie
realizowanym obecnie Nowym Kompleksie Nawozowym, poszerzając tym samym naszą
paletę produktów o nowoczesne nawozy.
Uzyskane przychody ze sprzedaży na poziomie 2 070 mln zł oraz wypracowany zysk netto
na poziomie 35,5 mln zł potwierdzają zdolności biznesowe „Puław” jako lidera polskiego
przemysłu chemiczno‐nawozowego. Obniżyliśmy koszty, wskaźniki płynności pozostały na
bezpiecznym poziomie. W wyniku realizacji przyjętego wcześniej „Programu Optymalizacji
Kosztów ‐10,‐15, ‐20” w roku obrotowym 2009/2010 uzyskaliśmy korzyści na poziomie ok. 24
mln zł. Sięgaliśmy z powodzeniem po Fundusze Pomocowe. Wymierny efekt finansowy w
kwocie blisko 80 mln zł przyniosła też realizowana w ubiegłych latach inwestycja redukująca
emisję tlenków azotu. Z początkiem roku obrotowego zaczął funkcjonować w Spółce
zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie SAP. Spółka rozpoczęła
raportowanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej.
W roku obrotowym 2009/2010 utrzymaliśmy pozycję lidera polskiego producenta
nawozów azotowych i największego dostawcy na rynek krajowy.
Zawarliśmy istotne kontrakty potwierdzające naszą pozycję i kompetencje rynkowe
w zakresie kluczowych chemikaliów. W stosunku do rynku kaprolaktamu i melaminy rok
2010 przyniósł znaczące ożywienie.
Jesteśmy Spółką, która zajęła drugie miejsce wśród wszystkich polskich firm za dokonania
patentowe w latach 2004‐2008 w rankingu przeprowadzanym przez Urząd Patentowy RP,
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieć Naukowa MSN. Również w minionym roku
obrotowym kontynuowaliśmy prace badawczo‐rozwojowe związane z opracowaniem
nowych i rozwojem istniejących technologii oraz udoskonalaniem wytwarzanych produktów.
Jednym z najbardziej znaczących projektów ubiegłego roku jest planowana produkcja
nowych nawozów (PULASKA i PULGRAN‐S) będących odpowiedzią na zmiany środowiskowe
i zapotrzebowanie rolnictwa.

Ekologia dla przemysłu chemicznego to już nie tylko wyzwanie, ale również źródło
potencjalnych przewag konkurencyjnych. Nasza Spółka prowadzi swoją działalność
z wykorzystaniem technologii spełniającej kryteria BAT (Best Available Techniques). W celu
realizacji wymagań przepisów prawa w zakresie emisji zanieczyszczeń opracowaliśmy
i wdrażamy Strategię Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. dla Pakietu Klimatycznego.
Jesteśmy stale obecni na najbardziej wymagających rynkach światowych, uczestniczymy w
wielu instytucjach, gremiach i panelach dyskusyjnych. Zmiany, jakie zachodzą w światowych
trendach czy prawodawstwie unijnym są przez nas na bieżąco analizowane tak, byśmy mogli
na nie w odpowiedni sposób i we właściwym momencie reagować. Zarówno nasza aktywna
rola w kształtowaniu Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, czy też udział w toczących się
procesach akwizycyjnych jest tego koronnym przykładem.
Jesteśmy przekonani, że dzięki wypracowanej przez minione lata pozycji, potrafiąc
wykorzystywać wszystkie posiadane atuty i przewagi, zapewnimy Zakładom Azotowym
„Puławom” S.A. dalszy, satysfakcjonujący rozwój.
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