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LIST PREZESA ZARZĄDU CIECH S.A. 

 

Szanowni Państwo 

2018 rok był dla Grupy CIECH okresem pełnym wyzwań, szczególnie w zakresie wzrostu 

cen surowców, energii elektrycznej czy uprawnień do emisji CO2. Tym bardziej warto 

docenić fakt, że pomimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej Grupa CIECH  

wypracowała 3 673 mln PLN skonsolidowanych przychodów i 633 mln PLN EBITDA 

znormalizowanej (Z). Marże jakie osiągnęła Grupa były niższe niż w 2017 roku, ale 

pozostały na solidnym poziomie. Marża EBITDA (Z) wyniosła 17,2%, a marża netto 3,1%. 

Negatywny wpływ czynników zewnętrznych na działalność Grupy CIECH ograniczaliśmy 

dzięki globalnej skali działania, skutecznemu wykorzystaniu poprawiającej się 

koniunktury na podstawowych rynkach działalności, efektywnemu zarządzaniu cenami 

produktów, czy systematycznemu poszerzaniu oferty produktowej, a także 

konsekwentnej optymalizacji kosztowej. Grupa CIECH rozwijała wszystkie biznesy 

operacyjne. 

Rok 2018 potwierdził solidne fundamenty wzrostu rynku sody kalcynowanej oraz 

oczyszczonej, a nowe strumienie podaży i ich wpływ na rynek został zniwelowany przez 

zmiany w chińskim przemyśle, uwarunkowane pro-środowiskowymi aspektami i mniejszym eksportem Chin w kierunku Azji 

Południowo-Wschodniej. Stworzyło to na tamtejszych rynkach lukę podażową, którą w ciągu 2018 roku wykorzystywał CIECH. 

Ekspansji rynkowej Grupy w biznesie sodowym sprzyjało także rosnące zapotrzebowanie na detergenty na rynkach Azji, Afryki 

i Ameryki Łacińskiej. Natomiast należy podkreślić, że wciąż skupiamy się na rynku strategicznym, jakim jest Europa, ponieważ 

nadal widzimy tutaj bardzo duży potencjał do wzrostów. CIECH w 2018 roku także prowadził intensywne działania w ramach 

swojego portfela produktowego i klientów, oraz w maksymalny sposób wykorzystał wszystkie szanse pojawiające się na rynku, 

zarówno pod względem ekspansji geograficznej, jak i oferty. 

Bez zakłóceń przebiegały również nasze kluczowe inwestycje - budowa nowej warzelni soli i zwiększenie mocy produkcyjnych 

w obszarze sody oczyszczonej w Stassfurcie, w tym sody o jakości farmaceutycznej. Uruchomienie zakładu solnego 

w Niemczech planowane jest na 2020 rok, a dzięki tej inwestycji CIECH stanie się trzecim producentem soli warzonej 

w Europie. Łączna produkcja soli w Stassfurcie i w Janikowie osiągnie poziom 1 mln ton rocznie, co oznacza prawie dwukrotny 

wzrost mocy produkcyjnych. Zakład ten będzie zaopatrywał rynki zachodnioeuropejskie w różnorodne, wysoko przetworzone 

produkty solne: od soli spożywczej przez sól do zmywarek, tabletki, sól do elektrolizy aż po specjalistyczną sól farmaceutyczną.  

Z kolei planowany termin zakończenia rozbudowy mocy produkcyjnych w obszarze sody oczyszczonej o 50 tys. ton rocznie 

to pierwsza połowa 2019 roku. 

W biznesie agro zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem minionego roku było przejęcie hiszpańskiej spółki Proplan - 

dostawcy środków ochrony roślin, działającego na trzech kontynentach. Dzięki temu CIECH zyskał dostęp do nowych rynków 

zbytu w południowej Europie, północnej Afryce, Ameryce Południowej i Australii oraz przejął portfel substancji aktywnych 

i 120 rejestracji produktów. Przejmując Proplan weszliśmy w nowy etap rozwoju biznesu agro w ramach Grupy, łącząc kapitał 

intelektualny przejmowanej Spółki oraz obecność na nowych rynkach ze skalą działania CIECH, z jego możliwościami 

produkcyjnymi i zapleczem badawczo-rozwojowym. Ekspansję biznesu środków ochrony roślin Grupy wspierała także wysoka 

aktywność CIECH Sarzyna na rynkach zagranicznych, która rozpoczęła dostawy swoich środków chwastobójczych do Kanady 

i Australii. W biznesie agro wartość eksportu wzrosła 2,5-krotnie w okresie 2015-2018, a Spółka sprzedaje obecnie swoje 

środki ochrony roślin do ok. 40 krajów na całym świecie. Wzrost udziału eksportu uodparnia biznes agro na niekorzystne 

warunki pogodowe na rodzimym rynku. Ponadto, w efekcie intensywnych działań badawczo-rozwojowych, w 2018 roku 

CIECH Sarzyna rozbudowała swoją ofertę o 12 nowych produktów agro. 

W poprzednim roku pracowaliśmy nad rozwojem obszarów żywic i pianek. W biznesie żywic fundamentalnie 

przemodelowaliśmy portfolio produktów w kierunku żywic specjalistycznych, dostosowywanych indywidualnie do potrzeb 

różnych klientów. Efektem tych działań była stabilizacja biznesu w obliczu znacząco rosnących cen surowców i utrzymującego 

się wysokiego poziomu podaży napływającej z Azji, co było z kolei efektem trwającej wojny handlowej Chiny-USA. W biznesie 

pianek rozszerzyliśmy portfolio produktowe o produkty wysokomarżowe oraz zwiększyliśmy zdolności produkcyjne 

i efektywność produkcji. Dzięki wkładanym wysiłkom w ten biznes, mimo zauważalnego spadku popytu w branży meblarskiej, 

szczególnie na rynku niemieckim, wciąż pozostajemy jednym z kluczowych graczy na rynku pianek poliuretanowych w Polsce. 

Dawid Jakubowicz 
Prezes Zarządu CIECH S.A. 

https://cloud.ciechgroup.com/public.php?service=files&t=39e8ba07d98f111f493f8634e5927cd1
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Z dobrej koniunktury na światowym rynku korzystał w zeszłym roku nasz biznes krzemianów, którego produkty są używane 

do produkcji krzemionki strącanej stosowanej m.in. w przemyśle oponiarskim i kosmetycznym. W pierwszej połowie 2018 

roku w zakładach spółki CIECH Vitrosilicon zakończyła się inwestycja w rozbudowę mocy produkcyjnych szklistego krzemianu 

sodu o 20%. Była to kolejna - po wymianie pieca w 2016 roku - inwestycja Grupy CIECH w zwiększenie mocy w tym obszarze. 

W efekcie podjętych działań, CIECH stał się jednym z największych producentów krzemianu sodu w Europie. To dla nas 

perspektywiczny biznes, którego globalna wartość może znacząco wzrosnąć w najbliższych latach. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku było ogłoszenie Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021, która została 

opublikowana 5 grudnia 2018 roku. Przygotowaliśmy strategię stabilnego, precyzyjnie zaplanowanego rozwoju Grupy CIECH, 

którego efektem będzie dywersyfikacja biznesu, umocnienie wiodącej pozycji na rynku sody kalcynowanej, ekspansja 

w obszarze soli, wykorzystanie potencjału segmentu organicznego i synergii wewnątrzgrupowych w obszarze krzemianów. 

Ważnym elementem Strategii jest wykorzystanie potencjału pracowników poprzez wdrażanie i udoskonalanie najlepszych 

praktyk z zakresu HR, a także innowacji mających na celu zwiększenie efektywności produkcji i poszerzenie portfolio 

produktowego. W horyzoncie działania Strategii nie narzucamy sobie ograniczeń w wyborze modelu rozwoju Grupy, 

potwierdzając elastyczne podejście do zarządzania portfelem aktywów. Jestem przekonany, że dzięki konsekwentnej realizacji 

celów zapisanych w Strategii, przy wsparciu większościowego akcjonariusza CIECH S.A. i pracowników naszej Grupy, do 2021 

roku stworzymy efektywny oraz zdywersyfikowany holding chemiczny, który generuje pozytywną wartość dla akcjonariuszy 

w długim terminie, a poza sodą ma istotną obecność w innowacyjnych, specjalistycznych segmentach rynku. 

Dzięki udanej kontraktacji naszych produktów na rok 2019, szczególnie sody, soli oraz krzemianów, wchodzimy w kolejny rok 

z optymizmem, choć nie zapominamy o wyzwaniach związanych z otoczeniem rynkowym i konkurencją. Będziemy 

konsekwentnie realizować nową Strategię naszej Grupy, w zgodzie z następującymi wartościami: orientacją na Klientów, 

innowacyjnością, efektywnością oraz efektywnym zarządzaniem. Zarząd CIECH S.A. dołoży wszelkich starań, by nasza Grupa 

rozwijała się w zgodzie z interesem wszystkich swoich interesariuszy - generowała zysk dla akcjonariuszy, utrzymywała wysoką 

satysfakcję Klientów, stawała się coraz atrakcyjniejszym pracodawcą i utrzymywała swoją pozycję wiarygodnego partnera dla 

lokalnych społeczności, wykazującego się troską o środowisko naturalne. 

W imieniu Zarządu CIECH S.A. oraz zarządów spółek Grupy CIECH przekazuję na Państwa ręce Sprawozdanie z Działalności 

Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok i zapraszam do zapoznania się z dokumentem. Korzystając z okazji, w imieniu całego 

Zarządu CIECH S.A., serdecznie dziękuję wszystkim Pracownikom za ich ciężką, codzienną pracę i zaangażowanie, Klientom 

za kolejny rok owocnej współpracy, Akcjonariuszom za zaufanie jakim obdarzyli Spółkę, oraz Radzie Nadzorczej 

za nieocenione wsparcie i konstruktywny dialog. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Dawid Jakubowicz 

Prezes Zarządu CIECH S.A. 
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