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Zę zdziwieniem i zakłopotaniem wysłuchaliśmy wysĘpienia Pana Dyrektora Piotra
Zarosińskiego. W naszej ocenie Jego koncepcja konsolidacji pionów handlowych osłabia
poszczególne zal<łady Grupy Azoty. Tworzęnie sztucznych, wyodrębnionych na poziomie
korporacyjnym struktur nie gwarantuje utrzymania pozycji rynkowej i generowania zysków
zarówno Grupy AzoĘ jak i poszczególnych Społek.

Jesteśmy zwolennikami pozytywnej synergii, wynikającej z procesu konsolidacji. Dlatego
zarządzarńe poszezegóInymi obszarami w Grupie powinno być przypisane tym zakładom,
które w danym obszarze mają najmocniejszą pozycję i swoimi wynikami udowodniły
wioĘcąrolę.

Puławy są bezapelacyjnym liderem i kreatorem na rynku sptzedtry nawozów i produktów
chemiczrrych w Polsce (karpolaktam, melaminą nadtlenek wodoru, itp.). Wyruki sprzedazy
nie są dziełem przypadku. Gwaranfują je profesjonalna kadra, zdolności produkcyjne, oferta
produktową konsekwentnie realizowana polityka sptzeduĘ oraz polityka cenową analiĘka
i staĘ monitońng rynku, zarządzante portfelem produktowym, szkolenia i komunikacja z
rynkiem, inicjowanie działań marketingowych, inwestycje w budowę nowoczesnej
infrastruktury (buy RSM@ + zbiorniki liniowe). Dzięki temu generuj emy 7Ooń zysków całej
Grupy Azoty.

Grupa Azolf ZakJady Azotowe ,,Puławy'' S.A. posiada kompleksową ofertę nawozową dla
rolnictwa polskiego. Przewagi rynkowe, jakimi dysponuje GA ZAP to doskonałe rozpoznanie
potrzeb rolnictwą bardzo dwe zdalności produkcyjne zlokalizowane w jednym miejscu,
komunikacja marketingowa produktów oraz rozbudowana logistyka.

Biorąc powyższe pod uwagę' uwtzamy , że to właśnie Puławy w Grupie Azoty są i winny być
nadal wiodącym podmiotem odpowiedzialnym za organizację, zarządzałie i koordynację
sprzedaĘ w segmęncie sprzedaŻy nawozów,'mvłaszczaazotowych, w tym równiez produkty
grupy RedNox oraz produktów chemicmych (karpolaktam, melamina, nadtlenek wodoru,
itp.).

Jakiekolwiek inne rozvłiązarlta mogą spowodowaó chaos organizacyjny, zŁy ptzępły*
informacji oraz w zraczący sposób spowolniÓ proces podejmowaniadecyzji, co w warunkach
dynamicznych zmian ryŃowych, może negatywnie npłynąć na wyniki finansowe całej
Grupy Azoty.

Dlaczego mamy eksperymentowaó na zdrowym i znakomicie funkcjonującym organizmie?
wynik takich działailbiorąc pod uwagę brak jasnej koncepcji zmian i oczekiwanych efektów
ekonomicznych, nie jest naszym zdaniem działaniem na korzyść Grupy Azoty. Za kompletlrie
niezrozumiałe i skandaliczne rrzrrajemy brak konsultacji planów zmian organizacyjnych



Zarówno ze zwiąZkaffLi zawodowymi jak i Radą Pracowników naszego przedsiębiorstwa'
obawy budzi również możliwośó spadku zyskowności sprzedary produklów nawozowych po
wprowadzeniu nie do końca uzasadnionych koncepcji zmian w firnkcjonowaniu struktur
handlu nawozami. Marginalizowanie roli Puław w handlu nawozami ma'się nijak do
wielkości produkcji i sprzedaĘ na'wozów oraz do generowanych przez ten segment
produktowy przychodów i zysków natle całej Grupy Azoty.

Reprezentatywne mviązŁ't zawodowe funkcjonujące w GAZA 
',Puławy''.
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