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Air Liquide umacnia swoją pozycję w Polsce nowym
długoterminowym kontraktem z KGHM
Air Liquide i KGHM Polska Miedź, jeden z największych producentów miedzi i srebra na świecie, podpisały
nowy długoterminowy kontrakt na dostawy tlenu i azotu do zakładu w Głogowie. Air Liquide zainwestuje
około 40 milionów euro w budowę nowoczesnej jednostki rozdziału powietrza (ASU), która zapewni wysoki
poziom niezawodności i wydajności energetycznej. Ponadto, dzięki zwiększonej produkcji ciekłego argonu,
Air Liquide będzie wspierać rozwój rynku klientów przemysłowych w Polsce.
Nowa inwestycja przyczyni się do zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu w Głogowie o ponad 1.200 ton
tlenu na dzień, co spowoduje, że całkowita zdolność produkcyjna Air Liquide w tej lokalizacji zbliży się do
2.800 ton tlenu dziennie. Wraz z możliwościami produkcyjnymi ciekłego argonu, które Air Liquide już dziś
posiada w tym zakładzie, nowa jednostka produkcyjna wzmocni pozycję Air Liquide w Polsce, zwiększy jej
konkurencyjność i wesprze dynamikę wzrostu działalności Grupy w zakresie odbiorców dużych ilości
gazów oraz klientów przemysłowych w regionie.
Jednostka rozdziału powietrza zostanie zaprojektowana i wybudowana przez Air Liquide Engineering &
Construction. Będzie oparta na najnowszych technologiach Grupy, oferujących najwyższy poziom
wydajności energetycznej oraz niezawodności. Zgodnie z celami klimatycznymi Air Liquide oraz celami
KGHM w zakresie zrównoważonego rozwoju obie strony będą nadal badać możliwości zmniejszenia śladu
węglowego zakładu.
François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide powiedział:
«Z przyjemnością zacieśniamy współpracę z naszym klientem KGHM. Dzięki temu nowemu projektowi Air
Liquide umocni swoją obecność na dynamicznym rynku w Polsce. Inwestycja jest zgodna z naszą strategią
rozwoju, opartą na wzroście działalności w dużych zakładach przemysłowych, oraz na sile naszego
zintegrowanego modelu działalności, który umożliwia nam również jej rozwój w obszarze Industrial
Merchant.»

Air Liquide w Polsce

Grupa Air Liquide rozpoczęła działalność w Polsce w 1995 roku i od tego czasu stworzyła silny potencjał przemysłowy i usługowy. Wraz
z ponad 800 pracownikami w Polsce staliśmy się głównym dostawcą dla wybranych rynków, obejmujących branżę metalową,
motoryzacyjną, elektroniczną, spożywczą, chemiczną, laboratoryjną oraz w zakresie opieki zdrowotnej.
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Grupa Air Liquide, obecna w 80 krajach, zatrudniająca około 67 000 pracowników i obsługująca ponad 3,7 miliony klientów
i pacjentów, jest światowym liderem w dziedzinie gazów, technologii i usług dla przemysłu i ochrony zdrowia.
Tlen, azot i wodór, będące podstawą działalności Air Liquide od momentu założenia w 1902 roku, są cząsteczkami niezbędnymi do
życia, dla energii i materii.
Celem Air Liquide jest osiągnięcie pozycji lidera w naszym biznesie, zapewnienie zrównoważonego rozwoju w perspektywie
długoterminowej i działanie odpowiedzialne. Zorientowana na klienta strategia Air Liquide, generująca zyskowny wzrost w dłuższej
perspektywie, opiera się na doskonałości operacyjnej, ukierunkowanych inwestycjach, otwartych innowacjach oraz organizacji
sieciowej wprowadzonej przez Grupę na świecie. Zaangażowanie i inwencja pracowników umożliwiają Air Liquide wprowadzanie
zmian w sektorach energii, środowiska, opiece zdrowotnej, procesach cyfryzacji oraz zapewniają zwiększoną wartość dla
wszystkich akcjonariuszy.
W 2019 roku przychody Grupy wyniosły 22 mld EUR, a jej rozwiązania chroniące życie i środowisko stanowią ponad 40%
przychodów. Grupa Air Liquide jest notowana na Giełdzie Euronext w Paryżu (segment A), jest także członkiem CAC 40 oraz
wchodzi w skład spółek tworzących indeksy EURO STOXX 50 oraz FTSE4Good.
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