
 

 

Warszawa, 22 października 2015 r. 

 

Informacja Prasowa 

 

 

CIECH SA zmienia swoją siedzibę 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 października br. zmienia się adres naszej Spółki. 

Nowa siedziba mieścić się będzie w budynku Ufficio Primo, przy ul. Wspólnej 62  

w Warszawie. 

Nowy adres: 

CIECH SA 

Ufficio Primo 

ul. Wspólna 62 

00-684 Warszawa 

Ufficio Primo jest budynkiem historycznym, usytuowanym w ścisłym centrum stolicy i jest 

uważany za perłę polskiej architektury powojennej. Gmach, wybudowany w latach pięćdziesiątych 

dwudziestego wieku, pierwotnie przeznaczony był na siedzibę Prezydium Rządu, a obecnie 

odrestaurowany przez Kulczyk Holding zyskał niepowtarzalny wizerunek i nowe, biznesowe oblicze. 

Szczegółowe informacje o naszej nowej prestiżowej lokalizacji znajdą Państwo po adresem: 

www.ufficioprimo.pl 

 

 

Grupa CIECH jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Głównymi produktami Grupy są: soda kalcynowana (drugie miejsce jako dostawca w Europie), 
soda oczyszczona, sól, nawozy, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, poliestrowe i inne produkty chemii organicznej, mające zastosowanie w przemysłach 
szklarskim, meblowym, chemicznym, budownictwie i rolnictwie. Grupa posiada dobrze rozwiniętą strukturę produkcyjną (8 zakładów) i sieć handlową w kraju oraz 
Europie i na świecie.  
Od lutego 2005 roku CIECH SA jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największymi akcjonariuszami spółki są: KI Chemistry s. à r. l.z 
siedzibą w Luksemburgu (51,14 proc. akcji i głosów na WZ), a także ING Otwarty Fundusz Emerytalny (9,49 proc.). Więcej informacji znajduje się na stronie 

www.ciechgroup.com.  
 
Kontakt dla mediów 

Maciej Powroźnik, Rzecznik Grupy Ciech 

tel. (+48 22) 639 17 70, kom. 505 050 426, e-mail: maciej.powroznik@ciechgroup.com 
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Informacje uzupełniające: 

Grupa CIECH. Podstawowymi segmentami działalności Grupy CIECH (istnieje od 1945 roku) są 

segment sodowy (zakłady produkcyjne zlokalizowane w Polsce, Niemczech i Rumunii), segment 

organiczny (CIECH Sarzyna) oraz segment krzemiany i szkło (CIECH Vitrosilicon). Głównymi 

produktami grupy są: soda kalcynowana, sól, środki ochrony roślin, opakowania szklane, żywice 

epoksydowe i poliestrowe i inne produkty chemii organicznej. Klientami Grupy CIECH są 

międzynarodowe koncerny z takich sektorów, jak budownictwo, rolnictwo, motoryzacja, 

farmaceutyka, branża spożywcza, produkcja mebli i inne. 

 

Od lutego 2005 roku spółka CIECH SA notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych. Największymi akcjonariuszami spółki są: KI Chemistry (51,14 proc. akcji) oraz 

ING Otwarty Fundusz Emerytalny (9,49 proc.).  


