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Grupa Azoty na I Polsko-Senegalskim Forum Gospodarczym
Wczorajsze Forum zostało zorganizowane z okazji oficjalnej wizyty w Polsce prezydenta Senegalu pana
Macky'ego Sall’a i było okazją do przeprowadzenia rozmów zarówno z przedstawicielami administracji
rządowej, jak i przedsiębiorcami senegalskimi. Grupa Azoty od kilku lat inwestuje w złoża fosforytów
i ilmenitów w Senegalu.

Podczas otwarcia Polsko-Senegalskiego Forum Gospodarczego w Warszawie
prezydenci Andrzej Duda i Macky Sall zgodnie podkreślali, że Senegal należy
traktować jako drzwi do Afryki Zachodniej. Realizowany przez polski rząd program
GoAfrica ma na celu rozwój polskiego eksportu i inwestycji w Afryce, Senegal będzie
odgrywał znacząca rolę w tym programie, będzie też elementem wieloletniego
planu współpracy rozwojowej Polski na lata 2016-2020.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraził nadzieję, że podpisane porozumienia o współpracy, a także PolskoSenegalskie Forum Gospodarcze będą wsparciem dla firm obecnych na rynkach obu krajów. Zdradził także, że
oprócz tematów współpracy w dziedzinie nauki, rybołówstwa czy infrastruktury rozmawiano o współpracy
w dziedzinie przemysłu rolnego.
- Rozmawialiśmy o liniach kolejowych, o autostradach, o rurociągach. To współpraca w ramach przemysłu
rolnego, rolno-spożywczego. To maszyny rolnicze, to współpraca w dziedzinie nawozów sztucznych, która już jest
rozpoczęta, bo Grupa Azoty jest obecna w Senegalu. Rozpoczęte inwestycje, które - jestem przekonany - będą
powiększane, będą rozbudowywane - zaznaczył Prezydent Andrzej Duda.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. rozpoczęła inwestycje w Senegalu w sierpniu 2013 r. od zakupu 55%
udziałów w Spółce African Investment Group SA, która posiada koncesje na dostęp do złóż fosforytów i ilmenitów
w Senegalu. Dzięki tej transakcji Grupa Azoty została pierwszą polską firmą z branży chemicznej, która posiada
dostęp do własnych surowców. Wiceprezes Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Police”, Włodzimierz Zasadzki,
zaprezentował szczegóły obecności polskiej spółki na terenie Senegalu. Prezes Grupy Azoty S.A. Mariusz Bober
podkreślał, że Grupa Azoty jest zainteresowana pogłębianiem współpracy oraz dostarczaniem rolnikom
senegalskim polskich nawozów.
- Jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie pozyskiwania surowców, ale także jesteśmy zainteresowani
dostarczaniem rolnikom senegalskim polskich nawozów. Dowodem na wysoką jakość polskich nawozów jest
jakość polskich płodów rolnych, efektów pracy polskich rolników. Chcemy, aby rolnicy senegalscy mieli dostęp do
tak samo dobrych nawozów i nie wykluczamy, że budowa kopalni i eksploatacja fosforytów to dopiero początek
naszej obecności w Senegalu - podkreślał Prezes Grupy Azoty S.A. Mariusz Bober.
Pierwsze Polsko-Senegalskie Forum Gospodarcze to ważny moment w relacjach Polska-Afryka, również dla
Grupy Azoty. Eksperci są pewni, że eksploatacja fosforytów to tylko początek obecności Grupy Azoty
w Zachodniej Afryce.

