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Grupa Azoty bliska przejęcia Compo Expert
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. na posiedzeniu w dniu 12 października 2018 wyraziło
zgodę na przejęcie przez Grupę Azoty 100% udziałów w Grupie Compo Expert, jednym z czołowych
podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych. Zgody na
transakcję udzielił również kolejny, po Niemczech i Austrii, organ antymonopolowy tj. Turecki Urząd ds.
Ochrony Konkurencji. Tym samym spełniły się warunki konieczne, zastrzeżone w umowie, którą Grupa
Azoty podpisała we wrześniu br. ze spółką Goat Netherlands B.V. Zamknięcie transakcji nastąpi na
warunkach i w terminach przewidzianych w umowie, czego skutkiem będzie nabycie udziałów Grupy
Compo Expert.
Grupa COMPO EXPERT jest niezależnym, globalnym producentem nawozów specjalistycznych o wysokiej
wartości dodanej, który sprzedaje swoje produkty do blisko 100 krajów. Spółka od wielu lat posiada bardzo
mocną i ugruntowaną pozycję w Europie. Ma również silną obecność na rynkach Ameryki Południowej
i Północnej oraz w Azji, gdzie dodatkowo realizuje strategiczne partnerstwo na najbardziej dynamicznych
światowych rynkach Chin i Indii.
Akwizycja Compo Expert otwiera przed Grupą Azoty nowe możliwości dywersyfikacji prowadzonej działalności
przy równoległym pozyskaniu wysoko innowacyjnej technologii oraz rozwiniętej sieci dystrybucyjnej.
Zdywersyfikowana produktowo i geograficznie struktura sprzedaży Grupy COMPO EXPERT zmniejszy zależność
wyników finansowych Grupy Azoty od niekorzystnych zjawisk pogodowych o charakterze lokalnym. Za sprawą
mniejszej wrażliwości cenowej popytu produktów specjalistycznych, ograniczy ekspozycję Grupy Azoty na
światowe cykle koniunkturalne. Dodatkowo, z uwagi na niższe powiązanie cen nawozów specjalistycznych
z kosztem surowców wykorzystywanych do ich produkcji, nowe produkty zmniejszą wrażliwość wyników Grupy
Azoty na wahania cen gazu ziemnego.
Transakcja umożliwi także uzupełnienie dotychczasowej, różnorodnej oferty wysokotonażowych produktów
Grupy Azoty o zaawansowane rozwiązania w zakresie nawozów specjalistycznych i dotarcie z rozszerzoną ofertą
do autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty na terenie Polski.
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, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy

biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu
gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród
kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie
pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez
rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora
chemicznego. Grupa Azoty integruje polską chemię. Połączenie potencjałów zakładów z Tarnowa, Puław, Polic
i Kędzierzyna-Koźla pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych spółek przemysłu chemicznego w polskich
rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Do 2017 roku konsolidacja w obszarze zakupów strategicznych,
produkcji, remontów, logistyki i IT przyniosła oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. Współpraca
w ramach Grupy Azoty daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej Grupie jak i poszczególnym
zakładom i ich pracownikom.
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