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Wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2006 r. grupa PCC

uzyskała skonsolidowany obrót rzędu 238 mln

EUR i wypracowała przy tym, pomimo niewielkich

strat w branży handel/energia, łączny wynik brutto

w wysokości 3,7 mln EUR.

Największy wkład w uzyskany wynik wniósł

ponownie p ion produkc j i chemicznej ,

reprezentowany głównie przez spółkę PCC

Rokita z Brzegu Dolnego. Obok trzech dużych

kompleksów produkcyjnych PCC Rokita, tj.

produkcji chloru, produkcji polioli oraz

chemikaliów specjalistycznych, również

producent środków ochrony roślin Rokita-Agro

zamknął pierwszy kwartał z zyskiem. W

przypadku Rokita-Agro było to uwarunkowane

koniunkturą sezonową. Oczekuje się, że również

w drugim kwartale wszystki dział

ągną dobre wyniki finansowe. Działająca w

branży produkcji chemii gospodarczej spółka

Kosmet-Rokita, będąca spółką zależną PCC

Rokita, uzyskała w pierwszym kwartale wynik

zbliżony do zera Perspektywy poprawy sytuacji

finansowej spółki są jednak wątpliwe, ze względu

na rosnącą presję międzynarodowej konkurencji

przy zaopatrywaniu dużych sieci handlowych,

takich jak Metro, Real itp. W związku z tym firma

PCC Rokita bierze pod uwagę sprzedaż tej spółki

zależnej w roku 2006. Także w pionie logistyki,

e cztery y

osi

.

szczególnie ze względu na dobry wynik spółki

PCC Rail Szczakowa S.A., pierwszy kwartał

należy ocenić tej spółki

zostaną połączone w 2006 r. wszystkie

dz ia ła jące w branży log is tyk i spó łk i

przedsiębiorstwa PCC AG. Zamierzony cel to

usprawnienie kooperacji i wydajniejsze

korzystanie z efektu synergii, co z kolei ma

przyczynić się do dalszej poprawy wyników

Pion handlu/energii, w którym wypracowywano

2/3 całkowitego obrotu, dopiero w marcu 2006 r.

uzyskał wynik. Jednak nie pozwoliło to na

całkowite wyrównanie strat poniesionych w

styczniu i lutym. Stąd też 31 marca 2006 r.

odnotowano stratę rzędu 150 tys. EUR.

S i l n i e j s z a k o n c e n t r a c j a w s e k t o r z e

strategicznych produktów oraz redukcja kosztów

stałych powinny doprowadzić w następnych

miesiącach do trwałej poprawy efektywności

pozytywnie. Pod szyldem

w tym

pionie.

dodatni

Ustalenie terminu rocznego sprawozdania

finansowego za rok 2005

Termin złożenia rocznego sprawozdania

finansowego koncernu wyznaczony został na

koniec maja. Wkrótce udostępnimy na stronie

internetowej www.pcc.de bilans oraz rachunek

zysków i strat do pobrania w formie plików.

prognoza
sprzedazy

2006

238,0

jak na
31.03.2006

795
Obrót koncernu - skonsolidowany*
[mln EUR]

od 2003: PCC Rokita S.A.
od 2004: PCC Rail Szczakowa S.A.

W ramach konsoldacji grupy PCC

ok.



PCC podpisuje umowy

Uczestnicząc w procesie prywatyzacji w Polsce,

firma PCC AG podpisała umowy o zakupie dwóch

zakładów chemicznych. Tym samym, pod

warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konkurentów (UOKiK) oraz

Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, do

grupy PCC włączone zostaną przedsiębiorstwa

ZAK (Zakłady Azotowe Kędzierzyn) z siedzibą

koło Gliwic oraz ZAT (Zakłady Azotowe Tarnów) z

siedzibą koło Krakowa .Koncern PCC zapłaci za

ww. spółki ok. 117 mln EUR (466 mln PLN). Za tę

sumę spółka Nafta Polska S.A., która jako

podmiot państwowy nadzoruje prywatyzację

polskich zakładów petrochemicznych i

chemicznych (Wielksa Synteza Chemiczna -

WSCh), sprzedała 80 procent akcji.

W wyniku konsol idacj i obu zakładów

chemicznych obrót grupy PCC wzrośnie do 1,4

mld EUR. Dwie nowe spółki w Grupie uzyskują

łączny obrót rzędu 600 mln EUR. Wraz z

nabyciem zakładów ZAK i ZAT koncern PCC

znacznie rozbuduje swoje moce produkcyjne w

Polsce. PCC ma już spore doświadczenie w

restrukturyzacji zakładów państwowych w

Polsce. Dolnośląski koncern chemiczny PCC

Rokita oraz spółka kolejowa PCC Rail Szczakowa

zostały już z sukcesem zrestrukturyzowane przez

PCC. Dowodzą tego rozmaite wyróżnienia.

Niedawno polska wicepremier Zyta Gilowska

odznaczyła szefa PCC Waldemara Preussnera

wyróżnieniem - Złotą Statuetką „Lidera Polskiego

Biznesu”. Spośród 142 uczestników poza spółką

PCC Rail Szczakowa Business Centre Club

uhonorował jeszcze 14 innych przedsiębiorstw.

Spółki PCC Rail Szczakowa oraz PCC Rokita

za l icza ją s ię obecn ie do najbardz ie j

dochodowych przedsiębiorstw w swoich

segmentach rynkowych.

PCC Technik GmbH - tak nazywa się najmłodsza

spółka zależna ,firmy PCC Energie GmbH,

dostawcy energii. PCC Technik GmbH przejmie w

przyszłości planowanie i wdrażanie projektów

kontraktowania energii. Obejmuje to planowanie,

zak ładan ie i za rządzan ie zak ładami

energetycznymi oraz sieciami dystrybucji energii,

a w szczególności sieciami elektrycznymi.

Ponadto, przedsiębiorstwo będzie budować,

PCC Technik GmbH nowa spółka zależna

obsługiwać i konserwować urządzenia

pomiarowe. Także pomiar dostarczanej energii

zalicza się do zakresu świadczeń spółki PCC

Technik GmbH, która podjęła działalność

gospodarczą z kapitałem zakładowym 300.000

EUR.

PCC prowadzi handel energią już w 16 krajach.

Obecnie koncern PCC handluje zarówno na

międzynarodowych giełdach energi i w

Niemczech, Austrii i Włoszech, jak również na

krajowych giełdach energii w Polsce, Czechach,

a teraz także i w Rumunii.

3 kwietnia, Gisbert Rühl złożył rezygnację z

funkcji członka Rady Nadzorczej PCC AG. Jego

miejsce zajmie Dr Franz Josef Kruger z Eppstein.

Doktor Kruger jest wspólnikiem w spółce

InnoventisConsulting GmbH w Eppstein,

pełniącym funkcję dyrektora generalnego

W ciągu pierwszego kwartału przygotowania do

sporządzenia prospektu emisyjnego zostały

niemal zakończone. 1 o zatwierdzeniu

prospektu sprzedaży papierów wartościowych

przez Federalny Urząd Nadzoru nad Usługami

Finansowymi (

wypłacane są co kwartał. Lokata

minimalna wynosi 5.000 EUR. Termin

zapadalności to Obligacje są

dopuszczone do handlu w swobodnym obrocie

n a F r a n k f u r c k i e j G i e ł d z i e P a p i e r ó w

Wartoś ożna je nabywać bez

dodatkowych opłat bezpośrednio w spółce PCC

AG. Kurs emisj

Chętnie prześlemy Państwu egzemplarz

opublikowanego prospektu sprzedaży papierów

wartościowych razem z dokumentami

subskrypcyjnymi. Bardzo proszę przesłać nam w

tym celu krótką informację mailową na adres

lub skontaktować się z

nami telefonicznie pod numerem telefonu

PCC uzyskuje licencję na handel energią w

Rumunii

Nowa emisja obligacji spółki PCC AG

Zmiany personalne w Radzie Nadzorczej

anleihe@pccag.com

+49

2066/908090

.

maja, p

BaFin - Bundesaufsichtsamt für

Finanzdienstleistungen) zostanie rozpisana

emisja numer 18, numer ISIN: DE000A0JFJ90

(WKN A0JFJ9). Podobnie jak w poprzednich

emisjach stopa odsetkowa 7,00% rocznie, a

odsetki

1 kwietnia 2011 r.

ciowych. M

i wynosi 100 procent.

.
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