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Wyniki działalności

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy PCC wyniosły
w II kwartale 2008 roku 238 mln EUR. Skumulowane
skonsolidowane przychody pierwszego półrocza wyniosły na
dzień 30 czerwca 2008 roku 470 mln EUR, co

ą 472 mln EUR osiągniętą
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny przed
odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją
(EBITDA) wzrósł w ciągu II kwartału 2008 roku o 10 mln EUR do
prawie 24 mln EUR, co ę ok. 4 mln EUR większą niż
przed rokiem (19,9 mln EUR). Natomiast na poziomie zysku przed
opodatkowaniem (EBIT) mieliśmy do czynienia ze spadkiem
wyniku. Wynik ten zmniejszył się w II kwartale 2008 r. o ok. 1 mln
EUR i zamknął się na poziomie nieco ponad 2 mln EUR, mieszcząc
się jeszcze w wideł

W poczczególnych pionach Grupy w II kwartale 2008 r
ponownie można było skonstatować zróżnicowane wyniki.
Podczas gdy zarówno Pion Chemii jak i Pion Logistyki zamknęły
II kwartał na plusie, Pion Energii wciąż przynosi straty.
Dodatkowym obciążeniem były stosunkowo wysokie koszty nie
podlegające realokacji (w tym koszty odsetkowe) holdingu PCC
SE, które zostaną zrekompensowane poprzez znaczące wypłaty
dywidend szczególnie ze strony PCC Rail
dopiero w drugiej połowie 2008 roku.

W poszczególnych pionach Grupy można było skonstatować
następujące tendencje:

Przychody Pionu Chemii utrzymały się w II kwartale 2008 roku
na poziomie 130 mln EUR, czyli na poziomie osiągniętym
w I kwartale. W konsekwencji przychody pierwszego półrocza
wyniosły na dzień 30 czerwca 2008 roku 260 mln EUR. Pion
zamknął kwartał z zyskiem, aczkolwiek znacznie niższym niż
w I kwartale. Na wynik ten wpłynęła głównie spółka PCC Rokita
SA, której były obciążone wzrostem kosztów surowców
i energii, również zwiększeniem kosztów finansowania

realizacji niezbędnych inwestycji. Poza tym działalność
w zakresie standardowych polioli nadal przynosił Wśród
głównych powodów należy wymienić coraz
wyraźniejszy spadek cen na polskim rynku za sprawą rosnącej
konkurencji zagranicznej. na początku
II kwartału wpłynął sezonowy szczyt w działalności spółki
Rokita-Agro SA oraz silny wzrost cen sprzedaży sody
W wyniku tego rozwoju PCC Rokita SA zamknęła II kwartał 2008
z W przypadku Petro Carbo Chem
GmbH z siedzibą w Duisburgu, największej spółki handlowej
Pionu Chemii, skonstatowaliśmy w II kwartale 2008 roku
pozytywną tendencję. Spółka od maja 2008 roku przynosi stale
rosnące zyski, a w lipcu 2008 roku wyjdzie na prostą także
w ujęciu skumulowanym.

oznacza niewielki
spadek w porównaniu z kwot

daje kwot o

kach naszych prognoz.

oku

, S.A. i PCC Rokita SA

wyniki
jak

wskutek
a straty.

takiego stanu

Pozytywnie na wynik,

kaustycznej.
,

nieznacznym wzrostem zysku.

niedu ymż ł

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Pionu Energii również
utrzymały się na identycznym poziomie jak w I kwartale i wyniosły
49 mln EUR. Wraz z "resztówką" przychodów znajdującej się
w likwidacji spółki PCC Energy S.A. w wysokości 5 mln EUR,
która nie została uwzględniona w wynikach I kwartału, Pion
uzyskał w pierwszym półroczu przychody w wysokości prawie
104 mln EUR. rzypadku wyniku finansowego negatywny
trend poprzedniego kwartału utrzymał się, ponieważ wszystkie
spółki wchodzące w skład ionu z wyjątkiem polskiej cie
płowni ZE-Blachownia Sp. z o.o. nadal przynosiły

ży się spodziewać
zwłaszcza jeśli chodzi o spół ę PCC DEG Renewables GmbH
w Duisburgu oraz bośniacką
udziałów w obu spółkach), ponieważ elektrownie tych spółek
wciąż znajdują się w fazie projektowania lub budowy.

erwszej elektrowni w Bośni jest zaplanowane na
koniec 2008 roku.

Pion Logistyki zwiększył skonsolidowane przychody w II kwartale
2008 roku w wyniku wzrostu sprzedaży Grupy PCC Rail o 4 mln
EUR do 68 mln EUR. Skumulowane przychody pierwszego
półrocza wyniosły więc na dzień 30 czerwca 2008 roku 132 mln
EUR. Wynik finansowy działalności logistycznej był także
niższy niż pierwszym kwartale 2008 roku, m.in. za sprawą
wyższych kosztów energii i wzrostu kosztów finansowania. Tym
niemniej Pion był w II kwartale głównym źródłem zysku Grupy
Kapitałowej, na co po raz kolejny istotny wpływ miała grupa PCC
Rail. Holding rupy, spółka PCC Rail S.A., zintensyfikował
w ciągu II kwartału 2008 roku we współpracy z zewnętrzną firmą
doradczą prace nad integracją grupy P
Długofalowym celem połączenia spółek jest systematyczny
wzrost efektywności i rentowności całego Pionu Logistyki.
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Budowa instalacji MCAA w przygotowaniu

Już wkrótce na terenie zakładów PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym
zaczną się roboty budowlane związane ze wznoszeniem nowej
instalacji MCAA. Podstawowe prace inżynieryjne zostały już
zakończone. o uruchomieniu w 2010 roku
produkować kwas monochlorooctowy. Osiągnięcie pełnej mocy
produkcyjnej w wysokości 42 tys. ton rocznie jest już

ię nie tylko do zbilansowania
zużycia chloru zakładu chemicznego, ale również zapewni dostawy
kwasu do produkcji środków ochrony roślin pr ez Rokita-Agro,
spółkę zależną PCC Rokita. Poza tym liczymy na rosnące możliwości
zbytu ze względu na coraz większy popyt na kwas monochloro
octowy na rynku światowym. Budową i eksploatacją oraz
optymalnym wprowadzeniem produktu na rynek zajmie się
odrębna spółka MCAA SE, która została założona w maju 2008 r.
Potencjalni inwestorzy mogą stać się partnerami inwestycyjnymi

wkładzie własnym wynoszącym co najmniej 100 tys.
EUR. Otrzymają możliwość nabycia do 49 akcji spółki.
Szczegóły oferty są obecnie ustalane we współpracy z zespołem
Deloitte Corporate Finance.

Elektroliza wraz z instalacjami przetwarzającymi chlor stanowi serce
zakładu chemicznego PCC Rokita S W 2006 roku podjęto
decyzję, że zostanie zrealizowany projekt konwersji z elektrolizy
rtęciowej na nowoczesną, a przede wszystkim bardziej przyjazną
środowisku elektrolizę membranową. Prace budowlane ruszyły na
przełomie 2007 i 2008 roku. W lipcu 2008 roku zakończono roboty
ziemne oraz prace nad wykonywaniem fundamentów. Instalacje
wchodzące w skład elektrolizy membranowej wejdą do eksploa
tacji już na początku 2009 roku. Nakłady inwestycyjne związane ze
zmianą technologii wyniosą ok. 30 mln EUR. Zdolności produkcyjne
wzrosną o ponad 20 i osiągną prawie 120 tys. ton rocznie.
Jednocześnie dzięki zastosowaniu technologii membranowej
i mniejszemu zużyciu koszty produkcji zmniejszą się o 18

Zakończyły się prace projektowe
w Płocku.

Po zakończeniu wyburz nia starej zabudowy roboty ziemne ruszyły
w czerwcu 2008 roku. Od 2009 roku instalacja rocznie będzie
wytwarzała 20 tys. ton niejonowych środków powierzchniowo
czynnych, które są składnikami detergentów i środków do prania.
Wraz z istniejącą już wytwórnią etoksylatów na tere

zdolności produkcyjne niejonowych środków
powierzchniowo czynnych wzrosną niemal dwukrotnie do 45 tys.
ton. Łączne zdolności wytwórcze niejonowych i anionowych
surfaktantów te ostatnie wytwarzane są w dwóch wytwórniach

wzrosną od 2009 roku do
85 tys. ton. Przyczyni się to do istotnego wzmocnienia pozycji
rynkowej PCC Rokita w tym zakresie.
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Przejście na ekologiczną elektrolizę membranową

Nowa wytwórnia etoksylatów już w budowie

Grupa PCC Rail zwiększa udziały rynkowe

PCC Intermodal S.A. jeździ do Rotterdamu

Raport roczny PCC SE za 2007 rok już dostępny

Na polskim rynku kolejowych przewozów towarowych wciąż
dominuje państwowa spółka kolejowa PKP

spółk rywatne spółki
kolejowe kontrolują obecnie już 18,8

posiadającym 7,6% owy udział w rynku
ail w zespole z trójką nowo przejętych

polskich firm kolejowych: PTKiGK S.A. w Rybniku, PTK Holding S.A.
w Zabrzu oraz NZTK Sp. z o.o. w Bieruniu.

Firma PCC Intermodal S.A. wchodząca w skład Grupy PCC
uruchomiła niedawno regularne pociągi kontenerowe pomiędzy
Polską a holenderskim portem morskim w Rotterdamie. Kontenery
przeładowywane są w centrum przeładunkowym KV Terminal w
Frankfurcie nad Odrą. rozkład przewiduje pięć
połączeń tygodniowo w o pomiędzy dużymi
terminalami śródlądowymi w Polsce i Rotterdam W dłuższej
perspektywie oferta ta zapewni jeszcze lepsze połączenia pomiędzy
specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce oraz portami
morskimi Niemiec i Holandii. w dniu premiery,
odprawiono już dwa pociągi jeżdżące z Kutna w centralnej Polsce
oraz z Rotterdamu.

Od października 1998 roku czyli już od 10 lat
stycznego narzędzia

finansowania. Nowa obligacja wyemitowana 1 września 2008 roku
jest więc obligacją jubileuszową PCC SE. Podczas gdy odsetki będą
jak zwykle wypłacane kwartalnie, nasza 21 obligacja korporacyjna

ma najwyższe dotychczas opro
centowanie w wysokości 7,25 Wejście obligacji do
handlu na Otwartym Rynku giełdy papierów wartościowych we
Frankfurcie zaplanowan śnia
nadal możliwe są bezpośrednie i bezprowizyjne zapisy
przez PCC SE na certyfikat udziału w zysku (ISIN DE000A0MZC31)
oprocentowany w wysokości 8,75 Opublikowane prospekty
emisyjne dostępne są

Wersję papierową można niewiążąco zamówić
telefonicznie pod numerem +49 [0]2066 90 80 90 lub e-mailem
pisząc na adres directinvest@pcc.eu.

Raport roczny za ubiegły rok obrotowy jest już
dostępny do pobrania w formacie PDF na stronie

Raport jest dostępny
w językowej oraz w tłumaczeniu na
języki
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