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Szanowni Państwo,  
Nasi Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy  
 
W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej PROCHEM przedstawiam Państwu podsumowanie 
najważniejszych osiągnięć minionego, 2020 roku, a także priorytetowe zadania, jakie 
założyliśmy sobie do wykonania w najbliższym czasie.   
 
Niestety mijający rok przyniósł wszystkim nową, niespodziewaną rzeczywistość związaną 
z pandemią COVID-19. Skutki pandemii odczuwane są przez każdego, zarówno jeśli 
chodzi o niepokoje związane z bezpieczeństwem i zdrowiem, jak i z pojawiającymi się 
problemami gospodarczymi. W tym niezwykle trudnym roku, w zmiennych warunkach 
staraliśmy się sprostać nowym wymaganiom. Udało się to dzięki sprawnemu 
przystosowaniu naszych narzędzi i metod pracy, szczególnie w projektowaniu, do pracy 
zdalnej. Ciągłość funkcjonowania oraz świadczenia usług projektowych i wykonawczych 
została zachowana.  
 
Mimo tych utrudnień osiągnęliśmy w roku 2020 zarówno w PROCHEMIE, jak i w Grupie 
Kapitałowej bardzo satysfakcjonujące wyniki. Przychody w PROCHEMIE wyniosły 322 mln 
zł, a w Grupie Kapitałowej 357 mln zł. Jednocześnie zysk netto to 10 mln zł w PROCHEMIE 
oraz 13,8 mln zł w Grupie Kapitałowej. 
Zaangażowani jesteśmy w ważne i istotne w skali kraju inwestycje, a zawierane w 
ostatnich miesiącach nowe umowy pozwalają optymistycznie oceniać również rok 2021. 
 
Podsumowując rok 2020  należy wyeksponować kontynuowaną przez PROCHEM 
rozbudowę zakładu produkującego bioetanol w Goświnowicach, łącznie z instalacją 
kogeneracji.  Cieszy osiągnięcie zakładanych parametrów technologicznych oraz sprawna 
integracja nowych części zakładu z istniejącym bez przerw w produkcji. Mam nadzieję, że 
już wkrótce pojawią się kolejne plany inwestycyjne Bioagry, a nasza współpraca będzie 
trwała.  
 
W roku 2020 nabrał tempa również bardzo istotny temat pod klucz, angażujący dużą 
część naszych zasobów projektowych i realizacyjnych, budowa infrastruktury dla nowego 
kompleksu azotowego we włocławskim Anwilu. Temat nie jest łatwy, wymaga koordynacji 
z innymi wykonawcami instalacji technologicznych. Jednym z nich jest Thyssenkrupp, dla 
którego wykonujemy projekty techniczne instalacji kwasu azotowego i neutralizacji. We 
współpracy z Thyssenkrupp szczególnego znaczenia nabiera zdolność PROCHEMU do 
modelowania trójwymiarowego, łączenia środowiska PDMSa ze środowiskiem REVITa we 
wszystkich branżach projektowych.  
 



Poważne zadanie postawił przed PROCHEMEM koreański koncern Foosung. Projektujemy 
zakład produkujący żele do akumulatorów litowo-jonowych. Trwają przygotowania do 
rozpoczęcia w Kędzierzynie-Koźlu prac budowlanych jeszcze w roku 2021. 
W sektorze budownictwa kubaturowego kontynuujemy modernizację siedziby Biblioteki 
Narodowej w Warszawie. 
 
Rozwija się współpraca z Hyundai Engineering w zakresie projektowania dotyczącego 
zadania Polimery w Policach oraz instalacji olefin w PKN Orlen. 
 
W działalności projektowej na szczególną uwagę zasługuje również zwiększające się 
zaangażowanie PROCHEMU w projektowanie jednej z najbardziej strategicznych 
inwestycji w kraju, rozbudowie Terminala LNG w Świnoujściu. 
 
Przechodząc do działalności deweloperskiej PROCHEMU – trwa proces sprzedaży 
budynku biurowego Astrum Business Park zlokalizowanego w Warszawie. Budynek jest 
wynajęty w ponad 99 % solidnym najemcom. Funkcjonalność budynku i rozwiązania 
techniczne nie budzą zastrzeżeń. Pandemia COVID-19 wydłuża proces sprzedaży.  
 
Zapewniam Państwa, że w roku 2021 będziemy kontynuowali nasze wysiłki, aby utrzymać 
niezakłócony tok naszej pracy projektowej i wykonawczej z zachowaniem procedur 
ostrożnościowych i działań prewencyjnych tak, aby osiągnąć również dobre wyniki jak w 
roku 2020.    
 
 
 
Warszawa, kwiecień 2021 
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