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Zakres konsolidacji grupy PCC obejmuje:
PCC Rokita S.A. od 2003 roku
PCC Rail Szczakowa S.A. od 2004 roku

Wyniki działalności

Grupa PCC osiągnęła w trzecim kwartale przychody ze
sprzedaży w wysokości 205 mln EUR, zaś
skonsolidowane przychody ze sprzedaży w dziewięciu
miesiącach do 30 września 2006 roku - osiągnęły
wysokość

T) zmniejszył się przy tym do 6,7 mln EUR na dzień
30 września 2006,wobec 7,8 mln EUR w połowie roku.

Przyczyny tej tendencji są różnorodne:

Dział handlu energią poniósł w lipcu ponowne straty ze
względu na zupełnie nieoczekiwane dostaw
energii elektrycznej z Polski, których nie udało się
zrekompensować mimo pozytywnych wyników
osiągniętych w sierpniu i wrześniu. Mimo że
oczekujemy w tej dziedzinie IV
kwartale 2006, to jednak wynik działu za cały 2006 rok
będzie ponownie ujemny, ponieważ efekty działań
podjętych w celu redukcji zatrudnienia oraz
restrukturyzacji będą widoczne dopiero w 2007 roku.

Dział produkcji chemicznej zgodnie z oczekiwaniami
wykazał w III kwartale 2006 roku tylko nieznaczny
wzrost zysku. Jest to z jednej strony spowodowane tym,
że tradycyjnie słabsze letnie miesiące są okres

Z
drugiej strony zaś, doszło do tymczasowego
pogorszenia wyników firmy PCC Synteza S.A. z powodu
problemów z dostarczaniem surowców. Przyczyną było
równ

półproduktów. Poza tym, na
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dodatnich wyników w
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regularnych prac konserwacyjnych na instalacjach
produkcyjnych PCC Rokita S.A. oraz PCC Synteza S.A.

oczesne powstrzymanie produkcji przez dwóch
kluczowych dostawców

wynik PCC Rokity S.A. negatywnie wpłynęły
oczekiwane sezonowe straty Rokity-Agro.

Wyniki działu logistyki w III kwartale 2006 roku
w dalszym ciągu kształtowały się zgodnie z przyjętymi
założeniami, chociaż ze względu na efekty sezonowe
na niższym poziomie niż w pierwszej połowie 2006
roku. W IV kwartale oczekujemy wzrostu zysku
zarówno tego działu jak i produkcji chemicznej.

Utrzymujemy prognozę przychodów ze sprzedaży
grupy PCC w 2006 roku na poziomie ponad 850 mln
EUR. Tymczasem zysk ze względu na czynniki opisane
powyżej oraz na znacznie zwiększone zobowiązania
odsetkowe PCC AG wyniesie ok. 5 mln EUR (EBT), czyli
pozostanie znacznie poniżej naszej pierwotnej
pr

Polski rząd nieoczekiwanie odmówił udzielenia zgody
na akwizycję Zakładów Azotowych Kędzierzyn (ZA )
oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach
(ZAT) przez PCC, mimo że zgodę wydał już Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Po podpisaniu odpowiednich umów w kwietniu br.,
PCC intensywnie przygotowywała się do nabycia
polskich zakładów chemicznych ZAK i ZAT za ok.
17 mln EUR oraz do integracji obu prywatyzowanych

spółek.
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Zaplanowana akwizycja w Polsce nie doszła do
skutku Wcześniejszy wykup obligacji przez
PCC
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Spółka zapłaciła zadatek w wysokości ok. 20 mln EUR,
uzyskała niezbędną zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz niedawno zaoferowała dodatkowe
podwyższenie ceny za akcje o ok.12,5 mln EUR.

Zamknięcie transakcji był lanowane na połowę
listopada. Dnia 27 października 2006 r. PCC
nieoczekiwanie został , iż
Ministerstwo Skarbu Państwa nie udzieli niezbędnej
z g o d y n a p r y wa t y z a c j ę o b u z a k ł a d ó w.
Nieprzekonywujące uzasadnienie tej decyzji sugeruje, że
została ona podjęta ze względów ekonomicznych, a
przede wszystkim ze względu na polityczne
i nacjonalistyczne motywy nowego polskiego rządu.
Spółka PCC AG zastrzega prawo do podjęcia kroków
prawnych w sprawie przeprowadzenia procedury.

Uzyskane w ramach przygotowań tych akwizycji zasoby
środków pieniężnych będą w najbliższym czasie
zredukowane, m.in. poprzez wcześniejszy wykup
obligacji na dzień 1 stycznia 2007 roku w celu
zmniejszenia zobowiązań odsetkowych na rok 2007.
Obligacje będą wykupione za cenę odpowiadającą
100% wartości nominalnej. Dotyczy to 7% - owej emisji
obligacji PCC AG z numerem identyfikacyjnym WKN
A0BM8U oraz trzech 6,5% - owych obligacji spółki
zależnej Petro Carbo Chem GmbH z numerami
identyfikacyjnymi WKN 780482,A0

11 października Waldemar Preussner został
powołany na stanowisko prezesa Rady Nadzorczej PCC
AG po tym, jak dzień wcześniej złożył rezygnację ze
stanowiska Prezesa Zarządu. Dotychczasowy Prezes
Rady Nadzorczej dr Jürgen W.Stadelhofer pozostanie do
końca roku na stanowisku członka Rady Nadzorczej
PCC AG, zapewniając w ten sposób ciągłość
funkcjonowania kierownictwa grupy kapitałowej PCC.

einhard Quint pozostanie na stanowisku
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Dr Franz Josef
Kruger został odwołany z Rady Nadzorczej ze skutkiem
natychmiastowym.

Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady
Nadzorczej spowodowana jest z jednej strony tym, że dr
Stadelhofer chce zmniejszyć swoje zaangażowanie
w PCC w celu pozyskania niezbędnego czasu na nowe
obowiązki. Z drugiej strony zaś zmianę należy tłumaczyć
zaplanowanym przekształceniem formy prawnej PCC
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Waldemar Preussner nowym prezesem Rady
Nadzorczej - PCC AG planuje przekształcenie
w S.E.

AG w Spółkę Europejską, tak zwaną "Societas
Europaea" (S.E.), które ma zostać przeprowadzone
wskutek dynamicznej ekspansj i i wzrostu
międzynarodowej działalności grupy PCC. Spółka S.E.
pod warunkiem pomyślnej realizacji planów będzie
miała monistyczny system zarządzania, tzn.
dotychczasowy dualistyczny system składający się
z Zarządu i Rady Nadzorczej zostanie zastąpiony przez
Radę Zarządzających gromadzącą członków
sprawujących funkcje kierownicze oraz członków
sprawujących funkcje kontrolne. Według założeń,
organem tym będzie kierować Waldemar Pr

Obecny zarząd PCC AG reprezentowany jest przez pana
dr.Alfreda Pelzera (członek zarządu od 2001 roku) oraz
panią Ulrike Warnecke (członek zarządu od 2004 roku).

jako dyrektorzy zarządzający również będą
należeć do śc is łego kierownictwa spółk i
w zaplanowanej S.E.

Serdecznie dziękujemy w tym miejscu byłemu członkowi
Rady Nadzorczej Panu dr. za współpracę.

Polska spółka zależna grupy PCC Rail Szczakowa - jeden
z największych przewoźników kolejowych w Polsce -
przewiozła w zeszłym roku ok. 8,7 mln ton ładunków.
Oznacza to niemal 80 %-owy udział we wszystkich
przewozach dokonanych przez firmy grupy PCC,
sięgających 11 mln ton. Ze względu na tę dominującą
pozycję wewnątrz działu logistyki grupy wprowadzono
nową strukturę tego działu, w której PCC Rail
Szczakowa zajmuje czołową pozycję.

W ciągu trzeciego kwartału dziesięć firm logistycznych
z Polski, Niemiec oraz Czech konsolidowanych w grupie
metodą pełną, przeszło pod dach firmy PCC Rail
Szczakowa, która dnia 16 listopada zmieniła nazwę na
bardziej przystępną na międzynarodowym rynku

Oprócz jednolitego wizerunku zewnętrznego, nowa
struktura przyczyni się do koncentracji oraz wsparcia
efektów wewnątrz działu.

1 października 2006 roku był dniem wykupu kapitału
wraz z narosłymi odsetkami

Kwota wykupu
wyniosła 9,97 mln EUR.
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Obydwoje

F. J.Krugerowi

"PCC
Rail S.A."

synergii

7% - owej emisji obligacji
PCC AG wyemitowanej dnia 1 stycznia 2004 roku
(numer identyfikacyjny WKN 833491).

Nowa struktura działu logistyki

Wykup obligacji wraz z odsetkami
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