Warszawa, 13.05.2021 roku
Informacja prasowa

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. w dniu 13 maja powołała Marka Wadowskiego na
Członka Zarządu Spółki nowej, XII kadencji z dniem 18 maja 2021 roku, powierzając
mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rada powołała również Zbigniewa
Paprockiego na Członka Zarządu Spółki z dniem 18 maja 2021 roku.
Tym samym Rada Nadzorcza stwierdziła ważność wyborów kandydata na Członka Zarządu XII
kadencji wybieranego przez pracowników Spółki, przeprowadzonych w dniach 22 marca 2021 - 12
kwietnia 2021 roku oraz uznała wybór Zbigniewa Paprockiego. Zbigniew Paprocki złożył w dniu 13
maja 2021 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 roku Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Grupy Azoty
S.A. ze skutkiem na koniec dnia 17 maja 2021 roku Witolda Szczypińskiego – Wiceprezesa Zarządu
oraz Artura Kopcia, Członka Zarządu.
Skład zarządu Grupy Azoty S.A. na XII kadencję od 18 maja br. będzie przedstawiał się następująco:
Tomasz Hinc – Prezes Zarządu
Mariusz Grab – Wiceprezes Zarządu
Filip Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Hryniewicz – Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Zarządu
Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Paprocki – Członek Zarządu

****************************************************************************************************************
Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży
nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji
nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów
jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa
intensywnie rozwija się nie tylko na rynku polskim, ale również poza granicami kraju. Istotnym
krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo Expert, jednego z czołowych
graczy światowego rynku nawozów specjalistycznych. Jednym z filarów strategii Grupy Azoty są
inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa
Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle
chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także
pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność
energetyczno-surowcową kraju.

