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Warszawa, 23 marca 2015 r. 

 

Informacja prasowa 

 

Wyniki Grupy CIECH potwierdzeniem pozytywnych efektów restrukturyzacji  

 

W 2014 roku Grupa CIECH odnotowała bardzo dobre, znormalizowane wyniki operacyjne, które były 

znacząco wyższe niż w roku je poprzedzającym. Przychody netto ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2014 roku wyniosły 3 244 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 681 mln zł.  

Zysk na działalności operacyjnej osiągnął poziom 320 mln zł. 

 

Tabela. Wyniki skonsolidowane Grupy CIECH za 2014 rok. 

 

 

Osiągnięte wyniki są efektem zarówno konsekwentnie realizowanego programu głębokiej 

restrukturyzacji Grupy CIECH trwającego od 2012 roku, jak i sprzyjających warunków rynkowych, 

zwłaszcza w kontekście rosnących marż w segmencie sodowym. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku 

wszystkie spółki Grupy nadal wdrażały indywidualne programy restrukturyzacyjne. Osiągane przez nie 

rezultaty są korzystne i znajdują odzwierciedlenie w wynikach skonsolidowanych. W 2014 roku istotnie 

zwiększone zostały moce produkcyjne Grupy. Zainstalowany w Rumunii nowy kalcynator podniósł 

zdolności produkcyjne tamtejszych zakładów do 460 tys. ton rocznie. Z kolei uruchomiona w październiku 

rozbudowana instalacja do produkcji nasyconych żywic poliestrowych w Nowej Sarzynie pozwala na 

zwiększenie produkcji tego asortymentu o 100 procent – do 12 tysięcy ton produktu rocznie. 

Kontynuowany jest główny projekt rozwojowy segmentu sodowego – SODA +200 (rozbudowa mocy 

produkcyjnych w Inowrocławiu o dodatkowe 200 tysięcy ton produktu rocznie – do poziomu 800 tysięcy 

ton rocznie w roku 2016). 

 

w tys. zł 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 zmiana 2014/2013

Przychody netto ze sprzedaży 3 243 900 3 501 020 -7,3%

Koszt w łasny sprzedaży 2 563 050 2 893 753 -11,4%

Zysk brutto na sprzedaży 680 850 607 267 12,1%

EBIT 320 283 139 722 129,2%

Zysk netto 166 353 39 560 320,5%

Amortyzacja 204 487 216 625 -5,6%

EBITDA 524 770 356 347 47,3%

EBITDA znormalizowana 514 077 445 595 15,4%
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- Z satysfakcją obserwuję, jak podejmowane przez nas prawie trzy lata temu trudne i niepopularne 

decyzje przynoszą dziś wymierne efekty. Możemy powiedzieć, że restrukturyzacja oznacza dla CIECH 

rozwój, choć nie był to łatwy proces dla całej organizacji. Dzięki głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej 

i kosztowej firma odzyskała rentowność i zbudowała stabilne fundamenty dla dalszego rozwoju biznesu. 

– powiedział Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu CIECH. 

 

W ubiegłym roku miały również miejsce istotne zmiany w strukturze akcjonariatu spółki – w czerwcu 

akcjonariuszem większościowym została KI Chemistry – spółka z grupy Kulczyk Investments. Ta zmiana 

stwarza spółce nowe możliwości i daje perspektywy dalszego rozwoju. Model biznesowy jasno określa 

przyjęta w listopadzie ubiegłego roku nowa strategia Grupy CIECH. W najbliższym czasie spółka skupi 

się na wzroście organicznym i kontynuacji dotychczasowej działalności w segmencie sodowym 

i organicznym. Kontynuowana będzie polityka podnoszenia efektywności Grupy. CIECH będzie rozwijać 

się dwutorowo - koncentrując się na optymalizacji kosztów, dbając przy tym o rozwój i budowę nowych 

linii produkcyjnych.  

 

- Przed nami kolejne ambitne wyzwania i projekty rozwojowe. Wartość firmy wzrasta, a spółka  

z sukcesem rozwija się w skali globalnej. Z optymizmem patrzę w przyszłość  

i jestem przekonany, że CIECH jest dziś już zupełnie inną, bardziej dynamiczną firmą  

i solidnym partnerem biznesowym. Nasz cel pozostaje niezmienny: będziemy nadal budować wartość 

naszej spółki dla akcjonariuszy. – podsumował plany Zarządu Prezes Dariusz Krawczyk. 

 

 

 

 

Grupa CIECH jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Posiada dobrze rozwiniętą strukturę produkcyjną (6 spółek) i sieć 
handlową w kraju oraz Europie i na świecie. 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 CIECH znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce największych polskich przedsiębiorstw. Od lutego 2005 roku CIECH S.A. 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 

  

http://www.ciechgroup.com/
mailto:maciej.powroznik@ciechgroup.com
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Grupa CIECH 

Podstawowe informacje 

 

Podstawowymi segmentami działalności Grupy CIECH 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. 

 

Wysoka konkurencyjność wymaga od Grupy stałych wysiłków w celu zapewnienia sobie 

odpowiedniej pozycji na rynku chemicznym 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 zł. 

 

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. 

 


