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Wyniki działalności

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2009 Grupa PCC
uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości
blisko 170 mln Suma ta jest znacznie niższa niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku (232 mln ) i rozminęła się istotnie
z naszymi pierwotnymi oczekiwaniami (stan wrzesień 2008 r )
które za pierwszy kwartał 2009 r zakładały przychody ze
sprzedaży w wysokości 276 mln

Kluczowym powodem tak istotnego spadku przychodów jest
świ
przyczynił się do drastycznego załamania cen surowców,
spowodował także znaczny w niektórych przypadkach spadek
zamówień. Ponadto polski złoty od września 2008 r wyraźnie
tracił na wartości wobec e

Grupa PCC wygenerowała w pierwszym
kwartale 2009 roku zysk operacyjny przed odsetkami, opodat
kowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) na poziomie

12,5 mln , czyli na poziomie analogicznego okresu
ubiegłego roku (+13 Wskaźnik ten okazał się jednak
niższy o ok sporządzonej
jeszcze przed zakładającej EBITDA
w wysokości +14 mln

Na poziomie wyniku przed opodatkowaniem (EBT) zamiast
dodatniego wyniku osiągniętego w ubiegłym roku zgodnie
z oczekiwaniami odnotowano stratę blisko 0,8 mln ze
względu na istotny wzrost zobowiązań odsetkowych i odpisów
amortyzacyjnych. ukształtował się na poziomie
o ok. 200 tys. wyższym niż zakładano za pierwszy kwartał
2009 r. jeszcze przed początkiem spowolnienia gospodarczego.

Wyniki działalności poszczególnych pionów Grupy w pierwszym
kwartale 2009 r po raz kolejny były mocno zróżnicowane:
Pion Chemii uzyskał w pierwszym kwartale 2009 roku przychody
ze sprzedaży w wysokości ok. 88 mln i wypracował wynik na
wysokim dodatnim poziomie - głównie dzięki wydajności
PCC Rokita SA, która znacząco przekroczyła plany. Zarówno PCC
Rokita SA jak i PCC Synteza S.A. skorzystały na wspomnianym już
załamaniu cen surowców Ponadto na wyniki PCC Rokita
SA pozyty nie wpłynął bardzo korzystny rozwój działalności
w segmencie ługu sodowego / sody kaustycznej. Na sytuację
PCC Synteza S.A. korzystnie wpłynęło produkcji
nonylfenolu przez włoskiego konkuren co przełożyło się na
znacznie wyższy niż oczekiwany, dodatni wynik finansowy tej
spółki zależnej.

Natomiast spółki działające w handlu surowcami za wyjątkiem
PCC Morava-Chem s.r.o. zamknęły pierwszy kwartał 2009 r
stratą. Jedną z najważniejszych przyczyn tego jest niemal
całkowite załamanie się działalności w segmencie handlu koksem
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w wyniku kryzysu hutnictwa i branży obróbki metalu, podczas gdy
segment ten jeszcze w poprzednim roku był głównym źródłem
zysku w działalności handlowej.

zychody ze sprzedaży wyniosły w pierwszym
kwartale 2009 r ok. 41 mln . Zgodnie z oczekiwaniami
wszystkie spółki tego pionu zakończyły pierwszy kwartał
2009 r ze stratą. Szczególnie w dziedzinie dostaw energii
elektrycznej i gazu dla średnich firm realizowanych przez
PCC Energie GmbH dwa pierwsze miesiące 2009 roku były
okresem bardzo trudnym, ponieważ wielu klientów zużyło
w wyniku spowolnienia gospodarczego mniejsze ilości niż
zakładano. Na podstawie prognozy PCC Energie GmbH - jak
zresztą też inni dostawcy energii - zasilała sieci elektro
energetyczne w nadwyżkowe ilości prądu. za takie
nadwyżkowe ilości następuje po cenie energii bilansującej, która
jednak w wyniku opisanych wyżej wydarzeń spadła
nawet poniżej zera. Oznacza to, że do nadwyżkowych ilości treba
było częściowo nawet dopłac ć, co wpłynęło

Poprzez częściowo spadek wolumenu przewozów
dotknięt skutkami spowolnienia gospodarczego był w pier
wszym kwartale 2009 r również Pion Logistyki. rezultacie
nie spełniono w tym okresie ani prognoz przychodów ani
prognoz wyników. Tym niemniej pion wypracował z przychodów
w wysokości ok. 45 mln wynik operacyjny na wyraźnie
dodatnim poziomie. Zawarcie w pierwszym kwartale 2009 r
długoterminowej umowy na przewóz kruszyw do budowy dróg
dobrze wróży rozwojowi działalności w kwartałach
(patrz str. 2)
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Raport kwartalny I/2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy PCC
w mln 1

*wyniki niezaudytowane

468,5

684,3

803,8
874,4

943,8 910*

na dzień
31.03.2009

170 mln €
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Biesterfeld Spezialchemie dystrybutorem
PCC Rokita

e
ie PCC

przy
budowie autostrad w Polsce

PCC Rokita SA pozyskała nowego dystrybutor
- firmę Biesterfeld Spezialchemie

GmbH (
wykorzystywane są do

ego 2009 r
obejmuje wyłączną dystrybucję na terenie Niemiec, Austrii, krajów
Beneluksu, Szwajcarii i Polski. Firma Biesterfeld Spezialchemie
GmbH, spółka zależna Grupy Biesterfeld, jest jedną z czoł

REACH
w życie weszły nowe przepisy legislacyjne w sprawie

W tej chwili rozległa faza
wstępnej rejestracji została pomyślnie zakończona. Ze względu na
fakt, że w Grup podlegających

stworzono zespół zadaniowy ds. REACH, który ma
zapewnić efektywne wdrożenie kompleksowych przepisów
praw Koordynatorzy REACH odpo
wiednich jednostek PCC wdrożyli w pierwszym kroku jednolity
system raportowania mujący wszystkie jednostki.

rozszerzyła swój obszar działania w zakresie
dostaw gazu o obszar H-Gas Norddeutschland (Gasunie),
powiększając obszar działania o kolejny obszar

W wyniku tego klienci
przemysłowi na obszarze rynkowym H-Gas Norddeutschland
mogą zaopatrywać się w

Spółka zależna z siedzibą w Duisburga pokrywa
w rezultacie swoją działalnością już 70% terenu Niemiec.

PCC Energie
działa już w obszarach rynkowych H-Gas (Net Connect
Company), Południowe Niemcy, Ontras i RWE H-Gas, pokrywając
południowe i wschodnie części Niemiec oraz dużą część Ni
środkowych W zakresie dostaw energii elektrycznej spółka
zależna z Duisburgu działa już na terenie całego kraju.

PCC Rail S.a. podpisała trzyletni kontrakt z kopalnią Dolnośląskie
Surowce Skalne (DSS, edmiotem umowy jest
przewóz kruszyw na potrzeby budowy dróg w Polsce w ilości

a dla polioli
polieterowych marki "Rokopol"

www.biesterfeld-spezialchemie.com). Poliole wytwarzane
przez PCC Rokita w Brzegu Dolnym
produkcji pianek elastycznych i twardych oraz przy wytwarzaniu
tzw. produktów CASE*. Umowa podpisana 1 lut oku

owych
firm Europy w dziedzinie dystrybucji kompleksowych chemikaliów
specjalistycznych.

Wraz z wprowadzeniem dyrektywy Unii Europejskiej
ejestracji,

waluacji i utoryzacji emikaliów.

ie PCC jest kilka jednostek nowej
dyrektywie,

a na szczeblu koncernu. -

, obej

PCC Energie GmbH

swój rynku
w zakresie dostaw gazu ziemnego.

gaz ziemny dostarczany przez
PCC Energie.

Obok
obszaru rynkowego H-Gas Norddeutschland,

emiec
.

www.dss.pl). Prz

Ruszyły działania mające na celu wdrożeni
dyrektywy REACH UE w całej Grup

PCC Energie rozbudowuje działalność w zakresie
dostaw gazu

PCC Rail strategiczną spółką logistyczną

r
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w okresie trwania umowy.
budowie autostrad, która

jest przedmiotem intensywnych prac w ramach przygotowa
mistrzostw

Kopalnia DSS jest jednym
z najnowoc

adunku kontenerów o 23% do ok. 63.000 TEU**.

W cel

Obecnie dwie

eksploatacji próbnej. Wraz z dwoma
suwnicami RTG przeznaczonymi do nowego terminalu

cztery takie
suwnice.

za -
nych i roz ywanych zostanie zmniejszony

godzin do jednej czy dwóch godzin.

-
iowych PCC.

kwartalnie.

- -
kwartalnego

- Obligacja na okaziciela PCC (oproc.

-

directinvest@pcc.de.

8-10 mln t PCC Rail stanie się dzięki
temu strategiczną spółką logistyczną w

ń
do Europy w piłce nożnej Euro 2012. Spółka
będzie odpowiedzialna za przewóz co najmniej 50% kruszyw
wyprodukowanych przez DSS.

zesniejszych zakładów kruszyw w Polsce.

PCC Port Szczecin Sp. z o.o. odnotowała w ubiegłym roku wzrost
przeł W celu
zapewnienia przyszłego wzrostu wolumenu przeładunków,
rozpoczęto już prace nad budową drugiego terminalu
kontenerowego na pobliskim Ostrowie Grabowskim. Po
oddaniu do użytku nowego terminalu w 2010 roku zdolności
przeładunkowe wzrosną z obecnych 80 tys. TEU do 200 tys. TEU
rocznie. u lepszego wykorzystania potencjału tradycyjne
wózki podnośnikowe uzupełniane są nowoczesnymi suwnicami
bramowymi, częściowo na kołach gumowych. takie
suwnice RTG (rubber-tyred gantry crane) znajdują się
w szczecińskim porcie w

,
w przyszłości będą eksploatowane jednocześnie

Pozwoli to spółce PCC Port Szczecin na istotne skrócenie
czasu przeładunków, ponieważ czas postoju pojazdów ładowy
wa ładow z pierwotnych
pięciu do dziesięciu

Obecnie poprzez PCC SE możliwe są bezpośrednie i bezpro
wizyjne zapisy na trzy emisje papierów wartośc
Wypłata odsetek od wszystkich papierów wartościowych odbywa
się

trzymiesięczna inwestycja PCC (oproc. 6,5%) obligacja na
okaziciela z możliwością wypowiedzenia, wpłata
minimalna 50 tys.

7,25%),
termin wykupu 1 kwietnia 2014 r., wpłata minimalna 5 tys.
certyfikat udziału w zysku PCC (oproc. 8,75%),
wpłata minimalna 5 tys.

Wa misyjnie można niewiążąco
zamówić telefonicznie pod numerem +49-(0)2066/908090 lub
pocztą elektroniczną pod adresem Ponadto
wszystkie dokumenty są dostępne do pobrania w Internecie na
stronie www.pcc.eu.

Racjonalizacja przeładunku kontenerów dzięki
suwnicom bramowym

Aktualne emisje papierów wartościowych
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PCC SE

Moerser Str. 149
47198 Duisburg
Niemcy
Telefon: +49 (0)20 66. 20 19 35
Fax: +49 (0)20 66. 20 19 72
E-mail: pr@pcc.eu

Public Relations
PCC SE

Baumstr. 42
47198 Duisburg

: +49 (0)20 66. 90 80 80
Fax: +49 (0)20 66. 90 80 99
E-mail: directinvest@pcc.eu

Niemcy
Telefon

Direct Invest

* CASE:  ang. skrót dla "Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomere"

** TEU:

= powłoki, kleje,
uszczelniacze, elastomery

ang. "Twenty Food Equivalent Unit": jednostka określająca pojemność kontenerów

Duisburg, 11 maja 2009 r.


