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ZASTRZEŻENIE PRAWNE 

Informacje zamieszczone poniżej zostały przygotowane przez spółkę Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) wyłącznie na potrzeby dotyczącej ogłoszonego 
przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji reprezentujących 32% kapitału zakładowego w spółce Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („ZAP”) („Wezwanie”) („Prezentacja”). Poprzez 
zapoznanie się z treścią poniższej Prezentacji zgadzają się Paostwo na poniżej określone ograniczenia i zastrzeżenia. 

Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinna byd traktowana jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób 
nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji Spółki lub ZAP. Ani niniejsza prezentacja ani żadna jej częśd nie mogą stanowid podstawy ani nie można na 
nich polegad w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych Spółki lub jej grupy kapitałowej lub ZAP. Niniejsza Prezentacja nie 
stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub jej grupy kapitałowej lub ZAP. Zwiększenie udziału Spółki w ZAP jest uzależnione od spełnienia szeregu 
warunków, w tym, sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego, który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat oferty akcji Spółki 
nowej emisji skierowanej do ZAP („Oferta”). 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym Wezwania jest treśd dokumentu Wezwania, ogłoszona przez Zarząd w dniu 13 lipca 2012 r. za pośrednictwem UniCredit CAIB Poland S.A. 
z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwao do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwao (Dz.U. z 2005 r., Nr 207, poz. 1729 ze zm.). 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym Oferty będzie sporządzony przez Spółkę prospekt emisyjny, podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe Spółki nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez 
dokonania ich rejestracji lub uzyskania zwolnienia z rejestracji. Każda oferta papierów wartościowych, jaka zostanie złożona w Stanach Zjednoczonych, zostanie dokonana na podstawie 
prospektu zawierającego szczegółowe informacje na temat Wzywającego i kadry kierowniczej, a także na podstawie sprawozdao finansowych. 

W paostwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego każda oferta papierów wartościowych Spółki będzie skierowana do osób mających status „inwestorów kwalifikowanych” w 
znaczeniu art. 2(1)(e) Dyrektywy prospektowej (Dyrektywa 2003/71/WE), a także innych osób, do których oferta może byd kierowana bez publikacji prospektu emisyjnego lub po zatwierdzeniu i 
publikacji prospektu emisyjnego, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Kwestie omawiane w niniejszej Prezentacji mogą stanowid stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości różnią się od stwierdzeo dotyczących faktów historycznych. 
Stwierdzenia zawierające słowa „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „planuje”, „przewiduje”, „będzie”, „ma na celu”, „może”, „byłoby”, „mogłoby”, „kontynuuje” oraz podobne o 
charakterze dotyczącym przyszłości stanowią wyznaczniki takich oświadczeo dotyczących przyszłości. Spółka uważa, że oczekiwania przedstawione w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, jak i 
w stwierdzeniach dotyczących zamiarów, są racjonalne, nie można jednak zapewnid, że oczekiwania te okażą się prawidłowe. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych 
i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodowad, że faktyczne wyniki mogą istotnie odbiegad od przyszłych wyników wyrażanych lub sugerowanych w 
stwierdzeniach dotyczących przyszłości, ponieważ dotyczą one zdarzeo i zależą od okoliczności, które mogą wystąpid lub nie w przyszłości i które mogą byd poza zdolnością ich kontroli lub 
przewidzenia przez Spółkę. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji wyników osiąganych w przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualnienia lub weryfikowania jakichkolwiek 
stwierdzeo dotyczących przyszłości na skutek uzyskania nowych informacji lub zajścia przyszłych zdarzeo, jak również w wypadku wystąpienia innych okoliczności. 

Ani Spółka, ani żaden z jej akcjonariuszy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadna inna osoba nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
jakiejkolwiek szkody wynikającej z powodu wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jej treści albo w jakikolwiek inny sposób wynikających w związku z niniejszą Prezentacją.  

Ani Spółka, ani żaden z jej akcjonariuszy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców, ani żadna inna osoba nie są zobowiązani zapewnid 
odbiorcom niniejszej prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizowad niniejszą Prezentację. 

Niniejsza Prezentacja nie powinna byd uznana za rekomendację ani za prognozę ze strony Spółki  ani jakiegokolwiek innego podmiotu. 

 



Agenda 

1. Przegląd kluczowych warunków oferty  

2. Historyczna konsolidacja sektora przy udziale Grupy Azoty 

3. Uzasadnienie dla transakcji 

4. Harmonogram wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZA „Puławy” S.A. 

5. Kluczowe aspekty utworzenia największej polskiej firmy nawozowo-chemicznej 



Przegląd kluczowych warunków oferowanych 

akcjonariuszom ZAP 

 Cena za 1 akcję ZAP: 110 zł 

 Łączna wartośd: ok. 673 mln zł 

 Okres zapisów: 2-16 sierpnia 2012 r. 

 Źródła finansowania: środki własne oraz 
gwarancja bankowa otrzymana od Societe 
Generale 
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Etap 1: Oferta gotówkowa na 32% Oferta Grupy Azoty jest bardzo korzystna 

Etap 2: Emisja nowych akcji Azotów Tarnów 

 Cel: zwiększenie udziału ZAT do 100% w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ZAP 

 Parytet wymiany: 2,5 nowej akcji Azotów Tarnów 
za 1 akcję ZAP wniesioną aportem do Azotów 
Tarnów 

 

Źródło: FactSet z dnia 9 lipca 2012 
¹ 12m cena docelowa według brokerów jako średnia cen z raportów Trigon (20 kwietnia 2012) w wys. 100.6 zł, PKO (14 marca 2012) w wys. 123.5 zł i BRE (31 maja 2012) w wys. 96.6 zł 
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Dzięki przejęciom GK AT przeszła transformację… 
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2010 

 Zakup ATT Polymers 

Zakup 53% akcji ZAK S.A. 

2011 

 Zakup 66% akcji  

Zakładów Chemicznych 

Police S.A. 

 Zakup 41% akcji ZAK 

S.A. 

CAGR 2007-20111,2 

+52% 

Źródło: Informacje spółki, Capital IQ 
1 Informacje historyczne o porównywalnych spółkach wg Capital IQ; 2 Stopa wzrostu CAGR przychodów pro forma dla Arkema, Solvay i Yule Catto 
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… i stała się jedną z wiodących spółek chemicznych w Europie 

Wiodąca spółka chemiczna 
w Polsce 

Jedna z największych spółek 
chemicznych w UE 

Globalne trendy są podstawą 
wzrostu rynku 

Rentownośd utrzymana w 
całym cyklu 

Rozwój i wzrost wartości 
poprzez skuteczną strategię 

przejęd 

Nawozy 

 Nr 3 w nawozach wieloskładnikowych  

 Nr 2 w nawozach mineralnych 

 

 

 

 Zysk EBITDA Grupy  Azoty wzrósł z 150 mln zł w 2007 r. do 770 mln zł w 2011 r.4 

 Integracja zakupionych spółek oraz znaczące nakłady kapitałowe pozwoliły poprawid poziom marż 

 Skutecznośd w realizacji przejęd o znaczeniu strategicznym 

 Wiodący konsolidator branży 

 Realizacja synergii pozwala na zwiększenie rentowności 

 Silna dywersyfikacja segmentów rynkowych uodporniła działalnośd Grupy na cykliczności i trendy rynkowe 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Nawozy 

 Nr 1 w nawozach wieloskładnikowych¹ 

 Nr 1 w nawozach mineralnych² 

 Nr 1 w nawozach zawierających siarkę 

 Nr 2 w nawozach azotowych  

 

 

Chemikalia 

 Nr 1 w poliamidzie 

 Nr 1 w alkoholach oxo i plastyfikatorach 

 Nr 1 w bieli tytanowej 

Chemikalia 

 Nr 4 w plastyfikatorach 

 Nr 7 w alkoholach oxo 

 Nr 4 w poliamidzie³ 

 

 Nawozy: 
 Rosnąca populacja światowa i konsumpcja żywności stoi w obliczu zmniejszających się zasobów ziemi i wody 
 Wzrost w segmentach przyjaznych dla środowiska naturalnego, np. biopaliwach i AdBlue 
Chemikalia: 
 Coraz większa urbanizacja i rozwój klasy średniej 
 Ciągłe dążenie do zwiększania efektywności, np. lekkie tworzywa konstrukcyjne coraz częściej używane są do 

zastosowao motoryzacyjnych i elektronicznych 
 

 

6/22 Uwagi: ¹ Nawozy wieloskładnikowe ogółem (AP, NPK, PK); ² Nawozy wieloskładnikowe + nawozy azotowe; ³ Wśród producentów zintegrowanych; 4 Wielkości na podstawie sprawozdao 
finansowych (nie pro forma) 



Skuteczna strategia przejęć tworzy wartość dzięki 

generowaniu znaczących synergii 
Przejmowany podmiot Uzasadnienie transakcji Synergie 

 Powiększa portfel nawozów poprzez dodanie 
wieloskładnikowych nawozów mineralnych 

 Wzmacnia pozycję wiodącego producenta 
nawozów azotowych 

 Dywersyfikuje portfel produktów chemicznych 
(np. biel tytanowa) 

 Redukcja kosztów surowców i energii przez 
integrację struktur zakupowych np. siarka (4%), 
węgiel (3%), prąd (2%) 

 Poprawa wydajności operacyjnej poprzez 
redukcję kosztów logistyki 

 Wzrost wydajności operacyjnej poprzez 
zwiększone wykorzystanie podstawowych 
półproduktów chemicznych 

 Wzmacnia wiodącą pozycję firmy w nawozach 
azotowych 

 Dywersyfikuje portfel półproduktów 
chemicznych, uzupełniając go o alkohole oxo, 
plastyfikatory oraz inne chemikalia przemysłowe 
 

 Redukcja kosztów surowców i energii przez 
integrację struktur zakupowych np. oxylen (4%), 
propylen (4%), węgiel (3%), prąd (2%) 

 Poprawa wydajności operacyjnej poprzez 
redukcję kosztów logistyki 

 Integracja w dół łaocucha produkcyjnego 

 Zwiększa znaczenie tworzyw konstrukcyjnych o 
wartości dodanej w portfelu  

 Umacnia pozycję i udział w rynku poliamidu 6 w 
UE 

 Poprawa wydajności wynikająca ze 
zwiększonego wykorzystania podstawowych 
półproduktów chemicznych 
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Uzupełniająca się 
obecnośd geograficzna  

Powiększenie Grupy Azoty o ZAP tworzy regionalnego 

championa…  

8/22 

Fundament do dalszej 
konsolidacji 

Znaczący potencjał do 
wzrostu wartości dzięki 

synergiom 

Utworzenie 
regionalnego lidera 

Silne dopasowanie 
biznesowe 

 Największa polska grupa nawozowo /chemiczna 

 Silna  pozycja w konsolidującym się sektorze 

– 3 pozycja na europejskim rynku nawozów azotowych (około 7% udziału w rynku produkcji amoniaku, kluczowego surowca 

używanego przy produkcji nawozów azotowych) 

 

 Doskonałe dopasowanie do strategii Grupy Azoty w odniesieniu do wzrostu na rynku nawozów 
– Mocne czynniki fundamentalne (wzrost konsumpcji żywności, zmniejszenie powierzchni gruntów ornych na mieszkaoca, 

stały wzrost i trajektoria zysków) 
– Komplementarnośd oferty produktowej tworzy synergie i ogranicza zmiennośd zysków 

 Zwiększona skala i rozbudowane portfolio produktów azotowych w odniesieniu do surowców chemicznych 
– ZAP zajmuje 3 miejsce na świecie na rynku melaminy 

 Geograficzne dopasowanie działalności 

– Polska i kraje UE  głównymi rynkami zbytu z szansą na dalszy rozwój na rynkach azjatyckich poprzez sied dystrybucji ZAP 

– Połączenie silnej lokalnej i regionalnej sieci dystrybucji wraz z dobrym wizerunkiem marki i wieloletnimi relacjami z 

dostawcami 

 Synergie w obszarze kosztów 

– Potencjał  dla większej efektywności kosztowej ze względu na podobieostwo działalności  oraz wielkośd połączonego 

podmiotu 

– Silniejsza pozycja przetargowa pozwalająca na oszczędnośd kosztów przy zakupach 

 Potencjalne synergie w obszarze przychodów 

– Optymalizacja sieci sprzedaży w celu zwiększenia zasięgu dystrybucji 

 Potencjał do rynkowego reratingu dzięki atrakcyjnej historii połączenia 

 Polski sektor chemiczny jest relatywnie rozdrobniony 

 ZAT + ZAP stanowiłyby naturalną platformę dla dalszej konsolidacji sektora 

 Silna elastycznośd finansowa 



10,544 

6,942 

5,441 

3,992 
3,602 

2,525 

Pro-forma Synthos Ciech Anwil 

... i największą jak dotąd polską spółkę nawozowo-chemiczną 

pod względem sprzedaży 
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¹ Dane na dzieo 31 grudnia 2011 (pro forma dla ZAT); Dane za rok  2010 dla Anwil 

Polski przemysł chemiczny (wg sprzedaży w 2011)¹ (PLN mln) 

+ 



Polska 
59% UE 

18% 

Azja 
14% 

Pozostali 
9% 

Wysoce komplementarny profil działalności... 
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66% 34% 

58% 42% 

58% 42% 

1,040 750 

6,942 3,602 

(Dane w oparciu o biznes plan) (Dane w oparciu o konsensus rynkowy) 

Struktura 
biznesowa 

Struktura 
geograficzna 

Przychody 
2011 

EBITDA 
2011 

Mln zł 

Polska 
48% 

UE 
24% 

Niemcy 
15% 

Azja 
5% 

Pozostali 
8% 

Nawozy 
48% 

Tworzywa 
23% 

OXO 
20% 

Pigmenty 
3% 

Pozostałe 
6% 

Nawozy 
58% 

Tworzywa 
37% 

Energia 
3% 

Pozostałe 
2% 

Nawozy 
51% 

Tworzywa 
28% 

Oxo 
13% 

Pigmenty 
2% 

Pozostałe 
5% 

Energia 
1% 

Polska 
52% 

UE 
22% 

Niemcy 
10% 

Azja 
8% 

Pozostali 
8% 

10,544 

1,790 

Pro-forma 

+ 

Źródło: Spółka, FactSet; Capital IQ 
Uwagi:  Dane za 2011 dla ZAT na podstawie wartości pro-forma i danych dla ZAP skalendaryzowanych do grudnia roku obrotowego 
Struktura biznesowa dla ZAT zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi (nie według struktury pro-forma podziału dostępnego na dzieo 31/12/2011) 



…wsparty znaczącymi synergiami... 
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 Zakup energii elektrycznej  

 Surowce petrochemiczne 

 Zakup węgla 

 Inne surowce i materiały 

 Sprzęt do produkcji itp. 

 Oszczędności z tytułu integracji działu sprzedaży, poprawionej wydajności i wspólnego systemu wyceny 

 Synergie pomyślnie zrealizowano już po przejęciu ZAK 

 Osiągalne w ciągu roku od przejęciu 

Struktury sprzedaży, 
integracja i wspólna 

wycena nawozów 

Większa siła 
przetargowa i efekty 

skali 

 Oszczędności z użytkowania transportu kolejowego przez Grupę Azoty Logistyka 

 ZAP posiada znaczące zapasy amoniaku potrzebne dla Grupy Azoty 

 Obecnie amoniak jest dostarczany przez ZChP, co  powoduje wysokie koszty transportu 

 Bliższa lokalizacja ZAP generuje oszczędności 

Wewnętrzne 
zarządzanie 
amoniakiem 

 Wykorzystanie technologii Cyklopol BIS przez ZAP 
Usprawnienia 

technologiczne 

Zarząd oczekuje ok. 100 mln zł synergii głównie do realizacji w pierwszym roku po zakooczeniu przejęcia 

Dalsza analiza wymaga zaangażowania obu zespołów zarządzających i powinna pozwolid na zidentyfikowanie dodatkowych 
synergii ZAT i ZAP 

Obszar synergii Szczegóły  



…oraz oszczędnościami inwestycyjnymi przy utrzymaniu 

wysokiej efektywności produkcji 

12/22 

 ZAT i ZAP prowadzą komplementarny charakter działao, które po połączeniu mogą wygenerowad istotne oszczędności w nakładach inwestycyjnych 
dla obu stronach 

 Zarząd ZATzidentyfikował kilka projektów inwestycyjnych, które mogą byd wyeliminowane w wyniku włączenia ZAP do Grupy ZAT 

 Potrzeba będzie przeprowadzenie dalszej analizy dla ZAP i najprawdopodobniej pozwoli to zidentyfikowad dodatkowe oszczędności 

Budowa zakładu produkcyjnego RSM w ZAK Modernizacja zakładów produkcji mocznika 

 Niezależny program inwestycyjny grupy ZAT zakłada budowę nowych zakładów 
RSM w ZAK 

 ZAP posiada zdolnośd produkcyjną pokrywającą zapotrzebowanie ZAT 

 Samodzielny program inwestycyjny zakłada 

- Modernizację zakładów produkcyjnych mocznika w ZAK i ZChP w celu 
spełnienia norm środowiskowych 

- Rozbudowę pojemności produkcyjnej o 80kt 

 ZAP posiada niewykorzystaną zdolnośd produkcyjną, która może byd 
spożytkowana przez Grupę ZAT 

 Inwestycje środowiskowe nadal będą prowadzone 

Zarząd ZAT oczekuje, że konsolidacja z ZAP wygeneruje jednorazowe oszczędności inwestycyjne w wysokości ok. 200 mln zł 
wyłącznie w Grupie ZAT –  analiza planu inwestycyjnego ZAP może pozwolid określid dodatkowe oszczędności 



Konsolidacja ZAT i ZAP stworzy kandydata do wejścia do 

WIG20 
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Zwiększona płynność akcji 

Mocny kandydat do wejścia do WIG20 

Wzrost zainteresowania Spółką na międzynarodowych rynkach finansowych 

Wzrost zainteresowania Spółką przez analityków giełdowych 

1 

2 

3 



Proponowany model zarządzania Grupą Kapitałową (1/2) 
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Połączenie funkcji 
zarządzania spółką i 

Grupą  

Rozdział funkcji 
strategicznych od 

operacyjnych 

Koordynacja 
Zarządzania Głównymi 

Procesami 
Gospodarczymi  

 Zarząd Azotów Tarnów będzie pełnid rolę zarządu grupy kapitałowej 
powstałej w wyniku nabycia ZAP przez ZAT: połączenie funkcji 
zarządzania korporacją i spółką dominującą 

– Utrzymanie dotychczasowej podmiotowości, lokalizacji i 
samodzielności prawnej spółek zależnych, spełniając tym samym 
oczekiwania lokalnej społeczności i pracowników ZAP 

– Proponowane jest poszerzenie obecnego składu zarządu ZAT  
zapewniające odpowiednią  reprezentacje obecnego zarządu ZAP we 
władzach powiększonej Grupy Azoty 

1 

 System zarządzania zorientowany na procesy gospodarcze w skali całej korporacji  
– Członkowie  Zarządu Grupy Kapitałowej będę pełnid rolę liderów głównych procesów gospodarczych  ich zadania będą 

obejmowad strategiczny nadzór nad przebiegiem procesu, koordynacji grupowej zmian w procesie, decydowaniu o 
działaniach korygujących w przypadku wykrytych odchyleo 

– Model nie przewiduje tworzenia spółki holdingowej do zarządzania Grupą Kapitałową, lecz powierza Departamentom 
Korporacyjnym spółki dominującej dualną rolę tj. zarządzanie obszarami wewnątrz spółki dominującej oraz realizację 
funkcji korporacyjnych m.in. poprzez administrowanie procesami 
 

 Funkcje strategiczne sprawowad będzie Zarząd Grupy Kapitałowej, natomiast funkcje operacyjne Zarządy spółek zależnych 
– Zakłada się, że do zarządu Spółki dominującej wchodzid będą, w randze  wiceprezesów równocześnie Prezesi Zarządów: 

ZCh Police S.A., ZAP S.A. oraz ZAK S.A. 
– Koordynacja zarządzania poszczególnymi procesami gospodarczymi, a tym samym oddziaływanie na spółki zależne 

odbywad się będzie przy wsparciu Komitetów branżowych np. strategii i rozwoju, finansów, handlu i cen, IT, HR. 
Przewodniczącymi Komitetów będą Członkowie Zarządu Grupy Kapitałowej, a w ich skład wchodzid będą Członkowie 
Zarządu spółek zależnych 
 

Zakłady Azotowe w Tarnowie-
Mościcach S.A. 

100% 

93,48% 

33%-100% 

ATT Polymers  Gmbh 

ZAP S.A 

ZCh Police S.A. 

ZAK S.A. 

Polskie Konsorcjum 
Chemiczne Sp. z o.o. 

PTK Koltar Sp. z o.o. 
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100% 

63,27% 

66% 

2 

3 



 Zawarcie z pracownikami ZAP porozumienia – umowy społecznej gwarantującej zatrudnienie Pracowników oraz 
respektowanie obowiązujących porozumieo i z zakresu zakładowych przepisów prawa 
– Deklaracja dialogu ze strona społeczna przy podejmowaniu kluczowych decyzji 
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Uzyskanie efektów 
synergii  

Współpraca z 
partnerami 
społecznymi 

Utworzenie Centrów 
Usług Wspólnych 

Usługi wspierające w 
ramach Grupy 

Zasady 
współdziałania spółek 

zależnych ze Spółką 
dominującą 

 M.in. poprzez centralizację zarządzania wspólnymi obszarami, w szczególności:  
– Obrót nawozami, kaprolaktamem i produktami pochodnymi, zakup surowców strategicznych, zakup mediów 

energetycznych, w tym gazu ziemnego, organizacja procesu inwestycyjnego, organizacja usług logistycznych dla 
potrzeb Grupy, itp. 
 

5 

 Redukcja kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej poprzez koncentrację niektórych usług w centrach usług 
wspólnych oraz wspólna platforma informatyczna dla Grupy 

 Usługi typu: serwis, utrzymanie ruchu, remonty, organizacja procesu inwestycyjnego, logistyka lokowana będą w 
spółkach zależnych obsługujących całą grupę kapitałową 

 Na bazie ramowej umowy o współpracy, a także przygotowanych procedur i standardów z tej umowy 
wynikających 
 

4 

7 

6 

8 

Proponowany model zarządzania Grupą Kapitałową (1/2) 



Konsolidacja Grupy Azoty oraz ZAP to solidny fundament 

dla wymiernych korzyści społecznych podtrzymujący dotychczasowe 

relacje z pracownikami i związkami zawodowymi 
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 Osiągniecie korzyści dla spółek i ich pracowników dzięki budowie przez Grupy Azoty z udziałem ZAK, ZCh Police i ZAP  

 Zachowanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy dzięki poprawie pozycji rynkowej skonsolidowanych spółek  

 Utrzymanie struktury wpływu podatków do obecnych regionów po transakcji  ze względu na potrzeby społeczności lokalnej oraz 

regionów, w których spółki są podatnikami 

 Kierując się głównie oczekiwaniami społeczności lokalnej i potrzebami lokalnych regionów, transakcja zakłada zachowanie 

obecnych siedzib spółek 

 Grupa Azoty to nie tylko największym pracodawca w regionach, gdzie znajdują się siedziby poszczególnych spółek ją 

tworzących, ale również organizator, kreator i partner działań, które mają na celu ochronę środowiska, integrację społeczności 

lokalnej oraz rozwój danego regionu 

 Zaangażowanie regionalne: Spółka wspiera placówki oświatowe, ośrodki edukacyjno – wychowawcze, instytucje kultury oraz 

organizacje i kluby sportowe,  

 Partner społecznie odpowiedzialny w biznesie 

 Spółka prowadzi stały dialog z partnerami społecznymi i rozwiązuje zaistniałe lokalne problemy (np. wspólne przygotowanie i 

wdrożenie pracowniczego programu emerytalnego) 

 Grupa Azoty deklaruje gwarancję zatrudnienia dla pracowników oraz utrzymanie w spółce wypracowanych przez partnerów 

społecznych i pracodawcę rozwiązań z zakresu zakładowego prawa pracy 

 Poziom oraz procedury obowiązujących w ZAP regulaminów szkoleń, przekwalifikowania pracowników oraz dofinansowania 

szkoleń zostaną utrzymane 

 ZAT jest członkiem elitarnego grona 23. spółek notowanych w RESPECT Index od momentu jego utworzenia.  Jej obecność w 

indeksie jest potwierdzeniem, że Spółka jest stabilnym i godnym zaufania przedsiębiorstwem zarządzanym zgodnie z 

najwyższymi standardami 
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Zapisy na akcje ZAP 

2 sierpnia -16 sierpnia 2012 

lipiec 

13 lipca 2012 

 Ogłoszenie wezwania 

na 33% akcji ZAP (po 

sesji) 

sierpieo 

Harmonogram wezwania 

Czas realizacji: 40 dni 

30 lipca 2012 

 Opinia zarządu 

ZAP i ZZ ZAP 

na temat 

wezwania (1)  

1) Nie później niż dwa dni robocze przed rozpoczęciem zapisów na akcje w wezwaniu 

16 lipca 2012 

 Przedstawienie 

treści wezwania  

zarządowi ZAP 

oraz organizacjom 

społecznych w ZAP 

24 sierpnia 12 

 Rozliczenie 

wezwania 



Konsolidacja 

Kluczowe aspekty utworzenia największej polskiej grupy 

nawozowo-chemicznej 
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Wzrost wartości 

Narodowy 
champion 

Znaczące synergie 

 Utworzenie największej polskiej grupy nawozowo-chemicznej 

 Znakomite dopasowanie strategiczne z komplementarną ofertą produktową i   

geograficzną 

 

 Znaczny potencjał synergii i ograniczenie wpływu cykli sezonowych i 
koniunkturalnych na wyniki dzięki szerokiej ofercie 

 Znaczny potencjał ograniczenia kosztów po połączeniu działalności i silniejsza 
pozycja przetargowa wobec dostawców 

 Grupa Azoty oraz ZAP będą naturalną platformą do dalszej konsolidacji polskiego 

przemysłu 

 Silna elastycznośd finansowa 

 Pozytywny efekt wzrostu zysku na jedną akcję ZAT nawet przed uwzględnieniem 

efektu synergii 

 Potencjalny wzrost wyceny akcji dzięki zwiększonej płynności akcji (włączenie do 

WIG20) oraz rozpoznawalności  Spółki  na międzynarodowych rynkach 

finansowych 



Załącznik 



ZAP jest wiodącym polskim producentem  

nawozów... 
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Opis działalności 

Zdolności produkcyjne Rynki eksportowe 

Wybrane dane finansowe (mln zł) 

 Zakłady Azotowe Puławy (‘ZAP’), producent nawozów i produktów chemicznych, 

jest od ponad 40 lat liderem na polskim rynku nawozów, obecnie jest również 

jednym z 20 największych polskich eksporterów, przeznaczając około 50% swojej 

produkcji na eksport 

 ZAP, które coraz bardziej koncentrują swoją działalnośd na produktach 

chemicznych, które stanowią obecnie około 40% produkcji, są wiodącym 

producentem kaprolaktamu (używanego przede wszystkim w przemyśle 

odzieżowym) i nawozów azotowych w Polsce 

 Spółka zatrudnia ponad 4 200 pracowników jest również 3 największym na świecie 

producentem melaminy (używanej w budownictwie) z roczną zdolnością 

produkcyjną w wysokości 92 000 ton/rok pokrywając 10% światowego i 20% 

europejskiego popytu  

Źródło: Spółka; ¹ Dane finansowe spółki Fosfory konsolidowane od maja 2011 

Produkt Roczne zdolności produkcyjne  (‘000 ton) 

Azotan amonu (rozcieoczony) 1,104 

Azotan amonu (granulowany) 919 

UAN  1,000 

Mocznik 1,215 

Melamina 92 

Kaprolaktam 70 

Siarczan amonu 156 

Woda utleniona 10 

Ciekły dwutlenek węgla 74 

Rok kal. od 30 czer. 2007 2008 2009 2010 2011 

Przychody 2,205  2,504  2,237 2,062 2,882 

% wzrost 8.6% 13.5% (10.7%) (7.8%) 39.8% 

EBITDA 252  433  242 78 414 

% marża 11.4% 17.3% 10.8% 3.8% 14.3% 

EBIT 151  359  184 10 328 

% marża 6.9% 14.3% 8.2% 0.5% 11.4% 

Zysk netto 130  331  187 31 279 

% marża 5.9% 13.2% 8.4% 1.5% 9.7% 

Eksport do ponad 50 krajów na wszystkich kontynentach 

Struktura własnościowa 

Skarb Paostwa 
50.7% 

Kompania Weglowa 
9.9% 

Z.Jakubas 5.2% 

ING OFE 5.0% 

Pozostali 29.3% 



...z rosnącą obecnością w chemikaliach 
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Przychody FY11A = 2,882 mln zł 

Polska 
52.7% 

UE 22.5% 

Chiny 8.8% 

Inne kraje 16.0% 

Źródło: Dane spółki; FY 2011 koniec czerwca 30 2011 
¹ Wyłączając około PLN40mm nieprzydzielonych przychodów;  ² Na podstawie  9m 2011/2012;  ³ EBITDA podzielony na bazie nieskonsolidowanej przed wyłączeniami wewnątrzgrupowymi 

 230  
 126  

 50   8  

Rolny Chemiczny Energetyczny Inne 

Segment rolny Segment chemiczny Inna działanośd Segment energetyczny 

 Główne produkty komercyjne: 

– Nawozy azotowe 

– Nawozy fosforowe 

– Mieszanki nawozowe 

 Inne produkty komercyjne: 

– Woda amoniakalna, amoniak, wodór, 

kwas azotowy itd. 

 Inne: Towary do odsprzedaży, materiały, 

usługi 

 Główne produkty komercyjne: 

– Melamina 

– Kaprolaktam 

– Woda utleniona 

– Mocznik 

– AdBlue (Roztwór mocznika) 

– Kwas siarkowy/sodim bisiarczyn 

 Inne produkty komercyjne 

 Inne: Towary do odsprzedaży, materiały 

(incl. catalytic gauzes), services 
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 Główne produkty komercyjne: 

– Energia elektryczna 

– Ciepło 

– Carrier 

 Inne produkty komercyjne: 

– Inne użyteczności 

 Inne: prawa własności (świadectwa 

pochodzenia energii elektrycznej z 

kogeneracji) i usług 

54% 41% 3% 3% 

 Usługi przeładunku towarów 

 Pozostałe przychody w tym produkty, 

materiały, towary do odsprzedaży i 

usługi własne 
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FY 2011 EBITDA = 414 mln zł³ 

Udział w 
przychodach FY11¹ 

Inne 

Siarczan amonu 

Mocznik 

Mocznik amonu 

Azotan amonu 

1,825 mln zł² 

Inne 

Melamina 

Kaprolaktam 

985 mln zł² 


