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GRUPA AZOTY PRZEKAŻE 3 MLN ZŁ NA WALKĘ Z
KORONAWIRUSEM
Każda z kluczowych spółek Grupy Azoty przeznaczy po 750 tys. zł darowizny na rzecz instytucji
i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej - COVID-19.
Zarządy i Rady Nadzorcze spółek: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A .podjęły już
stosowne uchwały.
Każda ze spółek przekaże po 750 tys. zł szpitalom, zakładom opieki zdrowotnej i służbom sanitarnym
zlokalizowanym przede wszystkim w regionach swojej działalności. Darowizny mogą mieć charakter
pieniężny i rzeczowy. Te ostatnie obejmą m.in. specjalistyczny sprzęt medyczny, lekarstwa i środki
higieniczne. Są już prowadzone rozmowy z pierwszymi beneﬁcjentami.
- Bardzo poważnie podchodzimy do zagrożenia związanego z koronawirusem. W Grupie Azoty działają
procedury gwarantujące natychmiastową reakcję właściwych służb, ale wydaliśmy dodatkowe
zalecenia dotyczące ograniczenia ryzyka dla naszych pracowników. Rozumiemy powagę sytuacji
i wspieramy wysiłki rządu, władz lokalnych, i wszystkich służb zaangażowanych w walkę
o powstrzymanie epidemii. To wielki wysiłek całego państwa i wszystkich obywateli, i każdy musi
pomagać na miarę swoich możliwości. Dlatego w zupełnie nadzwyczajnym trybie uzyskaliśmy
wszystkie zgody korporacyjne, aby darowizny mogły traﬁć jak najszybciej do potrzebujących.
Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o utworzeniu centralnych szpitali zakaźnych w Puławach,
Kędzierzynie, Dąbrowie Tarnowskiej oraz Szczecinie, czyli praktycznie w miejscowościach, które są
siedzibami lub znajdują się w pobliżu naszych głównych Spółek. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z
tymi szpitalami, z którymi określamy dodatkowe ich potrzeby, które w miarę możliwości zostaną
również sﬁnansowane przez Grupę Azoty– powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.
Głosowanie Zarządów i Rad Nadzorczych spółek Grupy Azoty w sprawie uchwał związanych
z darowiznami zostało przeprowadzone w dniach 14 i 15 marca w trybie obiegowym, z
wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży
nawozowo-chemicznej 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.
Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.

