Tarnów, 16 marca 2015r.

Szanowni Państwo,
Rok 2014 dla Grupy Azoty S.A. oznaczał przede
wszystkim
realizację
ambitnych
planów
inwestycyjnych.
Nowe inwestycje na terenie tarnowskich Mościc
oznaczać będą przede wszystkim zwiększenie
bezpieczeństwa zatrudnienia i poprawę warunków
pracy dla obecnych pracowników. Znacząco wpłyną
także na wzrost wartości i umocnienie pozycji Grupy
Azoty S.A. i całej grupy kapitałowej.
Dzięki zakończonemu właśnie procesowi konsolidacji i restrukturyzacji jesteśmy jednym z
czołowych graczy w branży chemicznej oraz integralną częścią europejskiego rynku
nawozowego.
Tak duża, zróżnicowana i wymagająca grupa kapitałowa potrzebuje sprawnej organizacji
oraz silnej i dobrze zarządzanej jednostki dominującej. Dlatego w minionym roku
wprowadziliśmy w ramach Grupy Azoty S.A. ważne zmiany organizacyjne.
Zaprezentowaliśmy także kompleksowy program Operacjonalizacji Strategii Grupy Azoty na
lata 2014-2020. Zakłada on realizację celów strategicznych Grupy Azoty dzięki aktywności
w trzech obszarach. Są to: rozwój organiczny, fuzje i przejęcia oraz program doskonałości
operacyjnej.
W minionym roku rozpoczęła się realizacja kluczowych inwestycji w Grupie Azoty S.A.
W Tarnowie - Mościcach wybudowana zostanie wytwórnia poliamidów, która zwiększy
naszą produkcję trzykrotnie. To wydatek inwestycyjny rzędu 320 mln zł. Powstanie też
druga instalacja granulacji nawozów sztucznych o nakładach inwestycyjnych na kwotę
przekraczającą 140 mln zł. Przewidujemy ponadto modernizację instalacji do produkcji cnonu z fenolu, rozbudowę instalacji przetwórstwa poliamidów i wprowadzenie na rynek
nowej generacji katalizatora żelazowo – chromowego. W końcowej fazie przygotowania
jest również projekt odsiarczania i odazotowania spalin dostosowujący naszą
elektrociepłownię do wymogów ochrony środowiska od 2016 roku oraz dwa projekty w
ramach programu Azoty PRO - modernizacja wytwórni amoniaku i ograniczenie zużycia
energii przy wytwarzaniu siarczanu amonu. Dają one gwarancję stabilności Grupy Azoty
S.A. zarówno dla pracowników, jak również społeczności lokalnej poprzez stałe zasilanie
budżetów samorządowych. Tylko w ciągu najbliższych 4 lat Grupa Azoty zainwestuje w

Tarnowie ponad 904 mln złotych. Zaawansowany program inwestycyjny na terenie naszej
tarnowskiej Spółki wpisuje się w program rozwoju organicznego całej Grupy Azoty. Wciągu
najbliższych pięciu lat na łącznie 68 zadań inwestycyjnych we wszystkich obszarach
działalności przeznaczymy blisko 7 mld zł.
W 2014 roku z uznaniem również przyjęliśmy wiadomość o włączeniu przez Ministerstwo
Skarbu Państwa Grupy Azoty w poczet podmiotów strategicznych. Tym samym Skarb
Państwa zagwarantował, że nie zamierza sprzedawać akcji naszej Spółki. Znaleźliśmy się
na tej liście ze względu na skalę naszej działalności, duży wpływ na polską gospodarkę,
bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne kraju oraz ogromne znaczenie dla rynku
pracy.
Po zaprezentowaniu najważniejszych dla Grupy Azoty S.A. wydarzeń i osiągnięć minionego
roku, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprezentować Państwu Raport Roczny za rok 2014
oraz życzyć przyjemnej lektury.
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