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	Wzrost wyniku EBITDA do 51,2 mln € na 31 grudnia 2015 roku

	Spadek przychodów ze sprzedaży na tle załamania cen surowców

	Postęp przy budowie wytwórni krzemometalu w Islandii

	Zakończono rozbudowę terminalu kontenerowego PCC w Gliwicach

	Wykup serii obligacji w terminie zapadalności

W grudniu 2015 roku zakończyła się rozbudowa terminalu kontenerowego PCC w Gliwicach. 
Możliwości przeładunkowe wzrosły do 150 tys. TEU rocznie, głównie dzięki instalacji dwóch suwnic bramowych.
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Wyniki działalności

Grupa PCC w IV kwartale 2015 roku ge - 
neralnie zanotowała pozytywną dyna-
mikę działalności, przy zmianach politycz-
nych w Polsce, które nie miały na nią wpły-
wu. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 
osiągnęły w tym okresie 135 mln €, zaś 
narastająco do końca roku 572 mln €. Tym 
samym ukształtowały się na poziomie znacz-
nie niższym niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego, a także niższym niż zakładał 
budżet na 2015 rok. Głównym powodem 
tej różnicy był wciąż niski poziom cen surow-
ców, który utrzymywał się także w nowym 
roku, a został spowodowany przede wszyst-
kim gwałtownym spadkiem cen ropy nafto-
wej. Ponadto słabnący wzrost gospodarczy 
w Chinach przekłada się na coraz większą 
podaż surowców z tego regionu na rynku 
europejskim, co dodatkowo wzmacnia pre-
sję na ceny. Natomiast po stronie zakupo-
wej, trend ten był dla Grupy PCC korzystny. 

Zysk przed odsetkami (tzn. przed wynikiem 
z działalności finansowej), opodatkowa-
niem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) 
zwiększył się w ciągu IV kwartału 2015 roku 
o 13,7 mln €, do +51,2 mln €. Oznacza to 
spadek o ok. 6 % w porównaniu z rokiem 
poprzednim (+54,7 mln €). Natomiast po 
wyłączeniu przychodów z debiutów gieł-
dowych oraz ze zbycia udziałów w oby-
dwu latach, wzrost EBITDA w porównaniu 
z 2014 rokiem wyniósł nawet 25%. Zmia-
na ta wynika głównie ze zwiększenia marży 
brutto uzyskanej z działalności operacyjnej 
o 11 mln € w porównaniu z 2014 rokiem, 
czyli z +150 mln € do +161 mln €. Tym nie-
mniej wynik EBITDA, a w konsekwencji rów-
nież zysk przed opodatkowaniem (EBT) nie 
osiągnął poziomu zakładanego w budżecie 
na 2015 rok, co miało związek z przyczy-
nami opisanymi w poprzednich raportach 
kwartalnych (w tym: niższe niż zaplanowa-
ne przychody ze zbycia działalności teleko-

munikacyjnej oraz ograniczenie produkcji  
z powodu upałów w okresie letnim). Wynik 
EBT zwiększył się w IV kwartale o 1,4 mln €, 
do +4,4 mln € (rok wcześniej: +7,8 mln €). 

Dane te pochodzą ze wstępnego skonsoli-
dowanego sprawozdania finansowego za 
2015 rok. Wstępne wyniki po raz po pierw-
szy również obejmują spółkę PCC BakkiSili-
con hf z Húsavík (Islandia), która na dzień 
31 grudnia 2015 roku została objęta pełną 
konsolidacją. Finalne, poddane audytowi 
wyniki finansowe, zostaną opublikowane 
w II kwartale 2016 roku na naszej stronie 
internetowej www.pcc-danefinansowe.eu, 
po zatwierdzeniu skonsolidowanego spra-
wozdania rocznego. 

Pion Chemii Grupy PCC i wszystkie jego 
segmenty osiągnęły w IV kwartale 2015 
roku przychody ze sprzedaży w wysoko-
ści 115,2 mln €. Narastająco do końca roku 
przychody pionu wyniosły 496,1 mln €. Wy-
niki działalności poszczególnych segmentów 
pionu kształtowały się następująco: 

Poliole

 Pozytywna dynamika działal-
ności w segmencie polioli utrzymała się 
także w IV kwartale. Przychody ze sprze-
daży za cały rok były niższe od zakładanych 
ze względu na niski poziom cen, natomiast 
nasze oczekiwania odnośnie zysku zosta-
ły całkowicie spełnione. Dodatnie wyniki 
działu biznesowego polioli PCC Rokita SA  
z Brzegu Dolnego z nadwyżką pokryły  
straty poniesione w dziale systemów poliu-
retanowych. W tym dziale dostawca rozwią-
zań poliuretanowych PCC Prodex Sp. z o.o.  
z Warszawy zmagał się z niezadowalającym 
poziomem sprzedaży, m.in. w górnictwie. 
Ponadto, dodatkowy wpływ miało opóź-
nione wdrożenie rynkowe pianki izolacyjnej 
„Crossin”.   

Surfaktanty

W segmencie surfaktantów 
również zanotowano w IV kwartale dal-
szy rozwój korzystnej dynamiki działal-
ności. Podobnie jak w segmencie polioli, nie 
spełniła się prognoza przychodów, natomiast 
prognoza zysku została przekroczona. Szcze-
gólnie spółka PCC Exol SA z Brzegu Dolnego 
konsekwentnie korzystała na niskich cenach 
zakupu surowców niezbędnych do produk-
cji. Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe miała także coraz większa kon-
centracja na surfaktantach specjalistycznych 
o wyższej wartości dodanej. W IV kwartale 
sytuacja zależnej od PCC Exol SA amerykań-
skiej spółki PCC Chemax, Inc. z Piedmont 
(Karolina Południowa), która dotychczas 
działała głównie w obszarze chemikaliów 
stosowanych przy wydobyciu ropy i gazu, 
była nadal trudna ze względu na aktualną 
sytuację na rynku ropy. Tym niemniej ta spół-
ka portfelowa również zamknęła 2015 rok 
zyskiem.

Chlor

Segment chloru zamknął za-
równo IV kwartał jak i całość 2015 roku 
wynikiem dodatnim. Głównym źródłem 
przychodów i zysków pozostał dział bizne-
sowy chloru PCC Rokita SA, który korzystał 
z utrzymujących się niskich cen surowców 
oraz ze znacznej poprawy poziomu efek-
tywności energetycznej osiągniętej dzięki 
nowej instalacji elektrolizy membranowej. 

Chemia specjalistyczna

IV/2015 12M/2015 12M/2014

33,2 161,9 222,1

0,0 5,0 3,9

– 0,9 1,5 – 0,1

– 1,6 – 0,2 – 0,9

363 363 380

Chlor

IV/2015 12M/2015 12M/2014

17,5 58,2 67,8

5,5 7,8 8,1

3,8 2,5 3,7

3,4 1,8 3,3

343 343 245

Surfaktanty

IV/2015 12M/2015 12M/2014

24,3 101,1 98,8

2,4 9,3 6,6

1,9 7,0 4,4

1,2 4,5 1,4

262 262 241

Poliole

IV/2015 12M/2015 12M/2014

31,6 136,3 147,0

2,9 14,0 12,6

2,6 12,6 11,4

2,4 12,2 11,0

168 168 146

Wskaźniki wg. 
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży1 mln €

EBITDA2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 31.12.)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki finansowe 2015 roku pochodzą ze wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego uwzględniającego pierwszą konsolidację spółki PCC BakkiSilicon hf metodą pełną i nie 
zostały jeszcze poddane audytowi. Dane mogą ulec zmianie. Wyniki kwartalne nieaudytowane | 1 Podane w tabelach przychody segmentów obejmują wyłącznie przychody zewnętrzne. Przychody pomiędzy poszczególnymi segmentami zostały 
już wyłączone w drodze konsolidacji. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją | 3 EBIT (earnings before interest 
and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (earnings before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT - wynik z działalności finansowej

Instalacja Poliole 4 w zakładach PCC Rokita SA  
w Brzegu Dolnym.
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Ten dział biznesowy również przekroczył 
naszą prognozę zysku. Natomiast urucho-
mienie nowej instalacji produkcyjnej kwasu 
monochlorooctowego (MCAA) o wysokiej 
czystości, która również wchodzi w skład 
segmentu chloru, uległo dalszemu opóźnie-
niu, m.in. za sprawą błędnej dostawy jed-
nego z komponentów instalacji. W związ-
ku z tym i wbrew pierwotnym planom ten 
kierunek działalności nie miał w 2015 roku 
jeszcze udziału w przychodach ze sprzedaży 
i wyniku operacyjnym segmentu chloru.

Chemia specjalistyczna

Segment chemii specjalistycz-
nej wypracował w IV kwartale po raz ko-
lejny słabsze wyniki finansowe. Dotyczy-
ło to głównie dwóch spółek zajmujących się 
handlem surowcami, które nadal są częścią 
tego segmentu, czyli PCC Trade & Services 
GmbH z Duisburgu oraz PCC Morava-Chem 
s.r.o z Czeskiego Cieszyna (Czechy). Głów-
ne powody słabych wyników tych spółek to 
coraz silniejsza presja konkurencji spowodo-
wana importem surowców (głównie koksu) 
z Chin, utrzymująca się słaba koniunktura w 
hutnictwie oraz niski poziom cen surowców 
chemicznych. Spółka PCC Trade & Services 
GmbH w IV kwartale nieznacznie poprawiła 
wynik operacyjny i zamknęła cały 2015 roku 
zyskiem. Natomiast PCC Morava-Chem po-
niosła w IV kwartale 2015 roku stratę, m.in. 
w konsekwencji upadłości jednego z naj-
większych klientów spółki. 

Niezwykle udany IV kwartał zanotował w 
tym czasie producent alkilofenoli PCC Syn-
teza S.A. z Kędzierzyna-Koźla oraz dział 
biznesowy fosforo- i naftalenopochodnych 
PCC Rokita SA. Miało to związek m.in. z 
niskimi cenami zakupu surowców. Bardzo 
cieszy fakt, że obydwa podmioty zamknęły 
rok 2015 zyskiem po tym, jak rok wcześniej 
poniosły wyraźne straty. Kopalnia kwarcytu 
spółki PCC Silicium S.A. z Zagórza koło Kielc 

nieznacznie poprawiła w IV kwartale wy-
nik operacyjny, ale zamknęła cały 2015 rok 
spodziewaną stratą. Gruntownej poprawy 
sytuacji finansowej tej spółki zależnej nale-
ży spodziewać się dopiero po uruchomieniu 
wytwórni krzemometalu w Islandii.

Dobra konsumpcyjne

Wyniki finansowe grupy 
„PCC Consumer Products” kształtowa-
ły się w IV kwartale nadal poniżej na-
szych oczekiwań. Wynik EBITDA podgrupy 
nieznacznie skurczył się w IV kwartale, ale 
utrzymał się na dodatnim poziomie w ujęciu 
rocznym. Natomiast zanotowano wyraźną 
stratę na poziomie zysku przed opodatko-
waniem.  Powoduje to, że w segmencie 
dóbr konsumpcyjnych doszło do największe-
go negatywnego odchylenia od budżetu na 
2015 rok. Jak opisywaliśmy w poprzednim 
raporcie kwartalnym, głównym powodem 
tej sytuacji jest trwająca przez cały ostatni 
rok przebudowa zakładu firmy PCC Con-
sumer Products Kosmet Sp. z o.o. w Brzegu 
Dolnym, która miała bardzo niekorzystny 
wpływ na bieżącą produkcję, a co za tym 
idzie na poziom sprzedaży spółki. W efekcie 
spółka poniosła narastająco do 31 grudnia 
2015 roku również operacyjnie niewielką 
stratę. W międzyczasie przebudowa została 
zakończona, tworząc podstawę do poprawy 
wyników finansowych w 2016 roku. 

Pozostałe spółki wchodzące w skład pod-
grupy – fabryka zapałek PCC Consumer 
Products Czechowice S.A. z Czechowic-
Dziedzic oraz białoruska spółka OOO 
PCC Consumer Products Navigator z Grod-
na – również nie spełniły naszych oczekiwań 
na 2015 rok z powodu niższego niż zapla-
nowany poziomu sprzedaży. Obydwie spółki 
osiągnęły natomiast zysk przynajmniej na 
poziomie działalności operacyjnej, a dodat-
kowo fabryka zapałek zamknęła rok na nie-
wielkim plusie również na poziomie zysku 
przed opodatkowaniem. 

Energia

Pion Energii Grupy PCC wy-
generował w IV kwartale 2015 roku 
zewnętrzne przychody ze sprzedaży w 
wysokości 2,9 mln €. Tym samym narasta-
jąco do końca roku przychody pionu osią-
gnęły 11,3 mln €. Najważniejszym źródłem 
zysku był nadal konwencjonalny dział biz-
nesowy tego pionu, w skład którego wcho-
dzą zarówno elektrownia (względnie od-
powiedni dział biznesowy) PCC Rokita SA,  
jak i polski zakład energetyczny i ciepłow-
niczy PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. 
w Kędzierzynie-Koźlu. Podmioty te zamknę-
ły zarówno IV kwartał jak i cały 2015 roku 
dodatnim wynikiem nieznacznie przekracza-
jącym budżet, który został osiągnięty m.in. 
dzięki oszczędnościom po stronie kosztów 
(w tym kosztów utrzymania i napraw). 
Ogólnie rzecz biorąc zaobserwowaliśmy 
pozytywną dynamikę działalności również 
w segmencie energii odnawialnych, choć 
założenia budżetu na 2015 rok nie zostały 
w pełni zrealizowane. Jak wspomnieliśmy 
w raporcie za III kwartał 2015 roku, wśród 
przyczyn tej sytuacji można wymienić opóź-
nienia przy uruchomieniu elektrowni Patiška 
(Republika Macedonii). Dodatkowym czyn-
nikiem utrudniającym były niekorzystne wa-
runki hydrologiczne w części 2015 roku. 

Logistyka

Pion Logistyki Grupy PCC  
wypracował w IV kwartale 2015 roku 
zewnętrzne przychody ze sprzedaży na 
poziomie 15,2 mln €. Natomiast narastają-
co do 31 grudnia zewnętrzne przychody 
pionu osiągnęły 56,8 mln €. Zadowalającym 
jest fakt, że nasze założenia na 2015 rok  
zostały przekroczone przynajmniej w seg-
mencie transportu intermodalnego. Spół - 
ka PCC Intermodal S.A. z Gdyni wniosła  
w IV kwartale ponownie zdecydowanie naj-
większy wkład w dodatni wynik operacyjny 

Grupa PCC ogółem

IV/2015 12M/2015 12M/2014

134,8 571,7 647,3

13,7 51,2 54,7

7,3 27,7 32,7

1,4 4,4 7,8

2.983 2.983 2.890

Logistyka

IV/2015 12M/2015 12M/2014

15,2 56,8 50,8

1,1 4,5 3,9

0,2 1,4 1,2

– 1,3 – 2,1 – 4,3

365 365 332

Energia

IV/2015 12M/2015 12M/2014

2,9 11,3 10,9

1,9 7,6 5,4

1,2 4,8 2,9

1,3 4,6 2,7

177 177 176

Dobra konsumpcyjne

IV/2015 12M/2015 12M/2014

8,6 38,6 42,5

– 0,1 0,2 1,1

– 0,3 – 0,6 0,3

– 0,4 – 2,0 – 0,6

568 568 617

Wskaźniki wg. 
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży1 mln €

EBITDA2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 31.12.)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki finansowe 2015 roku pochodzą ze wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego uwzględniającego pierwszą konsolidację spółki PCC BakkiSilicon hf metodą pełną i nie 
zostały jeszcze poddane audytowi. Dane mogą ulec zmianie. Wyniki kwartalne nieaudytowane | 1 Podane w tabelach przychody segmentów obejmują wyłącznie przychody zewnętrzne. Przychody pomiędzy poszczególnymi segmentami zostały 
już wyłączone w drodze konsolidacji. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją | 3 EBIT (earnings before interest 
and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (earnings before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT - wynik z działalności finansowej
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we już latem bieżącego roku. Oczekujemy 
oddania inwestycji do użytku na przełomie 
2017 i 2018 roku. W celu zapewnienia ka-
dry pracowniczej do obsługi zakładu, rozpo-
częliśmy rekrutację personelu, a dzięki za-
trudnieniu bardzo doświadczonego zespołu 
menedżerskiego dokonaliśmy już istotnego 
kroku w tym procesie. 

Strona islandzka zaczęła w tym czasie nie-
opodal inwestycji budowę elektrowni geo-
termicznej oraz linii wysokiego napięcia słu-
żącej do zasilania zakładu. Poza tym port 
miasta Húsavík jest rozbudowywany i otrzy-
ma nową drogę przemysłową łączącą go  
z naszym zakładem przez tunel o długości 
ponad jednego kilometra. Wszystkie te in-
westycje są bezpośrednio związane z na-
szym projektem i tworzą w regionie wyraź-
nie odczuwalną atmosferę optymizmu  
i przełomu.  

Zakończono rozbudowę 
terminalu kontenerowego  
PCC w Gliwicach 
Jak wspomniano powyżej, firma PCC Inter-
modal S.A. zakończyła pod koniec 2015 roku 
zgodnie z planem prace nad rozbudową  
i modernizacją terminalu kontenerowego  
w Gliwicach. Terminal o powierzchni opera-
cyjnej 50 tys. metrów kwadratowych został 
wyposażony w dwie nowe suwnice bramowe. 
Roczne możliwości przeładunkowe zwiększy-
ły się do 150 tys. TEU (jednostka miary dla 
20-stopowych standardowych kontenerów). 
Dzięki rozbudowie terminalu Gliwice dyspo-
nują obecnie najnowocześniejszym centrum 
logistycznym na Górnym Śląsku. Terminal 
przeładunkowy, który oddalony jest o ok.  
35 kilometrów od Katowic, znajduje się  

pionu Logistyki i zamknęła cały 2015 rok 
również wyraźnym zyskiem. Ponadto dzięki 
zakończeniu pod koniec roku prac nad roz-
budową i modernizacją terminalu kontene-
rowego w Gliwicach, spółka PCC Intermo-
dal stworzyła podstawę do dalszego wzrostu 
w najbliższych miesiącach (więcej poniżej). 
Przewoźnik drogowy towarów w cysternach 
PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego 
zakończył zarówno IV kwartał jak i cały 2015 
rok wynikiem dodatnim. Natomiast rosyjska 
spółka portfelowa ZAO PCC Rail z Moskwy 
nadal ponosiła straty. W związku z tym  
w IV kwartale w spółce przeprowadzono  
kompleksowe działania restrukturyzacyjne. 
Większa część floty wagonów została wy-
dzierżawiona, zredukowano powierzchnię 
biurową i zatrudnienie. Efekt tych działań 
będzie jednak widoczny w wynikach finan-
sowych ZAO PCC Rail dopiero od I kwartału 
2016 roku. 

Holding / Projekty

Na 31 grudnia 2015 roku, w 
tym segmencie skonsolidowano po 
raz pierwszy wyniki finansowe spółki 
PCC BakkiSilicon hf. Sama spółka holdin-
gowa PCC SE ponownie zamknęła IV kwar-
tał 2015 roku wynikiem ujemnym, zgodnym 
z przewidywaniami. Straty ostatnich sześciu 
miesięcy zostały natomiast w dużej części 
zrekompensowane poprzez zaksięgowane 
już w II kwartale wpływy z dywidend oraz 
przychody ze zbycia działalności telekomu-
nikacyjnej i usług centrum danych w czerw-
cu 2015 roku.  

Postęp przy budowie wytwórni 
krzemometalu w Islandii  
Nasz projekt krzemowy na północy Islandii 
jest realizowany według planu. Od rozpo-
częcia prac budowlanych w połowie 2015 
roku, do dnia dzisiejszego zakończono pro-
jekt techniczny, terasowanie terenu na miej-
scu oraz budowę pierwszych fundamentów. 
Niektóre z głównych budynków będą goto-

Uwaga: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PCC SE oraz jednostkowe sprawozdania finansowe PCC SE (spółki holdingowej) i jej spółek zależnych podlegają audytowi raz w roku, na dzień 31.12, przez 
odpowiednio powołanego biegłego rewidenta. Śródroczne wyniki finansowe nie podlegają audytowi. Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejszy raport kwartalny zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, 
bazujące na aktualnych planach, szacunkach i prognozach kadry zarządzającej PCC SE i jej spółek zależnych oraz na innych obecnie dostępnych informacjach. Stwierdzeń dotyczących przyszłości nie należy 
traktować jako gwarancji wystąpienia opisanych w nich przyszłych wydarzeń i wyników. Przeciwnie, przyszłe wydarzenia i wyniki są zależne od wielu czynników, obarczone różnego rodzaju ryzykiem i elementami 
niepewności i opierają się na założeniach, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. PCC nie planuje ani nie zobowiązuje się do aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w zależności od przyszłych 
wydarzeń i wyników lub na podstawie nowych informacji. Aktualne dane finansowe są publikowane przez PCC SE w internecie pod adresem www.pcc-danefinansowe.eu.

Prawa autorskie do zdjęć: PCC SE
Niniejszy raport kwartalny i dodatkowe informacje dostępne są  
w Internecie pod adresem www.pcc.eu. 
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D-47198 Duisburg
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Kontakt Public Relations

Moerser Str. 149, D-47198 Duisburg
telefon: +49 (0)2066 20 19 35
telefax: +49 (0)2066 20 19 72
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www.pcc-danefinansowe.eu

Kontakt Direktinvest

Hilgerstr. 20, D-45141 Essen
telefon: +49 (0)2066 90 80 90
telefax: +49 (0)2066 90 80 99
e-mail: direktinvest@pcc.eu
www.pcc-direktinvest.eu

w strategicznym miejscu – na skrzyżowaniu 
trans europejskich korytarzy transportowych  
z Berlina przez Wrocław i Lwów do Kijowa 
oraz z Gdańska przez Katowice do Żyliny. 

Zakończenie prac w Gliwicach oznacza, że 
spółka PCC Intermodal zakończyła rozbu-
dowę i modernizację czwartego terminalu 
przeładunkowego w ciągu 13 miesięcy: we 
wrześniu 2015 roku otwarto rozbudowa-
ny terminal w Brzegu Dolnym, w czerwcu 
2015 roku rozbudowany terminal w Kutnie,  

a w grudniu 2014 roku, zmodernizowany 
terminal we Frankfurcie nad Odrą. Piąty ter-
minal kontenerowy należący do sieci PCC In-
termodal znajduje się w Dębicy, na połu-
dniowym wschodzie Polski. Obecnie spółka 
zależna PCC uruchamia miesięcznie ponad 
400 regularnych pociągów intermodalnych, 
kursujących na trasach krajowych i między-
narodowych.

Wykup serii obligacji  
w terminie zapadalności
W dniu 1 grudnia 2015 roku 7,25% seria ob-
ligacji o wartości sprzedaży wynoszącej ok. 
21,9 mln € (ISIN: DE000A1K0U02), wyemi-
towana w październiku 2011 roku, została  
w całości spłacona w terminie zapadalności.

Duisburg, 26 lutego 2016 roku

Papier z odpowied-
zialnych źródeł

MIX

Odwiedź  
nas na Facebook:

Nowe suwnice bramowe terminalu PCC w Gliwicach

Widok olbrzymiego placu budowy firmy PCC BakkiSilicon hf nieopodal miasta Húsavík w lutym 2016 roku


