Warszawa, 12.11.2020 roku

Informacja prasowa

Grupa Azoty przekaże kolejny milion złotych na walkę
z epidemią
W najbliższym czasie spółki Grupy Azoty przeznaczą łącznie milion złotych na walkę
z epidemią. Zapadły już stosowne zgody korporacyjne.
Darowizny – zarówno w formie pieniężnej, jak również rzeczowej – będą przekazywane
w porozumieniu z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Zdrowia
instytucjom i jednostkom działającym w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się COVID19. Otrzymają je w szczególności szpitale, przychodnie i służby uczestniczące w zwalczaniu
epidemii.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. przekaże 250 tys. zł. Po 200 tys. zł przeznaczą:
Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady
Azotowe Kędzierzyn S.A. Kolejne 100 tys. zł przekaże na darowizny Grupa Azoty Polyolefins
S.A. Z kolei spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
(Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o., Grupa Azoty AUTOMATYKA Sp. z o.o., Grupa Azoty JRCh Sp. z
o.o. oraz Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o.) udzielą darowizn o łącznej wartości 50 tys. zł.
- Pandemia jest dla nas wszystkich czasem pełnej mobilizacji, w którym szczególnego
znaczenia nabierają szybkie decyzje, podejmowane w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo.
Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i tak jak dotychczas, chcemy być wsparciem dla
lokalnych społeczności. Mam nadzieję, że darowizny, które w najbliższym czasie będą
systematycznie przekazywane przez nasze spółki, okażą się pomocne w walce z epidemią –
mówi Mariusz Grab, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Warto przypomnieć, że marcu i kwietniu tego roku kluczowe spółki z Grupy Azoty podjęły
decyzje o przekazaniu łącznie 3 mln 200 tys. zł na walkę z koronawirusem. Oprócz
przekazanych środków finansowych, spółki Grupy Azoty aktywnie wykorzystują również
dostępne technologie, pozwalające produkować środki minimalizujące ryzyko infekcji.
Można tu wymienić przekazanie filamentów na rzecz inicjatyw związanych z produkcją
środków ochrony w technologii druku 3D, produkcję „bezpiecznych rękawiczek” czy płynu
dezynfekcyjnego. Dodatkowo Grupa Azoty użyczyła placówkom służby zdrowia samochody
osobowe do przewozu próbek, materiałów medycznych, personelu medycznego i pacjentów.
Aktualnie Grupa Azoty S.A. buduje również szpital tymczasowy w Krakowie dla chorych
zmagających się z COVID-19.

******************************************************************************************************
Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowochemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów
azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak
melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa intensywnie
rozwija się nie tylko na rynku polskim, ale również poza granicami kraju. Istotnym krokiem w tym
kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo Expert, jednego z czołowych graczy światowego

rynku nawozów specjalistycznych. Jednym z filarów strategii Grupy Azoty są inwestycje, a
największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins.
Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która
umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję
Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.
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