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ORLEN: ZA PÓŁTORA ROKU ANWIL Z
ROZBUDOWANĄ PRODUKCJĄ NAWOZÓW
AZOTOWYCH
W Anwilu, spółce z Grupy Orlen, za półtora roku gotowa będzie budowana obecnie trzecia linia
produkcyjna nawozów azotowych. Inwestycja przebiega zgodnie z planem. Dzięki niej poziom
produkcji nawozów azotowych wzrośnie tam do ok. 1,5 mln to rocznie - poinformował prezes PKN
Orlen Daniel Obajtek.
"Ta inwestycja jest przyszłością tej ﬁrmy, ta inwestycja jest przyszłością Anwilu" - powiedział prezes
PKN Orlen podczas środowego brieﬁngu prasowego na terenie budowy trzeciej linii do wytwarzania
nawozów azotowych we włocławskiej spółce Grupy Orlen. Podkreślił, że będzie to nowoczesna
instalacja, która pozwoli na znaczący wzrost produkcji nawozów azotowych w Anwilu w skali roku.
"Teraz wytwarzamy nawozów azotowych ponad 900 tys. ton. Po oddaniu tej inwestycji, tych nawozów
będziemy wytwarzać około 1,5 mln ton. Jest to więc bardzo duży poziom wzrostu. Jeżeli mówimy o
EBITDA, ona wzrośnie około ćwierć miliarda złotych. To jest więc bardzo duża inwestycja" - zaznaczył
Obajtek.
Jak dodał, zaawansowanie budowy trzeciej linii produkcyjnej nawozów azotowych w Anwilu to obecnie
32 proc. "Czyli za półtora roku oddamy tę inwestycję do użytku. Ta inwestycja, mimo iż są trudne
czasy, czasy covidove, idzie zgodnie z planem" - oświadczył prezes PKN Orlen. Przyznał zarazem, że
trwają już rozmowy z przyszłymi klientami - odbiorcami nawozów azotowych, a także prowadzony jest
nabór pracowników do nowej instalacji.
Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc.
akcji. Oprócz nawozów azotowych: saletry amonowej i saletrzaku, wytwarza również tworzywa
sztuczne.
Spółka informowała już wcześniej, że uruchomienie trzeciej instalacji nawozowej zwiększy tam
zdolności produkcyjne z 966 tys. ton do 1 mln 461 tys. ton rocznie. Zakładany całkowity koszt
inwestycji rozbudowy tamtejszych mocy produkcyjnych to ok. 1,3 mld zł. Po zrealizowaniu projektu
szacowany zysk operacyjny EBITDA Anwilu może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.
Produkcję nawozów w Anwilu rozpoczęto w 1971 r. Spółka od lat 90. XX wieku systematycznie
modernizuje instalację saletry amonowej. W 2000 r. uruchomiła instalację wytwarzania saletrzaku,
sprzedawanego pod marką CANWIL, dzięki czemu moce wytwórcze spółki w obszarze nawozów
wzrosły do średnio miliona ton rocznie.

