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Przesłanki do aktualizacji strategiiPrzesłanki do aktualizacji strategii

Szybko postępująca koncentracja rynku dystrybucji nawozów  w Polsce;y p ęp ją j y y y j ;

Relatywnie wysokie ceny gazu, podstawowego surowca do produkcji;

Rozwijający się import nawozów do Polski;

Wzrost potencjału produkcyjnego PUŁAW;

Światowe tendencje rozwoju modelu biznesowego w sektorze nawozowymŚwiatowe tendencje rozwoju modelu biznesowego w sektorze nawozowym.
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Aktualne trendy w dystrybucjiAktualne trendy w dystrybucji

Trendy Belgia Francja Niemcy Irlandia
Wielka 

Brytania Holandia Polskay g j y Brytania

Dystrybutor przejmuje funkcje 
hurtownika i detalisty

Zmniejszająca się liczba graczyZmniejszająca się liczba graczy 
(przejęcia lub wyjścia)

Racjonalizacja działalności
(lokalne oddziały, 
magazynowanie)magazynowanie)

Intensyfikacja konkurencji 
pomiędzy małymi a dużymi
graczami

W t f j li d ż hWzrost profesjonalizmu dużych 
graczy

Duzi gracze  
przejmują 

Silny charakter 
regionalny 

Najsilniejsze 
zmiany, duże 

Koncentracja 
na 

Rynek dojrzały, 
co skutkuje 

Rynek 
kształtują

Ogromna liczba 
małych graczy,Mocny trend, na ą

aktywnie i 
konkurują z 

małymi 
graczami

skutkujący 
optymalizacją i 
konsolidacją 
na poziomie 

lokalnym

spółdzielnie i 
detaliści 

kształtują rynek

profesjonali-
zacji, mniej na 
konsolidacji i 
intensyfikacji 
konkurencji

wygasaniem 
procesu 

konsolidacji na 
rzecz ciągłej 

profesjonalizacji

ą
głównie 

hurtownicy 
poprzez 

zwiększanie 
udziałów w 

rynku

stawiających 
na konkurencję 
cenową, duzi 

powoli się 
profesjonalizują

szczeblu krajowym

Brak wyraźnego 
trendu, obserwowane 
okazjonalnie

rynku
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Przykład rynkowy nr 1Przykład rynkowy nr 1 -
Przewagi konkurencyjneMisja i wizja

Nasza strategia to być jednym z najważniejszych
graczy na rynku zorientowanym na najniższe koszty
obsługi.

posiada i dzierżawi powierzchnie magazynowe (ponad 
300,000 ton) dla suchych i płynnych nawozów w różnych 
europejskich portach jak i wewnątrz kraju, 

wynajmuje około 3 750 cystern kolejowych i samochody
Budujemy i rozwijamy naszą silną pozycję w Płn. i
Płd. Ameryce, Egipcie i Europie kontynuując
agresywny wzrost poprzez partnerstwo.

Pragniemy żywić świat wykorzystując cały

wynajmuje około 3.750 cystern kolejowych i samochody 
(hopper cars), z których niektóre są specjalnie 
zaprojektowane do transportu produktów nawozowych,

magazyny blisko centrów popytowych, tak by ograniczyć 
dostarczania nawozów w okresie największego zaopatrzeniaPragniemy żywić świat wykorzystując „cały

łańcuch wartości” od produkcji nawozów po
obsługę rolników

dostarczania nawozów w okresie największego zaopatrzenia 
(założenie AE okres nawożenia krótszy niż 8 tyg.), 

usługi doradcze na rzecz europejskiego rolnictwa (jakość i 
rodzaje produktu oraz ich zastosowanie).

15 Sprzedaż netto w mln USD
8% 3%

Ś dki h śli

Struktura sprzedaży

3,294

4,193 5,27

10,031
9,129

10,52

5

10
40%

Środki ochrony roślin
Materiał siewny
Nawozy mineralne
Doradztwo
P ł

Źródło:  http://www.icis.com/V2/companies/9145027/agrium/financial.html

* - na podstawie 6 m-cy 2010 roku
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Przykład rynkowy nr 2

Koch Fertilizer dokonuje integracji terminali, sieci dystrybucyjnej oraz zdolności blendingu

Przykład rynkowy nr 2 -

nawozów J&H Bunn dla potrzeb własnego, stale powiększającego się rynku" powiedział 
prezydent Koch Fertilizer - Steve Packebush.

J&H Bunn powstał w 1816 roku i obecnie zatrudnia około 150 osób w sektorze nawozowym w 
12 oddziałach rozlokowanych na terenie Wielkiej Brytanii. 

Około 95% powierzchni ziemi uprawnej Wielkiej Brytanii leży w zasięgu 161 km od obiektów 
portowych J&H Bunnportowych J&H Bunn.

Bunn posiada również sześć terminali lądowych i przybrzeżnych zlokalizowanych w Falmouth, 
Howden, Montrose, Fakenham, Norwich and Wakefield., , ,

„Nawozy produkowane i dystrybuowane przez KOCH Fertilizery p y y p
mają pomagać w rozwijaniu produkcji żywności dla ludzi na 
całym świecie poprzez żywienie gleby i zapewnienie 
niezbędnych składników odżywczych dla produkcji rolnej.”
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PUŁAWY pozycja regionalnego lideraPUŁAWY – pozycja regionalnego lidera

SILNE STRONY

dostęp do rynku i zbudowane kanały 
dystrybucji
dostosowanie do indywidualnych 
potrzeb klientów poprzez SŁABOŚCI

słabości w zakresie kosztów
obecność na rozwijających się 
rynkach

zróżnicowanie portfela 
produktowego

masa krytyczna w R&D

SZANSE

oferowanie specjalnych usług 
i serwisu w szczególności dla wysoko 
wydajnych upraw
dalszy outsourcing elementów ZAGROŻENIA

presja konkurencyjna wywierana 
przez graczy nisko-kosztowych 
i ól ś i hdalszy outsourcing elementów 

procesu produkcji (powierzanie zadań 
podmiotom zewnętrznym)

i ogólnoświatowych

Pozycja lidera w Europie Centralnej 
wydaje się najbardziej odpowiednia dla PUŁAWwydaje się najbardziej odpowiednia dla PUŁAW
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Krajowy rynek nawozowyKrajowy rynek nawozowy

Struktura krajowego rynku nawozowego 
[wartość 6 mld PLN]

Podział regionalny konsumpcji nawozów na 
krajowym rynku wg kryterium wartości 
[w mln PLN]

N 

P2O5

1,4

3,3

K2O
1,3
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Nowy model biznesowy GRUPY PUŁAW

2011 rok2011 rok

Nowy model biznesowy GRUPY PUŁAW

Wiodący producent nawozów w Polsce
Dominujący producent 

ik
Dominujący producent 

ó l t h
Dominujący producent 

RSM
Znaczący producent 

imocznika nawozów saletrzanych RSM siarczanu amonu

Dobra pozycja do dalszego wzrostu

2017 rok

Dominujący producent 
nawozów w Polsce

Silny segment obrotu 
międzynarodowego

Krajowy lider dostaw 
rozbudowanej oferty 

d któ dl l i t

Efektywne  kanały 
dystrybucjinawozów w Polsce międzynarodowego produktów dla rolnictwa dystrybucji

Alianse i przejęcia 
wzmacniające pozycję 

Grupy

Zdywersyfikowane 
źródła dostaw 

surowców do produkcji

Baza Wiedzy służąca 
budowie wartości 

klientów Grupy

Zarządzanie Projektami 
Zarządzanie przez Celepy p j py

Silna Grupa dostarczająca produkty i usługi dla rolnictwa
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Kierunki zmian w obszarze agroKierunki zmian w obszarze agro

Przejęcie kontroli nad procesem dostawy produktów Grupy do odbiorcy 
finalnego;

Uszczelnienie kanałów dystrybucji;

Poszerzenie łańcucha wartości o aktywa z komplementarnych biznesów;Poszerzenie łańcucha wartości o aktywa z komplementarnych biznesów;

Zaoferowanie nowych produktów nawozowych;

Rozwój kompetencji traderskich;

Budowa potencjału w obszarze obsługi klientów finalnych
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Orientacja strategiczna PUŁAW

WIZJAWIZJA

Orientacja strategiczna PUŁAW

WIZJAWIZJA

W perspektywie 2017 roku GRUPA PUŁAWY dąży do przekształcenia się 
z wiodącego producenta nawozów azotowych i chemii w Europie Środkowejz wiodącego producenta nawozów azotowych i chemii w Europie Środkowej 
w silną grupę chemiczno – nawozową, kontrolującą szeroki łańcuch wartości 
o atrakcyjnej ofercie rynkowej będącą „bliżej” swojego klienta końcowego.

MISJAMISJA

Naszymi odbiorcami są dwa duże segmenty gospodarki: rolnictwo i chemia.y ą g y g p

W rolnictwie pragniemy dostarczać przedsiębiorcom rolnym dodatkowych korzyści 
z uprawy ziemi systematycznie poprawiając jakość ich obsługi.

Dla odbiorców sektora chemicznego pragniemy być dostawcą produktów, który 
będzie przyczyniał się do poprawy konkurencyjności naszych odbiorców w 
rywalizacji na globalnym rynku ich produktów finalnych. 
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Rozwój przez nowe akwizycjeRozwój przez nowe akwizycje

Spółka, zgodnie z koncepcją strategicznego rozwoju z października 2008
roku poszukuje nowych możliwości fuzji i przejęć by sprostać konkurencji

dostę do ta ich ź ódeł a i i ch s o có st ate ic ch

roku poszukuje nowych możliwości fuzji i przejęć, by sprostać konkurencji
międzynarodowej kierując się następującymi kryteriami:

dostęp do tanich źródeł gazu i innych surowców strategicznych,
efekt synergii zakupowej, technologicznej, sprzedażowej, 
logistycznej,g y j
wydłużenie i poszerzenie łańcucha wartości oferowanych 
produktów,
podniesienie wartości swoich klientówpodniesienie wartości swoich klientów,
ochrona swoich kanałów dystrybucji przed konkurencją.
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Gdańskie Zakłady Nawozów FosforowychGdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych
“Fosfory” Sp. z o.o.

Jeden z największych producentów nawozów fosforowych w 
Polsce.

W grupie kapitałowej posiadają Spółki dystrybucyjno-produkcyjneW grupie kapitałowej posiadają Spółki dystrybucyjno produkcyjne

Świadczy szeroki zakres usług przeładunkowych                           
i magazynowych.

Puławy S.A.

89,46%

Skarb Państwa Pracownicy

8,97% 1,57%

GZNF „Fosfory”

Agrochem Dobre Miasto 

100% 100%

Agrochem Człuchów
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GZNF “Fosfory” wzmocnienie segmentuGZNF Fosfory  – wzmocnienie segmentu 
dystrybucji GRUPY PUŁAWY

Wzmocnienie pozycji rynkowej
stworzenie unikalnego na rynku polskim producenta nawozów,  ze zintegrowaną 
działalnością produkcyjną i dystrybucyjną
M żli ść d l j k lid ji l ki ł d k ji óMożliwość dalszej konsolidacji polskiego przemysłu produkcji nawozów 
wieloskładnikowych NPK

Poszerzenie oferty produktowej
kompleksowa oferta produktowa w zakresie nawozów azotowychkompleksowa oferta produktowa w zakresie nawozów azotowych                         
i wieloskładnikowych 
Rozwój oferty produktowej GZNF Fosfory o nowe nawozy dostosowane do 
zmieniających się potrzeb i możliwości rolnictwa
Rozszerzenie oferty produktowej o usługi przeładunkowe umożliwi dalszą y p j g p ą
dywersyfikację źródeł przychodów

Rozwój sieci dystrybucji
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PUŁAW dzięki własnej sieci dystrybucji 
GZNF (A h ) żli i j j b ś d i d t d fi l dbiGZNF (Agrochemy), umożliwiającej bezpośredni dostęp do finalnego odbiorcy

Dostęp do bazy logistycznej
Atrakcyjna infrastruktura portowa w GZNF umożliwiająca rozwój działalności 
tradingowej (uzupełnienie działalności Bałtyckiej Bazy Masowej w Gdyni)tradingowej (uzupełnienie działalności Bałtyckiej Bazy Masowej w Gdyni)
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Dziękuję za uwagę


