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Wyniki działalności

W II kwartale 2010 r.

.

pierwszego a 2010 r.

ok.

Zysk operacyjny przed

odsetkami

€ Natomiast

w wyniku przed opodatkowaniem (EBT) odnotowano

Skumulowan na 30 czerwca

2010 r. wynio a 9,7 mln €.

,

,

. pion Chemii,

Istotny

y trend w Kompleksie Surfaktantów.

, w czerwcu

2010 r.,

-

.

r. y

W ce handlowej pionu Chemii PCC, Petro

Carbo Chem GmbH z Duisburga, korzystny tr

. Istotnie p
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Odwrotnie w pionie Energii: Zgodnie z przewidywaniami

.

r.

przynosić

efekt

Natomiast ZE-Blachownia Sp. z o.o. -

.

sumaryczne wyniki działalności Grupy PCC

były lepsze niż w poprzednim kwartale, tym niemniej zarówno

przychody ze sprzedaży jak i wynik finansowy na 30 czerwca

2010 r osiągnęły poziom niższy od naszych pierwotnych

oczekiwań względem półrocz

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy PCC wyniosły

w okresie sprawozdawczym 143 mln €, co daje półroczne

przychody na poziomie blisko 270 mln €.

, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA)

zwiększył się do +3,9 mln na 30 czerwca 2010 r.

ponownie

stratę. a wartość tego wskaźnika

sł

Przyczyną takich wyników oprócz nadal wysokiego obciążenia

odsetkowego PCC SE są zróżnicowane wyniki działalności

w poszczególnych pionach Grupy. Poniżej omówiono je bliżej.

Głównym źródłem przychodów i zysku pozostał w II kwartale

2010 r który wyraźnie poprawił swoje wyniki

w stosunku do poprzedniego kwartału. wkład do tego

wniosła PCC Rokita SA, Brzeg Dolny, ze względu na zwiększenie

portfela zamówień w Kompleksie Polioli oraz utrzymujący się

pozytywn Na wynik

finansowy pozytywnie wpłynęła ponadto sprzedaż

nadwyżki certyfikatów CO tej spółki zależnej. Pozostałe

dwie spółki produkcyjne Grupy PCC PCC Synteza S.A., Kęd

zierzyn-Koźle, i PCC Chemax, Inc., Piedmont (SC, USA), także

zamknęły zyskiem zarówno II kwartał 2010 r jak i pierwsze

półrocze 2010 PCC Chemax, Inc. skorzystała przy t m na

ogólnej stabilizacji amerykańskiego rynku.

największej spół

end pierwszego

kwartału 2010 r utrzymywał się. rzyczyniły się do

tego ponadplanowe wyniki działalności w handlu benzenem

czystym i surowym jak również w handlu koksem w tej

ostatniej dziedzinie dzięki utrzymującej się dobrej kon

W ujęciu sumarycznym można założyć, że pion

Chemii zakończy 2010 r obrotowy znaczącym zyskiem.

pion

ten zakończył stratą zarówno II kwartał 2010 r jak i pierwsze

półrocze 2010 Główną przyczyną są utrzymujące się straty

PCC Energie GmbH, Duisburg. Zapoczątkowane w spółce

działania restrukturyzacyjne zaczynają wprawdzie

, ale do dodatniego wyniku finansowego doprowadzą

prawdopodobnie dopiero w 2012 r.

z Kędzierzyna-Koźla zakoń

czyła pierwszą połowę 2010 r znacznie lepszym wynikiem niż

2

−

−

−

pierwotnie zaplanowano, który uzyskała dzięki wyjątkowo

dobremu I kwartałowi za sprawą Na poziomie

całego pionu nie zrekompensował

Pozostałe spółki wchodzące w skład pionu

Energii znajdowały się nadal w fazie rozwoju lub miały

ograniczone znaczenie dla skonsolidowanego wyniku

finansowego.

Pion Logistyki odnotował w okresie sprawozdawczym

ponownie stratę i zamknął

pierwszą połowę 2010 r znacznie

niższym od naszych pierwotnych założeń. Głównym powodem

są ciągle mniejsze niż zaplanowane wyniki działalności

PCC Intermodal S.A. z Gdyni, czyli dominującej spółki p

Głównych przyczyn należy dopatrywać się w nadal niewy

starczającym wykorzystaniu zdolności na trasach spółki oraz

w rosnącej presji cenowej ze strony konkurencji. Na drugą

połowę roku rysuje się wprawdzie zwiększony napływ

zamówień dla PCC Intermodal S.A., tym niemniej spółka i tym

samym cały pion Logistyki nie w bieżącym roku

jeszcze na prostą.

Jeżeli chodzi o całą Grupę można zakładać poprawę wyników

w drugiej połowie 2010 r w porównaniu z pierwszymi

sześcioma miesiącami

Natomiast wynik przed opodatkowaniem (EBT) będzie

prawdopodobnie ujemny.

Po udanym zakończeniu fazy rozruchu 20 kwietnia 2010 r. PCC

Rokita SA rozpoczęła regularną eksploatację nowej instalacji do

ostrej zimy.

wynik jednak straty PCC

Energie GmbH.

podobnie jak w I kwartale 2010 r.

. skumulowanym wynikiem,

tego

ionu.

-

wyjdzie

.

, a w rezultacie wzrost zysku operacyjnego

(EBITDA).

PCC Rokita SA uruchomiła regularną produkcję

polioli iPol

−

−

−

−

Raport kwartalny II/2010

2003 2004 2005 2006 2007 2008 20102009

Przychody ze sprzedaży Grupy PCC
skonsolidowane, w mln €

468,5

684,3

803,8
874,4

943,8 913,0

652,0*

na
30.06.2010 r.

ok. 550*

270 mln €

prognoza

* Główną przyczyną spadku przychodów jest sprzedaż "PCC Logistics"
na r Przychody tej grupy spółek
były konsolidowane do końca pierwszego półrocza 2009

zecz Deutsche Bahn AG w lipcu 2009 r.
r.
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produkcji polioli iPol. pecjalistyczne poliole są produkowane

przy zastosowaniu innowacyjnej technologii piankowej iPol-tec.

owanie

pozwoli producentom pianek poliuretanowych (pianek PUR)

i producentom materaców na znaczne zwiększenie efektyw

ności kosztowej i jakości pianki HR. Najważniejszymi klientami

są renomowani producenci pianek i materaców w Europie.

Pianki iPol wyróżniają się bardzo wysoką odbojnością

i wyjątkowym komfortem. Pianka specjalistyczna posiada długo

utrzymującą się elastyczność i spełnia najwyższe normy

w zakresie emisji lotnych substancji organicznych według dy

rektyw VOC (skrót z angielski

Jak poinformowaliśmy wcześniej, spółka PCC Exol S.A. zależna

od PCC Rokita buduje w Płocku, ok. 100 km na północny

zachod od Warszawy i w strategicznej bliskości koncernu

naftowego i petrochemicznego PKN Orlen SA, nową wytwórnię

etoksylatów. Nowoczesna instalacja produkcyjna będzie

posiadać moce produkcyjne na poziomie 30 000 ton niejono

wych surfaktantów (substancji powierzchniowo czynnych)

rocznie.

Na dzień dzisiejszy ukończono główne roboty budowlane,

w tym roboty ziemne, kanalizacyjne i drogowe, oraz obiekty

kubaturowe i konstrukcje stalowe. Trwają prace związane

z instalacją orurowania technologicznego w obrębie magazynu

surowców i półproduktów, jak również w obrębie reaktora.

W trakcie realizacji są ponadto prace związane z instalacją

urządzeń elektrycznych i kontrolno-pomiarowych. Ułożono

koryta kablowe rozpoczęto już montaż kabli. Zakończono

budowę rozdzielnicy elektrycznej. Dostawy urządzeń kontrolno-

pomiarowych zostaną skompletowane wkrótce. W trakcie

realizacji są również prace nad wdrożeniem systemu sterowania

i automatyki. Oddanie wytwórni do użytku przewidywane jest

na koniec października 2010 r.

Po zakończeniu etapu planowania i uzyskaniu zezwoleń,

PCC Intermodal S.A. przystąpiła pod koniec marca 2010 r.

do budowy nowego terminalu intermodalnego w Kutnie.

doszło jednak

pewnych opóźnień. Mimo, że terminal znajduje się w dużej,

bezpiecznej odległości od Wisły i teren nie był bezpośrednio

Te s

iPol to zaawansowany poliol polieterowy, którego zastos

-

-

ego: "volatile organic com-

pounds").

-

i

W pierwszym etapie utwardzono grunt pod terminal, który ma

powierzchni

Z powodu powodzi w maju 2010 r. do

Budowa nowej wytwórni etoksylatów postępuje

zgodnie z planem

PCC Intermodal kontynuuje po powodzi budowę

terminalu kontenerowego w Kutnie

ę 80 000 m², w celu zapewnienia odpowiedniej

nośności.

zagrożony powodzią, to jednak silne opady deszczu wyrządziły

wiele szkód.

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze pod wykonanie

instalacji elektrycznych w części zewnętrznej terminalu oraz

ins Zakłada się, że przy

korzystnych warunkach dla dalszych prac budowlanych możliwe

jest nadrobienie zaistniałych na budowie opóźnień tak, by

terminal w Kutnie mógł wejść do eksploatacji prawdopodobnie

jeszcze przed końcem 2010

PCC SE wyemitowała 1 lipca 2010 r obligacj na okaziciela

Wypłata odsetek odbywa się

tradycyjnie raz na kwartał. Dniem wykupu jest 1 października

2014 roku.

ja została wprowadzona do handlu

na Otwartym Rynku giełdy papierów wartościowych we

Frankfurcie w połowie lipca 2010 r. Wartość emisji wyniosła

35 mln €, z czego większość została już sprzedana.

Certyfikat udziału w zysku PCC wyemitowany w 2007 r

osiągnął w 2009 r

Oprócz podstawowego rocznego wynagrodzenia

w wysokości 8,75% ze

względu na wyjątkowo dobry wynik finansowy 2009 r przy

wypłacie odsetek w terminie 1 lipca 2010 r maksymalną

wypłatę udziału w zysku za ubiegły rok obrotowy wynoszącą

2,0 %.

Raport roczny za ubiegły rok obrotowy wraz z skonsolido

wanym sprawozdaniem finansowym za 2009 rok jest już

dostępny do pobrania w formacie PDF (6,8 MB) na stronie

. Raport jest dostępny w oryginalnej

niemieckiej wersji językowej oraz w tłumaczeniu na języki polski

i angielski.

W tegorocznym Dniu Inwestora w sobotę, 19 czerwca 2010

ok. 1500 aktualnych i potencjalnych inwestorów przyjechało

Grupy PCC w Duisburg-Homberg i skorzystało

z możliwości osobistej rozmowy z kierownictwem Grupy oraz

z Dyrektorami Zarządzającymi i Menedżerami Produktu spółek

PCC, mających swoją siedzibę w Duisburgu.

W czerwcu wznowiono prace budowlane

i murarskie na budynku biurowym i na budynku technicznym.

talacji wodno-kanalizacyjnych.

roku.

. e

o oprocentowaniu 6,00%.

Numer ISIN brzmi DE000A1EKZN7, natomiast

numer WKN: A1EKZN. Emis

.

. sumaryczne oprocentowanie na poziomie

10,75%.

posiadacze certyfikatów otrzymali,

.,

.,

0

e -

www.pcc-danefinansowe.eu

r.,

do Centrali

Nowa emisja obligacji PCC SE - oprocentowanie

6,00%

Certyfik w 2009 r.

sumaryczne oprocentowanie 10,75%

at udziału w zysku PCC osiągnął

Raport roczny PCC SE za 2009 rok już dostępny

Dzień Inwestora PCC 2010

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: direktinvest@pcc.eu

Niemcy
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Direktinvest
Duisburg, 23 sierpnia 2010 r.
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