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Projekt „Polimery Police” z umowami potwierdzającymi pełne
finansowanie
Grupa Azoty SA, Grupa Azoty ZCh „Police”, Grupa Azoty Polyolefins, Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co.,
oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zawarły umowy na
finansowanie projektu „Polimery Police”. Ponadto powołana do realizacji tej kluczowej dla całej branży
chemicznej inwestycji spółka Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę kredytową z konsorcjum
krajowych i zagranicznych instytucji finansowych.
Całkowity szacowany budżet projektu wynosi ponad 1,5 mld EUR. Budowa ma zostać zakończona już w 2022 r. Dziś ostatecznie finalizujemy trwające wiele miesięcy prace związane z zapewnieniem finansowania projektu
„Polimery Police”. To jedna z największych obecnie inwestycji nie tylko w Polskim, ale też europejskim przemyśle.
Ta budowa już trwa, koreański Hyundai, który jest nie tylko naszym partnerem kapitałowym, ale też generalnym
wykonawcą, wszedł na plac budowy już na początku tego roku. „Polimery Police” to inwestycja ważna nie tylko
dla nas, ale dla całej polskiej gospodarki. Grupie Azoty pozwoli na strategiczną dywersyfikację przychodów, a nasz
kraj dzięki niej z importera polipropylenu stanie się jego eksporterem – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes
Grupy Azoty.
W konferencji prasowej zorganizowanej w Policach w związku z podpisaniem umów uczestniczyli Prezydent RP
Andrzej Duda i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
- W przypadku tej inwestycji stworzono mechanizm pozwalający zrealizować projekt za 7 mld zł. To rzeczywiście
inwestycja niewyobrażalnie ogromna, kosztochłonna. Ale tak kosztochłonna dlatego, że na absolutnym
światowym poziomie nowoczesności – stwierdził Andrzej Duda, Prezydent RP.
- Dzisiejsze wydarzenie to doskonały przykład, jak odważnie, a jednocześnie odpowiedzialnie potrafią inwestować
polskie spółki Skarbu Państwa. Realizacja ambitnych celów stawianych sobie przez polskie koncerny gwarantuje
nie tylko ich stały rozwój, ale także wzmacnia krajową gospodarkę i sprawia, że polski kapitał jest dostrzegany
i doceniany poza granicami państwa. Tym bardziej jest to ważne, że spółki kontynuują swoją bieżącą działalność
i nie rezygnują z zaplanowanych inwestycji w tak trudnym dla gospodarki okresie pandemii koronawirusa –
powiedział Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.
Wkład Grupy Lotos w finansowanie projektu wyniesie 500 mln PLN, a łączny wkład Hyundai i KIND ukształtuje
się na porównywalnym poziomie 130 mln USD. Z powyższych kwot wkład Grupy Lotos w kapitał akcyjny Grupy
Azoty Polyolefins wyniesie 300 mln zł, a partnerów koreańskich 78 mln USD (73 mln USD od Hyundai i 5 mln USD
ze strony KIND). Pozostałe środki od Grupy Lotos i KIND (odpowiednio 200 mln zł i równowartość 52 mln USD)
zostaną wniesione do projektu jako pożyczki podporządkowane.
– Realizowane przedsięwzięcie ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Stawiamy na projekty
innowacyjne, które wybiegają w przyszłość, a takim projektem są właśnie „Polimery Police”. Z uwagi na szerokie
doświadczenie Grupy LOTOS w organizacji oraz realizacji dużych i złożonych projektów inwestycyjnych,
będziemy również wspierać tę inwestycję swoją wiedzą i posiadanymi przez naszych pracowników unikalnymi
kompetencjami –– podkreśla Paweł Jan Majewski, prezes Grupy Lotos.
Projekt zostanie również zasilony dodatkowymi środkami od Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty ZCh Police –
całkowite zaangażowanie tych spółek wyniesie docelowo 1 832 mln zł, z czego 60% stanowić będzie kapitał
akcyjny a 40% pożyczki podporządkowane. Po realizacji przez partnerów wszystkich wynikających z podpisanej
umowy wpłat, kapitał spółki Grupa Azoty Polyolefins wzrośnie do ok. 1,7 mld zł. Skład akcjonariatu będzie
wyglądał w następujący sposób: Grupa Azoty SA - 30,52%, Grupa Azoty ZCh „Police” - 34,41%, Grupa Lotos - 17,3%,
Hyundai - 16,63%, KIND - 1,14%.
W przypadku zawartej umowy kredytowej, konsorcjum instytucji finansowych, do którego należą: Bank Pekao,
PKO BP, BGK, mBank, Alior Bank, BOŚ Bank, BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska, Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Poland Branch, PZU, PZU na Życie oraz
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, udzieli spółce Grupa Azoty Polyolefins

długoterminowego kredytu uprzywilejowanego w kwocie 487,8 mln EUR oraz 537,7 mln USD. Dodatkowo spółce
zostanie udzielony kredyt na płatności podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt z przeznaczeniem na
finansowanie kapitału obrotowego w fazie operacyjnej (150 mln zł i 180 mln USD).
- Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że mogliśmy koordynować finansowanie jednej z największych krajowych
inwestycji na przestrzeni ostatnich lat. Chcemy podziękować za współpracę wszystkim instytucjom biorącym
udział w konsorcjum, zewnętrznym doradcom i zespołowi projektowemu. Finalizacja tej transakcji doszła do
skutku właśnie dzięki zgodnej współpracy każdej ze stron. To było dla nas wszystkich ogromne wyzwanie,
któremu podołaliśmy dzięki wyspecjalizowanym zespołom oraz wieloletnim doświadczeniom każdej z instytucji.
Jak pokazuje niniejszy sukces - przeprowadziliśmy je wedle najwyższych światowych standardów – mówi Leszek
Skiba, p.o. prezesa Banku Pekao.
Moce produkcyjne instalacji polipropylenu wyniosą 437 tys. ton rocznie. Szacuje się, że w momencie
uruchomienia polickiej instalacji popyt na to tworzywo w Europie przekroczy 12 mln ton rocznie. Polipropylen jest
jednym z podstawowych tworzyw, stanowi blisko 20% całego rynku tych materiałów w Europie. Ze względu na
swoje właściwości (m.in. wytrzymałość temperaturową, chemiczną, niską gęstość, transparentność), jest
powszechnie wykorzystywanym tworzywem w większości gałęzi gospodarki, w tym w sektorze opakowaniowym,
tekstylnym, medycznym, motoryzacyjnym czy też budowlanym.

