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Większość Europy w zasięgu produktów solnych CIECH

Pełne spektrum produktów solnych już od 2020

Rozwój biznesu solnego

Sól spożywcza 
oferowana 
w największych 
sieciach 
handlowych

Sól peklowana 
– stosowana 
jako naturalny 
konserwant do 
mięsa i innej 
żywności

Tabletki solne 
– stosowane 
do uzdatniania 
wody

Granulat solny 
stosowany 
w zmywarkach

Sól przemysłowa 
– stosowana 
do produkcji 
detergentów, 
proszków do 
prania oraz 
barwników

Sól paszowa
– stosowana
w rolnictwie
oraz w paszach
dla zwierząt

Sól do elektrolizy 
stosowana 
w produkcji 
tworzyw 
sztucznych 

Dystrybucja soli
himalajskiej, 
kamiennej, 
morskiej

Lizawki solne 
– stosowane
w hodowli 
zwierząt

Sól farmaceutyczna 
stosowana 
w przemyśle 
farmaceutycznym

ok. 100 mln euro

całkowita wartość 
inwestycji

W tym:
11,5 mln euro

dofinansowanie z funduszy 
rządu regionalnego

450 000 ton

zdolności produkcyjne
(12 miesięcy)

greenfield

forma inwestycji

+1 mln
ton

wzrost popytu na sól 
warzoną w Europie 
w latach 2016 – 2026

+2,3%
średnioroczny wzrost 
popytu na sól warzoną 
w Europie do 2026 roku

339

424 415 450

CAGR 2,3% CAGR 0,8%

POPYT MOCE

2016
2026

Globalny popyt i moce 
wytwórcze soli w mln ton 
w 2026 r. (wobec 2016 r.)

Prognozowany dużo szybszy wzrost globalnego 
popytu na sól w stosunku do tempa rozwoju 
mocy wytwórczych w perspektywie lat 
2016 – 2026 (CAGR odpowiednio 2,3% i 0,8%).

Rynek soli warzonej
– perspektywy

2018
całkowita moc produkcyjna

550 tys. ton rocznie

2020
całkowita moc produkcyjna 

1 mln ton rocznie

producent soli warzonej 
w Europie3.

producent soli farmaceutycznej
w Europie2.

producent soli do uzdatniania
wody w Europie2.

Zakład w Janikowie 
550 tys. ton rocznie 

Zakład w Stassfurcie 
450 tys. ton rocznie 

Zakład w Janikowie 
550 tys. ton rocznie 

dostępne dziś: sól spożywcza, przemysłowa, 
peklowana, paszowa, tabletki solne, dystrybucja 
soli himalajskiej, kamiennej, morskiej
dostępne od 2018: lizawki, granulat
dostępne od 2020: elektroliza, farmaceutyczna

* Szacunki CIECH S.A. na bazie raportu Salt: Global Industry,
   Markets and Outlook to 2026


