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Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Grupa Azoty S.A.



Grupy Azoty – najważniejsze spółki

Grupa Azoty S.A.



Grupa Azoty S.A. 
w skrócie

• Jedna z największych firm chemicznych w Europie
• Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej
• Nr 2 w nawozach mineralnych w UE
• Wzrost skali dzięki akwizycjom
• Doświadczona kadra zarządzająca
• Stabilna sytuacja finansowa
• Notowana na GPW od 2008 roku
• Ciągła obecność w Respect Index
• Obecność w indeksach MSCI oraz FTSE Emerging Markets

EBITDA

764
MLN PLN

Przychody

9 999
MLN PLN

Wynik netto

8
MLN PLN

Wyniki finansowe 2018



Grupa Azoty – struktura przychodów

Nawozy
49%

Tworzywa
16%

Chemikalia
31%

Energia
2%

Pozostałe
2%

AN, CAN, NPK, AS, 
ASN, RSM, mocznik, 

amoniak

Poliamid,
kaprolaktam

Alkohole OXO, plastyfikatory, 
aldehydy, melamina, mocznik 

techniczny, pigmenty

Energia 
elektryczna

i ciepło

Usługi laboratoryjne, 
katalizatory, 

pozostałe



Grupa Azoty 
ZAK S.A. 
w skrócie

EBITDA

134
MLN PLN

Przychody

1 963
MLN PLN

Wynik netto

16
MLN PLN

Grupa Azoty ZAK S.A. to producent nawozów azotowych
odznaczających się wyjątkowymi parametrami wysiewnymi oraz
alkoholi OXO i plastyfikatorów, w tym pierwszego polskiego
plastyfikatora nieftalanowego. Kędzierzyńskie produkty, takie
jak ZAKsan®, Salmag®, RSM®, Oxoviflex® i NOXy®, znajdują
zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie,
budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle
tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka posiada własną
elektrociepłownię, port załadunkowy, świadczy specjalistyczne
usługi laboratoryjne. Jest właścicielem i głównym sponsorem
klubu siatkarskiego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Wyniki finansowe 2018



Grupa Azoty ZAK S.A. - struktura przychodów

Nawozy
41%

Segment OXO
46%

Pozostałe
13%

AN, CAN, RSM, 
mocznik, 
pozostałe

Alkohole OXO, 
plastyfikatory, 

aldehydy

Usługi 
laboratoryjne, 

pozostałe



Udział Segmentu OXO 
w przychodach 
Grupy Azoty S.A. 

Udział Segmentu OXO 
w przychodach 

Grupy Azoty ZAK S.A. 

8,9% 46%



Segment OXO

Poznaj technologię jutra bazującą 
na wieloletnim doświadczeniu. 
Zaprzyjaźnij się z produktami 

Segmentu OXO. Wybierz 
rozwiązania, które od lat 

wzbudzają zaufanie.



Segment OXO
Portfolio produktowe



Zastosowania produktów OXO

Dzięki zastosowaniu wytwarzanych przez nas produktów, przedmioty stają się elastyczne, funkcjonalne i przyjazne
w codziennym użytkowaniu. Ilość branż, w których znajdują zastosowanie, jest imponująca. Nie wyobrażasz sobie,
jak często korzystasz z ich pomocy.



Segment OXO
Misja / Wizja
Misja
Zapewniamy komponenty chemiczne spełniając
oczekiwania klientów.

Wizja
Zostaniemy wiodącym graczem w swojej branży,
a dla klientów będziemy firmą pierwszego wyboru.
Uzyskamy wskaźnik wartości dodanej wyższy niż
firmy naszego sektora, niezależnie od koniunktury.

Cel strategiczny
Wzrost sprzedaży i marży poprzez rozwój rynku,
poszerzenie i pozycjonowanie portfela produktów.

Działania operacyjne
Wprowadzenie do oferty sprzedażowej plastyfi-
katorów nowej generacji; wydłużanie łańcuchów
produktowych; doskonalenie systemu obsługi
klienta z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
logistycznych; ekspansja na nowe, perspektywiczne
segmenty i rynki geograficzne; optymalizacja
kosztów produkcji i magazynowania.



Segment OXO 
zdolności 

produkcyjne 

Wyprodukowanych ton plastyfikatorów od 1954 roku

Plastyfikatory
Specjalistyczne

Plastyfikatory
Ogólnego zastosowania



Segment OXO 
zdolności 

produkcyjne 

Alkohole OXO
Zdolności produkcyjne

Wyprodukowanych ton alkoholi OXO od 1986 roku



Segment OXO
Proces produkcyjny



Segment OXO 
udziały w rynku

Unii Europejskiej

Plastyfikatory Alkohole OXO

#1 w DEHT

 Nasze doświadczenia w produkcji plastyfikatorów 
sięgają roku 1954

 Utrzymujemy dwie niezależne instalacje
 Uruchamiając nową instalację nieftalanowego

plastyfikatora Oxoviflex®, staliśmy się 
największym producentem DEHT/DOTP w Unii 
Europejskiej

 Rozszerzamy portfolio produktowe. Od 2019 w 
naszej ofercie znalazły się plastyfikatory 
specjalistyczne - Adoflex® i Oxovilen®

 Alkohole OXO produkujemy od 1986 roku
 W 1998 roku nasza instalacja OXO została 

poddana modernizacji, obecnie jest jedną 
z najnowocześniejszych w Europie

 Na własnych instalacjach wytwarzamy 
aldehydy: n-masłowy oraz izomasłowy –
półprodukty niezbędne do produkcji alkoholi 
OXO

 Nie ma dla nas barier geograficznych, 
naszym klientom służymy globalnie

#2 w 2-EH



Oxoviflex®

W odpowiedzi 
na rosnące 
wymagania

 Nie podlega ograniczeniom prawnym i aplikacyjnym

 Nie jest substancją stwarzającą zagrożenie zgodnie z kryteriami klasyfikacji rozporządzenia CLP

 W przeważającej liczbie przypadków doskonały substytut dla plastyfikatorów ftalanowych

 Zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Coraz wyższe standardy jakościowe oraz rosnące oczekiwania przetwórców tworzyw sztucznych
znajdują odzwierciedlenie w ofercie Segmentu OXO. Oxoviflex® to plastyfikator nieftalanowy, dzięki
któremu przedmioty stają się elastyczne, funkcjonalne i przyjazne w codziennym użytkowaniu.

Oxoviflex® z powodzeniem może być stosowany w produktach mających bezpośredni kontakt
z żywnością i w zabawkach, ponieważ pełnia najwyższe kryteria jakościowe dotyczące czystości
w tym te najbardziej rygorystyczne zapisane w Europejskiej Farmakopei.

Plastyfikatory
Ogólnego Zastosowania



Adoflex®

Zawsze tam, 
gdzie 

naprawdę go 
potrzebujesz

Adoflex® to wysokiej jakości adypinian bis(2-etyloheksylu), który ze względu na bardzo dobre
właściwości plastyfikujące (również w aplikacjach niskotemperaturowych) oraz bezpieczny profil
toksykologiczny, rekomendowany jest w produkcji materiałów do kontaktu z żywnością,
w szczególności w produkcji folii spożywczych z PCW.

Adoflex® znajduje również zastosowanie w produkcji węży ogrodowych, kabli oraz tkanin
powlekanych. W zależności od aplikacji, może być stosowany jako plastyfikator główny lub funkcyjny
wraz z Oxoviflex®. Poza przetwórstwem PCW, Adoflex® jest rekomendowany jako rozpuszczalnik
w branży kosmetycznej, plastyfikacji nitrocelulozy, syntetycznego kauczuku oraz produkcji lakierów.

Plastyfikatory
Specjalistyczne



Oxovilen®

Szybki i 
wytrzymały

Oxovilen® to wysokiej jakości tereftalan di(n-butylu), który charakteryzuje się szybkim tempem
plastyfikacji polimeru, niską migracją oraz nadaje większą elastyczność gotowym produktom. Dzięki
tym właściwościom znajduje zastosowanie m.in. w produkcji wykładzin z PCW jako plastyfikator
funkcyjny wraz z Oxoviflex®, klejów i uszczelniaczy oraz przy produkcji tuszów i atramentów.

Plastyfikatory
Specjalistyczne



Nowa Jednostka Badawcza

26 listopada 2018 r. w Grupie Azoty ZAK S.A. otwarto Laboratorium Badań Aplikacyjnych i Rozwojowych,
które ma stanowić znaczące wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego firmy. Laboratorium daje nam
możliwość odtworzenia w skali laboratoryjnej procesu produkcyjnego, stworzenia materiałów do badań i
przeprowadzenia zaawansowanych testów. Dysponując tak bogatym zapleczem jesteśmy w stanie
zaoferować klientom produkty dostosowane do ich potrzeb.



Kierownik Działu Sprzedaży Rynek Europa 
Zachodnia, Ameryka Południowa i Północna

Waldemar Pawelczyk
tel.: +48 77 481 39 85
e-mail: waldemar.pawelczyk@grupaazoty.com

Przedstawiciel Handlowy 
Rynek Niemcy, Austria, Szwajcaria

Jacek Ogonowski
tel.: +43 66 022 69 111
e-mail: jacek.ogonowski@grupaazoty.com

Przedstawiciel Handlowy 
Rynek Ameryka Północna

Paweł (Paul) Bozek
tel.: +1 905 980 0414
e-mail: pawel.bozek@grupaazoty.com

Kierownik Działu Sprzedaży Rynek Krajowy
i Europa Środkowo-Wschodnia

Jolanta Kamys
tel.: +48 77 481 35 18
e-mail: jolanta.kamys@grupaazoty.com

Kierownik Działu Sprzedaży Rynek Europa 
Południowa, Azja, Afryka

Katarzyna Łukasik
tel.: +48 77 481 22 50
e-mail: katarzyna.lukasik@grupaazoty.com

mailto:waldemar.pawelczyk@grupaazoty.com
mailto:jacek.ogonowski@grupaazoty.com
mailto:pawel.bozek@grupaazoty.com
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mailto:katarzyna.lukasik@grupaazoty.com


Zapraszamy na Oxoplast.com! Czytaj nasz blog i 
już dziś zapisz się do newslettera pełnego 
ciekawych informacji ze świata OXO! 

Oxoplast.com

Dołącz do nas 
na LinkedIn! 

http://www.oxoplast.com/
http://oxoplast.com/blog/
http://www.oxoplast.com/newsletter/
https://www.linkedin.com/showcase/oxo-segment/


Dziękujemy za uwagę
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