
Nazwa: 
Dział Rolniczy DowDuPont   

Dyrektor Operacyjny:  
James C. Collins, Jr.

Główna siedziba:  
Wilmington, Delaware

Globalne centra biznesowe:  
Johnston, Iowa 

i Indianapolis, Indiana

PRZEGLĄD DZIAŁU

1 Informacje za 2017 r. na podstawie pro forma i określone zgodnie z art. 11 rozporządzenia S-X.
2 EBITDA definiowana jest jako dochód z działalności bieżącej, po odliczeniu podatku z wyłączeniem amortyzacji, przychodów odsetkowych, kosztów odsetkowych i amortyzacji długu, podatków i znaczących pozycji.
3 Dane przedstawiają przybliżoną liczbę globalnych obiektów produkcyjnych nasion i środków ochrony roślin.
4 Szacunkowa wartość w oparciu o sprzedaż netto pro-forma w 2017 roku.
5 Wprowadzenie po uzyskaniu stosownych zgód urzędowych.

 PROFIL CORTEVA AGRISCIENCE™

14.3 
mld 
USD

2017  
Sprzedaż netto Pro-Forma

Ochrona roślin 
Nasiona

2.6 mld USD
2017 Pro-Forma 
Operacyjny wynik EBITDA2

GLOBALNY LIDER W PRODUKCJI ROLNICZEJ

AMERYKA  
PÓŁNOCNA

~50%
EUROPA,  
BLISKI WSHÓD,  
AFRYKA

~20%

AMERYKA  
ŁACIŃSKA

~20%

AZJA I PACYFIK

~10%

20,000+ 
pracowników

10+ 
rodzajów 
upraw

130+ 
krajów

100+ 
zakładów 
produkcyjnych3 

140+ 
placówek 
R&D

65+ 
aktywnych  
składników

Globalna skala i zasięg4

...Z WZMOCNIONYM DZIAŁEM BADAWCZO-ROZWOJOWYM, ABY NAPĘDZAĆ PRZYSZŁY WZROST

DOSTARCZANIE KOMPLETNYCH ROZWIĄZAŃ, SZEROKIEGO WYBORU, WIĘKSZYCH WARTOŚCI…
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NASIONA
I CECHY

>  WideStrike® 3 ochrona przed 
owadami x bawełna Enlist™

>  Soja marki Pioneer® 
z technologią Roundup 
Ready 2 Xtend®

> Kukurydza PowerCore®

> Kukurydza kieszonkowa 
Unified™
> Soja marki Pioneer® 
z technologią Intacta RR2 
PRO® 
> Nasiona soi marki Pioneer® 
PLENISH® 
> Kukurydza Enlist™

> Soja Conkesta E3™ 
> Kukurydza woskowa nowej 
generacji
> Rzepak Optimum® GLY

> Zaawansowany rzepak 
   na mączkę ProPound® 
>  Słoneczniki o zmniejszonym 

nasyceniu Omega-9
> Kukurydza SmartStax® PRO
> Kukurydza PowerCore® ULTRA
> Soja Enlist E3™
> Produkty Pioneer® Qrome®  

>  Środki owadobójcze nowej 
generacji dla kukurydzy i soi

>  Wieloaspektowa tolerancja 
herbicydów dla kukurydzy 
i soi 

>  Soja na olej i mączkę nowej 
generacji

OCHRONA
ROŚLIN

> Aktywny czynnik herbicydów Arylex®

> Herbicyd Enlist Duo®

> Fungicyd Zorvec®

> Środek zwalczania chorób Vessarya™ 
>  Środek do zaprawiania nasion Lumisena™

>  Aktywny czynnik herbicydów 
Rinskor™

> Insektycyd Pyraxalt™
>  Środek do zaprawiania 
nasion Lumiposa™

>  Aktywny czynnik fungicydów 
Inatreq™

>  Aktywny czynnik 
nematocydów Vellozine™ 

>  Nowe sposoby działania – 
kontrola chorób, chwastów 
i owadów

CYFROWE

>  Oprogramowanie do zarządza-
nia farmą Granular® Farm  
Management Software (FMS)

> AcreValue™

>  Zaawansowane aplikacje 
do zdjęć satelitarnych

>  Połączona oferta FMS 
i Encirca®

>  Rynek AcreValue™ 
>  Rozszerzenia między- 
narodowe

>  Zaawansowane zalecenia 
biznesowe i rolnicze

>  Umożliwienie rynków online

CORTEVA AGRISCIENCE™,  DZIAŁ ROLNICZY DOWDUPONT PODSTAWOWE FAKTY



•  Znacznie poszerzona oferta produktów i usług, z solidną ilością produktów w opracowaniu, w zakresie materiału 
genetycznego nasion, cech biotechnologicznych, ochrony roślin, technologii nasion i rolnictwa precyzyjnego

•  Światowej klasy możliwości badawczo-rozwojowe umożliwiające opracowanie obiecujących nowych technologii, 
tworzenie innowacyjnych rozwiązań rolniczych i współpracy w ramach całego łańcucha wartości

•  Zoptymalizowane globalne łańcuchy dostaw i zorientowane na klienta drogi wprowadzania na rynek

KLUCZOWE MOŻLIWOŚCI

Wartości

Wzbogacać życie 
Zobowiązujemy się do 
poprawy jakości życia i ziemi.

Działać odważnie 
Jesteśmy liderami i działamy 
odważnie.

Być ciekawym świata 
Nieprzerwanie poszukujemy 
innowacji.

Misja

Wzbogać życie tych,

którzy produkują i tych,

którzy konsumują,

zapewniając postęp

przyszłym pokoleniom

Wspólnie budować 
Wzrastamy dzięki współpracy 
z innymi.

Postępować uczciwie 
Zawsze robimy to, co słuszne.

Żyć bezpiecznie 
Dbamy o bezpieczeństwo 
i środowisko we wszystkim, 
co robimy.

ROZWIĄZANIA DOT. NASION I CYFROWE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE OCHRONY ROŚLIN

• Herbicydy zbożowe

• Zwalczanie chorób roślin

• Kontrola owadów i nicieni

• Zarządzanie pastwiskami i gruntami

• Herbicydy do ryżu, plantacji i specjalne

•  Herbicydy do upraw rzędowych i kontrola azotu

• Technologie nasion i biologiczne

 
Lucerna 

 
Rzepak

 
Zboża 

 
Kukurydza

 
Bawełna

 
Ryż

 
Inokulanty do kiszonki

 
Sorab 

 
Soja

 
Słonecznik

 
Pszenica

 
Rolnictwo precyzyjne

WSZECHSTRONNE,ZRÓWNOWAŻONE I ZRÓŻNICOWANE PLATFORMY BIZNESOWE W DZIEDZINIE NASION 
I OCHRONY ROŚLIN, Z GLOBALNYM ZAKRESEM KOMERCYJNYM



STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

Niniejszy komunikat zawiera „stwierdzenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu federalnych przepisów dotyczących papierów 
wartościowych, w tym sekcji 27A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., w aktualnym brzmieniu, oraz sekcji 21E ustawy o giełdzie 
papierów wartościowych z 1934 r., w aktualnym brzmieniu. W tym kontekście oświadczenia dotyczące przyszłości często odnoszą się do 
spodziewanych przyszłych wyników biznesowych i finansowych oraz kondycji finansowej i często zawierają takie słowa, jak „przewidywać”,  
„oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „wierzyć”, „poszukiwać”, „widzieć”, „być”, „byłby”, „cel” i podobne wyrażenia oraz ich odmiany lub 
odwrotności.

Dnia 11 grudnia 2015 r. Dow Chemical Company („Dow”) oraz E.I. du Pont de Nemours and Company („DuPont”) zawarły Umowę i Plan 
Fuzji, w brzmieniu aktualnym z 31 marca 2017 r. („Umowa o Fuzji”), w ramach której spółki te połączyłyby się w ramach pełnej fuzji stron 
równorzędnych („Fuzja”). Z dniem 31 sierpnia 2017 r. Fuzja została zakończona, a spółki Dow i DuPont stały się spółkami zależnymi 
DowDuPont (Dow i DuPont oraz ich podmioty zależne, łącznie zwane „Spółkami Zależnymi”).

Stwierdzenia dotyczące przyszłości ze swojej natury odnoszą się do spraw, które są, w różnym stopniu, niepewne, w tym do zamierzonego
podziału, pod warunkiem zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów Spółki, oraz zwyczajowych warunków finalizacji, dotyczących działalności
DowDuPont w dziedzinie rolnictwa, nauk materiałowych i specjalistycznych produktów w ramach jednej lub więcej efektywnych pod 
względem podatkowym transakcji na przewidywanych warunkach („Zamierzone Podziały Biznesowe”). Stwierdzenia dotyczące przyszłości 
nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i są oparte na pewnych założeniach i oczekiwaniach dotyczących przyszłych zdarzeń, które 
mogą nie zostać zrealizowane. Stwierdzenia dotyczące przyszłości również wiążą się z zagrożeniami i czynnikami niepewnymi, z których 
wiele pozostaje poza kontrolą Spółki. Niektóre z istotnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki DowDuPont, Dow 
lub DuPont różnią się znacznie od tych proponowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, obejmują między innymi: (i) koszty 
uzyskania i osiągnięcia pomyślnej integracji działalności dotyczącej branży rolniczej, materiałów i produktów specjalistycznych Dow i 
DuPont, przewidywane podatki, nieprzewidziane zobowiązania, przyszłe nakłady inwestycyjne, przychody, wydatki, dochody, działania 
zwiększające wydajność, wyniki gospodarcze, zadłużenie, kondycja finansowa, straty, perspektywy na przyszłość, strategie biznesu i 
zarządzania, ekspansja i wzrost połączonych operacji; (ii) koszty osiągnięcia i osiągnięcie oczekiwanych efektów synergii w połączonych 
przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem, materiałami i produktami specjalistycznymi; (iii) ryzyka związane z planowanymi 
rozdzieleniami działalności, w tym warunki, które mogłyby opóźnić, zapobiec lub w inny sposób negatywnie wpłynąć na proponowane 
transakcje, w tym możliwe problemy lub opóźnienia w uzyskaniu wymaganych zgód lub zezwoleń regulacyjnych związanych z 
planowanymi rozdzieleniami działalności, powiązane koszty, zakłócenia rynków finansowych lub inne potencjalne bariery; (iv) zakłócenia 
lub niepewność biznesowa, w tym wynikające z planowanych podziałów działalności, mogą negatywnie wpłynąć na działalność 
DowDuPont (bezpośrednio lub w ramach Dow i DuPont) lub wyniki finansowe i zdolność do zatrzymania i zatrudniania kluczowego 
personelu; (v) niepewność co do długoterminowej wartości akcji zwykłych DowDuPont; oraz (vi) zagrożenia dla działalności DowDuPont, 
Dow i DuPont, operacji i wyników operacji wynikające z: dostępności i wahań kosztu surowców i energii; bilansu podaży i popytu oraz 
wpływu bilansu na ceny; niepowodzenia w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek nowych produktów oraz optymalnym zarządzaniu 
cyklem życia produktu; zdolności, kosztów i wpływu na działalność gospodarczą, w tym na łańcuch dostaw, reakcji na zmiany w akceptacji 
rynku, zasady, przepisy i polityki oraz braku reakcji na takie zmiany; wyniku istotnych sporów sądowych, kwestii środowiskowych i innych 
zobowiązań i nieprzewidzianych okoliczności; niewłaściwego zarządzania bezpieczeństwem procesowym i kwestiami zarządzania 
produktem; globalnych warunków gospodarki i rynku kapitałowego, w tym ciągłej dostępności kapitału i finansowania, a także inflacji, 
odsetek i kursów wymiany walut; zmian warunków politycznych, w tym sporów handlowych i działań odwetowych; zakłóceń działalności 
lub dostaw; zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak akty sabotażu, terroryzmu lub wojny, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń i wzorców 
pogodowych, które mogłyby spowodować znaczące wydarzenie operacyjne dla Spółki, niekorzystnie wpłynąć na popyt lub produkcję; 
umiejętność odkrywania, rozwijania i ochrony nowych technologii oraz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej Spółki; brak 
skutecznego zarządzania przejęciami, dezinwestycjami, sojuszami, spółkami joint venture i innymi zmianami portfela; nieprzewidywalność 
i dotkliwość katastrofalnych zdarzeń, w tym, ale nie wyłącznie, akty terroryzmu lub wybuch wojny lub działań wojennych, a także reakcja 
kierownictwa na jeden z wyżej wymienionych czynników. Zagrożenia te są i będą w pełni omawiane w bieżących, kwartalnych i rocznych 
sprawozdaniach składanych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez DowDuPont. Podczas gdy przedstawiona 
tutaj lista czynników jest uważana za reprezentatywną, żadna taka lista nie może być uważana za kompletne zestawienie wszystkich 
potencjalnych zagrożeń i niepewności. Czynniki niewymienione mogą stanowić znaczące dodatkowe przeszkody w realizacji oświadczeń 
dotyczących przyszłości. Konsekwencje zasadniczych różnic w wynikach w porównaniu z przewidywanymi w stwierdzeniach dotyczących 
przyszłości mogą obejmować, między innymi, zakłócenia działalności, problemów operacyjnych, straty finansowe, odpowiedzialność 
prawną wobec osób trzecich i podobne zagrożenia, z których każde mogłoby mieć istotny niekorzystny wpływ na skonsolidowaną 
sytuację finansową DowDuPont, Dow lub DuPont, wyniki działalności, rating kredytowy lub płynność. DowDuPont, Dow ani DuPont nie 
podejmują żadnego zobowiązania co do publicznego przedstawiania korekt lub aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących 
przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub z innych powodów, w przypadku zmiany okoliczności, chyba że 
wymagają tego papiery wartościowe i inne obowiązujące przepisy. Szczegółowe omówienie niektórych znaczących ryzyk i niepewności, 
które mogą spowodować, że wyniki i zdarzenia będą się znacznie różnić od takich stwierdzeń dotyczących przyszłości, zawarte są w 
części zatytułowanej „Czynniki ryzyka” (Część I, pozycja 1A) Raportu Rocznego DowDuPont za rok 2017, formularz 10-K.

Zastrzeżenie
Dyskusja na temat przychodów segmentu, operacyjnego wyniku EBITDA oraz wskaźników ceny/wolumenu w podziale na sektory dla
rolnictwa opiera się na wynikach segmentu Rolnictwo; dla Nauk materiałowych opiera się na połączonych wynikach segmentów 
Performance Materials &amp; Coatings, Infrastruktura Przemysłowa, oraz Opakowania i Plastiki Specjalistyczne; a dla Produktów 
specjalistycznych opiera się na połączonych wynikach segmentów Elektronika i Obrazowanie, Żywienie i Nauki Biologiczne, Transport i 
Polimery Zaawansowane, oraz Bezpieczeństwo i Budowa. Dane dotyczące segmentów zostały przedstawione w ten sposób wyłącznie 
w celach informacyjnych i nie powinny być postrzegane jako wskazanie bieżących lub przyszłych wyników operacyjnych każdego działu 
odrębnie, przy założeniu zakończenia planowanych podziałów działalności.

Product Disclosures
Agrisure® and Agrisure Viptera® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Syngenta Group i są używane w oparciu o uzyskaną licencję. 
Technologia Agrisure® użyta w tych nasionach jest komercjalizowana na podstawie licencji firmy Syngenta Crop Protection AG.

YieldGard,® YieldGard Corn Borer Design i Roundup Ready® są zastrzeżonymi znakami towarowymi używanymi na licencji Monsanto 
Company.

Liberty,® LibertyLink,® the Water Droplet Design, EverGol® i ILeVO® są znakami towarowymi firmy Bayer.

Środek do zaprawiania nasion fungicydem DuPont™ Lumisena™ będzie dostępny komercyjnie na soi marki Pioneer® w Stanach.

Zjednoczonych w roku uprawy 2018. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego Pioneer.

Technologie SmartStax® i PowerCore® opracowane przez Dow AgroSciences i Monsanto.® Logo SmartStax® i PowerCore,® oraz SmartStax® 
i PowerCore® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Monsanto Technology LLC.

Produkty marki Pioneer® są dostarczane zgodnie z warunkami zakupu, które są częścią dokumentów dotyczących etykietowania 
i zakupu. Usługi Encirca® services są świadczone zgodnie z warunkami zakupu, które są częścią dokumentów zakupu.  

Soja Enlist E3™ została opracowana wspólnie przez Dow AgroSciences i MS Technologies.

Wszystkie inne marki oznaczone ®, TM, SM, znaki handlowe i znaki usługowe DuPont, Pioneer, lub Dow AgroSciences i ich spółek zależnych 
lub właścicieli.

©2018 DowDuPont. Wszelkie prawa zastrzeżone.


