Grupa jest blisko swoich klientów
i ich potrzeb – zarówno małych
firm, jak i dużych przedsiębiorstw
oraz pracowników służby
zdrowia, co umożliwia oferowanie
im innowacyjnych rozwiązań,
także dzięki podejściu
skoncentrowanemu na kliencie
oraz zrozumieniu zmian
zachodzących na różnych
rynkach.
Ambicją Grupy jest stworzenie
kompleksowego modelu
działania, poprzez umieszczenie
zrównoważonego rozwoju
w centrum swojej strategii
oraz połączenie wyników
finansowych i pozafinansowych.

Air Liquide

w pigułce

Grupa Air Liquide, obecna w 75 krajach,
zatrudniająca około 66 400 pracowników i obsługująca
ponad 3,8 miliona klientów i pacjentów, jest światowym liderem
w dziedzinie gazów, technologii oraz 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.

AIRLIQUIDE .COM
Zobacz nasze coroczne publikacje na stronie internetowej: Raport Roczny,
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Air Liquide obsługuje wielu
różnych klientów na całym
świecie, będąc partnerem
dla niemal każdego sektora
gospodarki. Gazy techniczne
i medyczne, stanowiące
podstawę działalności Grupy,
są wykorzystywane w wielu
procesach przemysłowych,
takich jak uzdatnianie wody,
produkcja szkła, konserwacja
świeżej żywności czy rolnictwo.
Można je znaleźć w produktach
konsumenckich (żywności,
napojach, smartfonach,
samochodach i innych)
oraz w szpitalach
i domach pacjentów.

Siła

kompleksowego modelu działania
W 2021 roku Grupa Air Liquide osiągnęła doskonałe
wyniki, pomimo złożonego środowiska ekonomicznego.
Od radzenia sobie z pandemią wirusa Covid-19
i gwałtownym wzrostem inflacji po wyzwania związane
z transformacją energetyczną – zespoły Grupy podjęły
działania we wszystkich obszarach, wykazując się
odpornością i dużą zdolnością adaptacji.
Air Liquide podejmuje działania już dziś,
przygotowując się jednocześnie na przyszłość.

~66 400
pracowników

75

krajów

>3,8 mln
klientów i pacjentów

4 500

pracowników
przyczyniających się
do innowacji

>500 000

akcjonariuszy indywidualnych
Arnaud,
pracownik spółki
Air Liquide France Industrie

Dane za 2021 r.

Przychody

23 335 mln euro
Zysk netto (udział Grupy)

2 572 mln euro
Decyzje inwestycyjne

3,6 mld euro

Nasza działalność

ADVANCE,
plan strategiczny na 2025 r.

Air Liquide dostarcza gazy techniczne i medyczne,
technologie i usługi dla niemal każdego sektora gospodarki.

DLA
PRZEMYSŁU

DLA PACJENTÓW I PRACOWNIKÓW
SŁUŻBY ZDROWIA

DLA
ELEKTRONIKI

DLA NOWYCH
RYNKÓW

Obsługujemy wielu klientów,
od rzemieślników po duże firmy,
w różnych sektorach jak: hutnictwo,
energetyka, chemia, motoryzacja,
przemysł spożywczy i lotniczy.

Dostarczamy produkty i usługi
medyczne spełniające potrzeby
pacjentów, lekarzy, placówek opieki
zdrowotnej i całego systemu ochrony
zdrowia. Nasza Grupa, obecna
zarówno w szpitalach, jak i w domach
pacjentów, jest zaangażowanym
partnerem w procesie transformacji
sektora opieki zdrowotnej.

Wprowadzamy innowacje dla naszych
klientów z branży elektronicznej,
którzy wykorzystują nasze gazy
i zaawansowane materiały
do produkcji płaskich paneli,
procesorów i mniejszych,
szybszych układów scalonych.

Rozwijamy nowe rynki związane
z transformacją energetyczną,
takie jak rynek wodoru i biometanu.
Dostarczamy również rozwiązania
technologiczne, które są niezbędne
do realizacji dużych międzynarodowych
projektów naukowych i deep tech(2).

1,8 mln

-157 tys.

> 800 mln euro

ton CO2 w przemyśle elektronicznym
w 2021 r. dzięki rozwiązaniom enScribe™

inwestycji w biometan i wodór(3)

2 mln
klientów przemysłowych w 75 krajach

pacjentów korzystających z pomocy
Air Liquide w 2021 roku, z których 38%
korzysta ze spersonalizowanej opieki

Osiąganie
dobrych wyników
finansowych

Podział przychodów Grupy według rodzajów działalności

2%

(1)

ENGINEERING &
CONSTRUCTION
Budowa instalacji
i urządzeń
do produkcji gazów
dla Air Liquide
i klientów
zewnętrznych.

30%

(1)

LARGE INDUSTRIES
Produkowanie
i dostarczanie
dużych ilości gazów
dla głównych zagłębi
przemysłowych
(branża chemiczna,
rafineryjna itp.).

(1) Udział w przychodach Grupy za 2021 r.

40%

(1)

INDUSTRIAL
MERCHANT
Obsługa szerokiego
zakresu klientów,
od rzemieślników
po duże firmy, dzięki
specjalistycznej
wiedzy Grupy
w zakresie gazów
i procesów.

16%

(1)

HEALTHCARE
Dostarczanie
gazów, produktów
medycznych i usług
wspierających
naszych klientów
i pacjentów
w szpitalu i w domu.

9%

(1)

ELECTRONICS
Projektowanie,
produkcja
i dostarczanie
molekuł i sprzętu
dla klientów z branży
elektronicznej
(producentów
półprzewodników,
płaskich paneli itp.).

3%

(1)

GLOBAL MARKETS
& TECHNOLOGIES
Dostarczanie
rozwiązań
technologicznych
(molekuł, sprzętu
i usług) do nowych
rynków związanych
z transformacją
energetyczną
i deep tech (2).

(2) Przełomowe odkrycia naukowe oraz technologie, które mogą zasadniczo zmienić metody projektowania
i produkcji.
(3) Skumulowane nakłady inwestycyjne w latach 2015–2021.

Utrzymanie tempa wzrostu
przy jednoczesnej realizacji
celów w zakresie ograniczenia
emisji CO2 oraz znaczących
inwestycjach na przyszłość.

Nasze
cele:

Postęp
dzięki
technologii

Dekarbonizacja
planety

Wspieramy klientów w ich dążeniu
do dekarbonizacji i przygotowujemy
nasze działania do rozpoczęcia
zmniejszenia całkowitego poziomu
emisji około 2025 r. i osiągnięcia
neutralności węglowej do 2050 r.

+5% do +6% >10%
Średni roczny
wzrost sprzedaży(1)

ADVANCE, nowy plan strategiczny Air Liquide na 2025 r.,
jest kluczowym etapem w historii firmy. Umieszcza on zrównoważony
rozwój w centrum strategii Grupy, ukierunkowując Air Liquide
na realizację kompleksowych celów poprzez łączenie
wyników finansowych i pozafinansowych. ADVANCE obejmuje
cztery priorytety i integruje cele zrównoważonego rozwoju.

ROCE(2)
od 2023 r.

(1) Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) sprzedaży w porównywalnych warunkach w latach 2022–2025.
(2) Zwrot z zaangażowanego kapitału.
(3) Suma rocznego zwiększenia marży operacyjnej w punktach bazowych, z wyłączeniem wpływu cen energii.
(4) Decyzje o inwestycjach przemysłowych o wartości powyżej 5 mln euro.

Przyczyniamy się do postępu
i uwalniamy potencjał rynków
przyszłości w oparciu o naszą
wiedzę techniczną, możliwości
innowacyjne oraz bliskość
naszych klientów i pacjentów.

W oparciu o:

Działanie
na rzecz wszystkich

Działamy odpowiedzialnie
i wywieramy pozytywny
wpływ, uwzględniając nie tylko
interesy wszystkich naszych
interesariuszy, ale również
ogółu społeczeństwa.

>+160 p.b.

16 mld euro

Wzrost marży operacyjnej
w ciągu czterech lat
(2022–2025)(3)

Rekordowy poziom decyzji
inwestycyjnych: połowa inwestycji
przemysłowych(4) zostanie
przeznaczona na transformację
energetyczną

