Szanowni Państwo,

w imieniu zarządów spółek Grupy Azoty mam zaszczyt przekazać na Państwa ręce skonsolidowany raport roczny z
działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 rok.
Wymagające otoczenie rynkowe i konieczność szybkiego dostosowywania się do nowych warunków funkcjonowania
wywołanych przez pandemię koronawirusa nie przeszkodziły Grupie Azoty w osiągnięciu dobrych wyników
finansowych. W 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 10,5 mld zł, a wynik EBITDA ukształtował
się na poziomie 1,3 mld zł. Osiągnięty zysk netto to 355 mln zł.
W 2020 roku Grupa Azoty utrzymała wysoką sprzedaż w Segmencie Nawozowym, który był odpowiedzialny za 60 proc. łącznych przychodów i 62 proc.
marży EBITDA. Segment Tworzyw już wcześniej zmagał się z problemami związanymi z nadpodażą, a pandemia te niekorzystne tendencje rynkowe niestety
pogłębiła. W tym okresie istotnie zwiększyło się znaczenie segmentu Chemia, w ramach którego Grupa prowadzi zdywersyfikowaną asortymentowo
działalność. Segment ten po raz pierwszy od 2017 roku zakończył rok z dwucyfrową marżą EBITDA.
Ubiegły rok to oczywiście szereg istotnych wydarzeń związanych z kluczową inwestycją Grupy Azoty, czyli projektem Polimery Police. Plac budowy został
przekazany generalnemu wykonawcy inwestycji, podpisano umowy inwestycyjne oraz umowy kredytowe z konsorcjum instytucji finansujących oraz
uzyskano ostatnie z 22 pozwoleń na budowę. W dniu 25 lutego br. miało miejsce zamknięcie finansowania dłużnego, czyli kolejnego zakończonego
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sukcesem etapu realizacji projektu Polimery Police. Spełnienie warunków zawieszających jest potwierdzeniem systematycznego postępu prac na placu
budowy, a także skuteczności i determinacji wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektu.
Dwanaście ostatnich miesięcy to także czas konsekwentnego rozwijania naszego portfolio zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. W Grupie
Azoty stawiamy na innowacje i rozumiemy ich ogromne znaczenie, zarówno dla branży chemicznej, jak i całej polskiej gospodarki. Grupa Kapitałowa Grupa
Azoty prowadzi wiele projektów w obszarze B+R, których wdrożenia potwierdzają słuszność obranego kierunku. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania
technologiczne w obszarach „zielonych nawozów”, czystej energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej.
Dostrzegamy wielki potencjał rozwojowy technologii wodorowych. Rozwój laboratorium paliw alternatywnych w Kędzierzynie-Koźlu, czy też
przystosowanie instalacji amoniaku w Policach w celu przejęcia strumienia „niebieskiego” wodoru z instalacji PDH to tylko wybrane działania Grupy Azoty
w tym zakresie. Warto również przypomnieć, że Grupa Azoty S.A. i Województwo Małopolskie podpisały porozumienie w sprawie wspólnych działań w
ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. W dokumencie tym Grupa Azoty S.A. deklaruje
m.in. dążenie do osiągnięcia w roku 2050 neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce.
Intensywnie pracujemy nad strategią Grupy Azoty 2021-2030 i już teraz wiemy, że dokument będzie uwzględniał najnowsze światowe trendy dotyczące
wyzwań klimatycznych, zielonej energii, dążenia do ograniczania emisyjności i energochłonności, organizacji gospodarki obiegu zamkniętego, a także
realizacji idei rolnictwa precyzyjnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańcom Polski i Europy.
Dziękuję wszystkim Pracownikom spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za codzienną pracę, determinację i konsekwencję w budowaniu wartości dla
akcjonariuszy w obliczu pandemii i tak wymagającego, konkurencyjnego otoczenia rynkowego. Dziękuję Zarządom Spółek Grupy Kapitałowej za dobrą
współpracę i realizację ambitnych projektów rozwojowych. Wyrazy podziękowania kieruję również do członków Rad Nadzorczych spółek Grupy Azoty za
wielkie zaangażowanie przy podejmowaniu kluczowych decyzji i współdziałanie przy realizacji ambitnych celów rozwojowych Grupy Azoty na miarę XXI
wieku.

Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
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