
 

 

Warszawa, 4 listopada 2014 r. 

Informacja Prasowa 

Rada Nadzorcza Ciechu przyjęła strategię Grupy na lata 2014-2019 

 

3 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza Ciechu przyjęła uchwałę o strategii Grupy Chemicznej Ciech 

na lata 2014 – 2019. Dokument precyzuje kierunki rozwoju Grupy i źródła wzrostu jej wartości. 

 

Głównym celem, jaki stawia przed sobą najbardziej rentowna spółka chemiczna na warszawskiej giełdzie 

(wg wyników rentowności EBITDA za I półrocze bieżącego roku) jest maksymalizacja wartości Spółki przy 

koncentracji na segmencie sodowym. Cele strategiczne Grupy Ciech obejmują ponadto: 

 Wzrost przychodów w segmencie sodowym, 

 Podwojenie udziałów w polskim rynku środków ochrony roślin,  

 Wzrost EBITDA znormalizowanej, 

 Wzrost wartości Spółki. 

Segment sodowy Ciechu posiada liczne przewagi konkurencyjne, których wykorzystanie zamierza 

maksymalizować, jak geograficzne rozmieszczenie zakładów produkcyjnych (Polska – Inowrocław, 

Janikowo, Niemcy – Stassfurt, Rumunia – Govora). Umożliwia ono efektywne dotarcie do 

dotychczasowych klientów europejskich oraz stanowi bazę ekspansji na nowe, atrakcyjne rynki. 

Dodatkowo firma jest cały czas liderem kosztowym w produkcji sody. 

Segment organiczny Grupy będzie rozwijany na bazie Organiki-Sarzyna, która pozostaje częścią Grupy 

Chemicznej Ciech. Jej główne produkty to żywice (poliestrowe i epoksydowe) oraz środki ochrony roślin 

(marka Chwastox). Organika-Sarzyna będzie systematycznie rozwijała kanały dystrybucji celem 

skuteczniejszego dotarcia do klientów, wzrośnie efektywność kosztowa i wykorzystanie mocy 

produkcyjnych oraz, odpowiadając na potrzeby klientów – planuje dywersyfikację produktową i rozwój 

działalności badawczo – rozwojowej. 

 

- Kierowany przeze mnie Zarząd starał się podejść do tworzenia nowej strategii wyjątkowo 

odpowiedzialnie i elastycznie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności rynkowe, jak i nowe możliwości, 

jakie pojawiły się przed Spółką w związku ze zmianą głównego akcjonariusza. W dużej mierze zakładamy 

kontynuację działań mających na celu redukcję kosztów, ale jednocześnie chcemy rozwijać podstawowe 



 

segmenty naszej działalności, to jest sodowy i organiczny. Mając doświadczonego inwestora stawiamy 

na rozwój grupy w skali światowej – powiedział Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciechu. 

 

Strategia zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych Grupy Ciech:  

 Średnioroczne przychody ze sprzedaży (2014 – 2019): około 3.8 mld PLN, 

 Średnioroczna EBITDA znormalizowana (2014 – 2019): około 660 mln PLN, 

 Średnioroczna marża EBITDA znormalizowana (2014 – 2019): około 17 %, 

 Osiągnięcie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA poniżej 1,00 w 2019 roku. Do obliczenia 

wskaźnika założono średnioroczną stopę dywidendy na poziomie 3 %. Wartości dywidendy oraz 

jej wypłata będą zależeć od sytuacji rynkowej oraz kondycji finansowej Grupy Ciech. 

 

- Inwestycja w Ciech strategicznie wpisuje się w rozwój Grupy Kulczyk Investments. Mamy wieloletnie 

doświadczenie w przekształcaniu naszych spółek w liderów rynkowych. Ponadto, nasza międzynarodowa 

pozycja pozwala na uwolnienie potencjału Ciechu i stworzenie narodowego czempiona, odnoszącego 

sukcesy na globalnych rynkach. Realizacja tego celu wymaga czasu i żelaznej konsekwencji. Dlatego 

traktujemy tę inwestycję jako strategiczną i długoterminową – stwierdził Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Ciechu, dr Jan Kulczyk. 

 

Dodatkowych informacji udziela: Maciej Powroźnik, Rzecznik Grupy Chemicznej Ciech 

(maciej.powroznik@ciechgroup.com).  

 

 
Grupa Chemiczna Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, skupia ponad 30 firm. Posiada dobrze rozwiniętą strukturę 
produkcyjną i sieć handlową w kraju oraz Europie. 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. Z rocznymi przychodami na poziomie ok. 4 mld 
zł Grupa Chemiczna Ciech znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce największych polskich przedsiębiorstw. 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 Chemicznej Ciech 
tel. (+48 22) 639 17 70, kom. 505 050 426, e-mail: maciej.powroznik@ciechgroup.com 
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Grupa Chemiczna Ciech 

Informacje podstawowe 

 
Ciech to jedna z największych polskich firm działająca nieprzerwanie od 27 września 1945 roku 

i obecnie jeden z liderów europejskiego rynku chemicznego o globalnym zasięgu działania. Spółka 

powstała jako państwowa „Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii i Aparatury Chemicznej” – stąd też 

skrót „Ciech”. Na początku eksportowała sodę kalcynowaną, karbid i biel cynkową. Na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, w początkach transformacji, Ciech był największą centralą handlu 

zagranicznego, posiadającą monopol na dostawy ropy naftowej do polskich rafinerii. Od lat 90. 

przedsiębiorstwo zaczęło przekształcać się w koncern chemiczny, przejmując kolejne firmy, 

m.in. tworzące dziś trzon Grupy: Zakłady Soda Mątwy i Janikosoda (obecnie spółka Soda Polska Ciech), 

Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna, rumuńską fabrykę US Govora, czy niemieckiego producenta sody 

– Sodawerk Stassfurt. 

Podstawowymi segmentami działalności zbudowanej przez Ciech Grupy Chemicznej są 

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

organiczny (Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna oraz Ciech Pianki) oraz segment krzemiany i szkło 

(Vitrosilicon). Głównymi produktami Grupy są soda kalcynowana, soda oczyszczona, sól, środki ochrony 

roślin, żywice epoksydowe, poliestrowe i inne produkty chemii organicznej. Naszymi klientami są 

międzynarodowe koncerny z branży chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, budowlanej, rolniczej, 

szklarskiej i meblowej, oraz indywidualni konsumenci. Pod względem produkcji sody Grupa Chemiczna 

Ciech jest drugim graczem w Europie (po Solvayu), z mocami produkcyjnymi rzędu 2,2 milionów ton 

rocznie sody kalcynowanej i 146 tysięcy ton rocznie sody oczyszczonej. 

Grupa Ciech skupia ponad trzydzieści firm, zatrudniających w sumie ponad. 3,7 tys. 

pracowników. Zakres działalności Ciech wraz ze spółkami zależnymi obejmuje produkcję, handel 

i dystrybucję chemikaliów a także działalność usługową ukierunkowaną na kompleksową obsługę rynku 

krajowego i zagranicznego. Działalność realizowana jest z udziałem spółek krajowych i zagranicznych 

oraz zagranicznych przedstawicielstw Ciech. 

Od kwietnia 2012 roku, Grupa Ciech konsekwentnie realizuje proces restrukturyzacji, którego 

celem jest optymalizacja kosztów i redukcja zadłużenia. Działania te przynoszą już pierwsze efekty w 

postaci stałego wzrostu zysków jednak zadłużenie Grupy jest w dalszym ciągu wysokie i wynosi obecnie 

1,166 mld złotych.  



 

Wysoka konkurencyjność na rynku chemii zmusza Grupę do stałych wysiłków w celu 

zapewnienia sobie odpowiedniej konkurencyjności cenowej w przyszłości. W tym celu oprócz dalszej 

optymalizacji kosztów na wszystkich poziomach działalności Grupa planuje, w ciągu najbliższych pięciu 

lat, inwestycje warte 1,5 -1,6 mld złotych – m.in. w rozbudowę mocy produkcyjnych. 

Od lutego 2005 roku spółka Ciech 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.). 

Od 28 maja 2012 roku Prezesem Zarządu Ciech jest Dariusz Krawczyk. 


