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Wyniki działalności

Grupa PCC w IV kwartale 2006 roku osiągnęła zgodnie
z oczekiwaniami przychody ze sprzedaży w wysokości
200 mln EUR, zaś skonsolidowane przychody ze
sprzedaży w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia
2006 zamknęły się na poziomie ok. 860 mln EUR. Zysk
przed opodatkowaniem wyniósł zgodnie z prognozą
opublikowaną w raporcie kwartalnym III/2006 ok. 5 mln
EUR,znacznie poniżej naszych pierwotnych założeń.

Przyczyną tej tendencji były wyjaśnione w poprzednich
raportach kwartalnych straty w dziedzinie handlu
energią elektryczną oraz znacznie zwiększone
zobowiązania odsetkowe PCC SE. O ostatecznych
wynikach będziemy informować niezwłocznie po
zatwierdzeniu sprawozdania rocznego za 2006.

Ze względu na wyraźne zmniejszenie działalności Petro
Carbo Chem GmbH w dziedzinie handlu energią
elektryczną, oczekujemy zmniejszenia przychodów działu
Handel o ok. 60 mln EUR. Efekt ten będzie jednak
prawdopodobnie zrekompensowany wzrostem
przychodów działu Produkcja Chemiczna o ok. 50 mln
EUR wynikającym m.in. ze zwiększenia mocy produkcyjnej
dla wytwarzania polioli przez PCC Rokita SA, oraz
wzrostem przychodów działu Logistyka o ok.10 mln EUR.

Zgodnie z tymi założeniami, skonsolidowane przychody
ze sprzedaży pozostaną na niezmiennym poziomie.
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Prognoza przychodów za 2007 rok:

Prognoza wyników finansowych za 2007 rok

PCC w Europie - PCC

Zakładamy, że dział Handel w 2007 roku zacznie
ponownie przynosić zyski dzięki dokonanej
restrukturyzacji oraz dalszemu zaostrzeniu regulaminu
w zakresie zarządzan W dziale Produkcja
Chemiczna oczekujemy wskutek zaplanowanych na
2007 rok inwestycji większych kosztów odsetkowych
oraz wyższych odpisów. Wynik działu przed
opodatkowaniem będzie więc prawdopodobnie niższy
niż w zeszłym roku, ale cały czas na

W przypadku działu Logistyka
prognozujemy niewielkie zwiększenie wyniku który
również zamknie się na dodatnim poziomie.

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem powinien
w 2007 przekroczyć 10 mln EUR.

Spółka PCC AG dokonała zmiany formy prawnej do
Spółki i nosi teraz
nazwę PCC SE. Zarząd PCCAG podjął decyzję o zmianie
formy prawnej 27 września 2006 roku, a Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło ten krok
27 grudnia 2006 roku. Dnia 5 lutego 2007 roku
dokonano wpisu do rejestru sądowego B sądu
rejonowego w Duisburgu pod numerem 19088.

Korzenie PCC są w Niemczech i tu naturalnie pozostaną,
jednak podstawowym obszarem działalności naszej
międzynarodowej spółki, obecnej na dzień dzisiejszy

ia ryzykiem.

bezpiecznie
dodatnim poziomie.

Europejskiej Societas Europaea, SE -

zmieniła nazwę na PCC SE

Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej*
[mln EUR]

Prognoza
przychodów

ok. 860

*

Zakres konsolidacji grupy PCC obejmuje:
PCC Rokita S.A. od 2003 roku
PCC Rail Szczakowa S.A. od 2004 roku
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ów Emisji Obligacji pozostanie bez
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portu publicznego
w Europie.

w 17 krajach, jest jednoznacznie Europa. Teraz PCC jako
spółka holdingowa dostosowała swoją formę prawną
do coraz większej skali międzynarodowej działalności.
Przekształcenie w SE ma być wyraźnym znakiem
europejskiej tożsamości PCC i ma podkreślić społeczną
oraz kulturalną pozycję firmy w Unii Europejskiej i poza
nią.

Ze względu na monistyczny model zarządzania,
dotychczasowe organy spółki akcyjnej (zarząd i rada
nadzorcza) zostały zastąpione Radą Administrującą.
Przewodniczącym jest Waldemar Preussner, który
dotychczas był przewodniczącym Rady Nadzorczej.
Członkiem Rady Administrującej jest ponadto Reinhard
Quint, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej PCCAG. złonkowie zarządu PCCAG,Ulrike
Warnecke oraz dr rer. oec. (BY) Alred Pelzer będą jako
Dyrektorzy Wykonawczy pełnili funkcje zarządzające. Dr
Pelzer jest dodatkowo również wiceprzewodniczącym
RadyAdministrującej.

Przekształceniem w SE grupa PCC odzwierciedla także
na szczeblu formalnym to, co dla spółek grupy jest
codzienną rzeczywistością: Grupa PCC ma klientów
i pracowników w całej Europie i uzyskuje dziś ponad
50% swoich przychodów poza granicami Niemiec.

na formy prawnej daje PCC nowy, nowoczesny
i międzynarodowy wizerunek na tle globalizacji i coraz
większej integracji międzynarodowych rynków.

Ze względu na zmianę formy prawnej, wszelkie
odniesien ch wyemitowanych
przed 5 lutego 2007 roku zostaną zastąpione
odniesieniem do PCC SE. Z wyjątkiem zmiany
odniesienia do PCC SE, ważność i zastosowanie
wszelkich Warunk

PCC RAIL S.A., jeden z największych prywatnych
przewoźników towarowych w Polsce, podpisała
19 grudnia 2006 umowę z firmą ARRIVA PLC będącą
jednym z największych firm trans

Przedmiotem umowy jest nawiązanie stałej
i długofalowej współpracy oraz powołanie w Polsce
spółki joint-venture, której przedmiotem działalności
będą kolejowe przewozy pasażerskie na terenie

Zmiana odniesienia dla obligacji PCCAG

PCC Rail SA i ARRIVA PLC podpisały umowę o
powołaniu spółki joint-venture do realizacji
kolejowych przewozów pasażerskich

Rzeczpospolitej Polskiej. zowana wiedza oraz
bogate zaplecze techniczno-personalne spółek PCC Rail
oraz ARRIVA PLC będą miały kluczowe znaczenie przy
realizacji projektów w zakresie kolejowych przewozów
pasażerskich w Polsce.

ropejska uchwaliła tzw.
rozporządzanie REACH w sprawie reformy
europejskiego prawa w zakresie chemikalii. Unijna
dyrektywa w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH) ma według UE na celu
udoskonalenie ochrony zdrowia oraz środowiska
naturalnego. Podzielamy opinię, że dostęp właściwych
urzędów, a przede wszystkim naszych klientów
i przetworców do optymalnych i istotnych w sprawie
bezpieczeństwa informacji o zawartych w produktach
środkach chemicznych jest sprawą niezwykle ważną.

O ile ocena nakładów na pre-rejestrację w systemie
REACH była już możliwa, w planach finansowych PCC
Rokity oraz PCC Syntezy zostały uwzględnione
inwestycje w urządzenia oraz koszty dodatkowych
działań administracyjnych.

Większość spółek zależnych PCC przejęła już w tej chwili
w swoich serwisach internetowych aktualną szatę
graficzną PCC SE. Jednolita tożsamość graficzna
w Internecie przyczyni się dodatkowo do ciągłego
udoskonalenia rozpoznawalności marki "PCC".
Relaunch serwisów internetowych został skutecznie
przeprowadzony również w wiodących w swoich
dziedzinach firmach, jak np. w grupie chemicznej PCC
Rokita SA (www.pcc.rokita.pl) oraz w spółce kolejowej
PCC Rail

15 marca PCC SE wyemituje nową, 6,5%-ową obligację
(ISIN DE000A0LRV96). Okres odsetkowy wyniesie jak
zwykle trzy miesiące. Włączenie obligacji do handlu na
Otwartym Rynku giełdy papierów wartościowych we
Frankfurcie jest zaplanowane na kwiecień. Dniem
wykupu całości kapitału obligacji jest 1 lipca 201 roku.
Dokumenty niezbędne do złożenia zapisów oraz
opublikowany miarodajny prospekt emisyjny można
zamówić e-mailem na adres anleihe@pcc.eu lub
tele

Wyspecjali

W grudniu 2006 Unia Eu

SA (www.pccrail.pl).
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fonicznie pod numerem +49 [0]2066 90 80 90.

Rozporządzanie REACH uchwalone

Spółki zależne PCC przejmują szatę graficzną
PCC SE

PCC SE wyemituje 6,5%-ową obligację
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