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	Udany początek roku dla PCC z wynikiem EBITDA w wysokości 14,9 mln €

	Spółki chemiczne PCC z wysokimi ocenami w rankingu zrównoważonego  
 rozwoju

	Prace budowlane w PCC BakkiSilicon hf w Islandii przebiegają zgodnie  
 z planem

	Nowy pociąg kontenerowy łączy Zagłębie Ruhry z Polską

	Segmenty chemiczne PCC prezentują swoje produkty na nowym portalu  
 internetowym

Widok potężnego placu budowy firmy PCC BakkiSilicon hf koło Húsavík na północy Islandii. W tym miejscu do 2018 roku powstanie jedna  
z najnowocześniejszych i zarazem najbardziej przyjaznych środowisku wytwórni krzemometalu o rocznej wydajności 32 tys. ton (więcej na str. 4).
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Wyniki działalności

Większość spółek portfelowych Grupy 
PCC ma za sobą udany początek roku. 
Co prawda przychody ze sprzedaży w I kwar
tale 2016 roku kształtowały się ponownie 
poniżej naszych prognoz i poniżej analo-
gicznego okresu roku ubiegłego, natomiast 
wyniki finansowe przekroczyły zarówno 
poziom ubiegłego roku jak i założenia bu-
dżetowe na 2016 rok. Głównym powodem 
takiej dynamiki był stale niski poziom cen 
surowców, który doprowadził co prawda 
do spadku przychodów, ale z drugiej strony 
sprzyjał sytuacji finansowej naszych spółek 
portfelowych. Ponadto w niektórych ob-
szarach zakończenie inwestycji dotyczącej 
modernizacji lub rozbudowy instalacji pro-
dukcyjnych wpłynęło pozytywnie na wynik 
finansowy. Oprócz tego znaczenie miały 
również różnice kursowe, w tym osłabienie 
złotego wobec euro. Skonsolidowane przy-
chody ze sprzedaży Grupy PCC wyniosły  
w I kwartale 2016 roku 138 mln € (rok 
wcześniej: 144 mln €). Zysk przed odset-
kami (względnie wynikiem z działalności  
finansowej), opodatkowaniem, umorze-
niem i amortyzacją (EBITDA) wyniósł na 
dzień 31 marca + 14,9 mln €. Oznacza to 
wzrost o 6,8 mln € w porównaniu z ana-
logicznym okresem roku ubiegłego, kiedy 
wskaźnik ten osiągnął + 8,1 mln €. Zysk 
przed opodatkowaniem wyniósł + 2,3 mln € 
i osiągnął poziom ubiegłego roku. Zarówno 
EBT jak i EBITDA znacznie przekroczyły pro-
gnozę.

Pion Chemii Grupy PCC uzyskał w I kwar-
tale 2016 roku 117,6 mln € przychodów 
ze sprzedaży. Wszystkie cztery duże seg-
menty  Poliole, Surfaktanty, Chlor i Chemia 
Specjalistyczna  zamknęły I kwartał zy-
skiem, jedynie grupa „PCC Consumer Pro-
ducts“ nie zrealizowała celów kwartalnych.

Poliole

 W I kwartale w segmencie po-
lioli utrzymywał się korzystny trend wy-
ników działalności. Przychody kwartalne 
były niższe od zaplanowanych ze względu 
na niski poziom cen, natomiast wynik finan-
sowy segmentu przekroczył nasze oczekiwa-
nia w związku z utrzymującą się dobrą kon-
dycją działu biznesowego polioli PCC Rokita 
SA z Brzegu Dolnego. Działalność w dzie-
dzinie systemów poliuretanowych rozwinęła 
się w I kwartale 2016 roku tylko nieznacznie  
i wykazała niewielką stratę. Wśród przyczyn 
takiej sytuacji można wymienić sezonowo 
niski poziom sprzedaży pianek izolacyjnych 
oraz wciąż niższą od zakładanej sprzedaż 
w górnictwie. Zaplanowane w tym roku 
uruchomienie kolejnych linii produkcyjnych 
w Brzegu Dolnym przyczyni się do wzmoc-
nienia wzrostu przynajmniej w segmencie 
polioli.  

Surfaktanty

Segment surfaktantów pre-
zentował w I kwartale 2016 również 
dobrą kondycję. Podobnie jak w segmen-
cie polioli nie zrealizowano prognoz przy-
chodów, ale osiągnięty wynik finansowy 
był na poziomie dodatnim mieszczącym 
się w ramach naszych oczekiwań. Spółka 
PCC Exol SA z Brzegu Dolnego skorzystała 
w I kwartale z niskich cen zakupu surowców 
niezbędnych do produkcji. Pomimo przej-
ściowych problemów produkcyjnych w dzia-
le biznesowym betainów spółka ta zamknę-
ła I kwartał powyżej planu. Natomiast firma 
PCC Chemax, Inc. z Piedmont (Karolina 
Południowa), amerykańska spółka zależna 
PCC Exol SA działająca dotychczas głównie 
w dziedzinie chemikaliów stosowanych przy 
wydobyciu ropy i gazu, zakończyła I kwar-
tał nieznacznie poniżej założonego wyniku  
finansowego. Głównym powodem była na-

dal trudna sytuacja na rynku ropy naftowej. 
Tym niemniej, spółka ta także zamknęła  
I kwartał na plusie.

Chlor

Segment chloru zamknął I kwar
tał wynikiem dodatnim znacznie przekra-
czającym prognozę. Trzeba zaznaczyć, że 
prognoza ta uwzględniła już straty począt-
kowe instalacji produkcyjnej ultra czystego 
kwasu monochlorooctowego (monochlo-
roacetic acid, skrót MCAA) wchodzącej 
w skład tego segmentu. Straty te zostaną 
jednak poniesione dopiero w późniejszym 
terminie ze względu na opóźnione urucho-
mienie wytwórni. Ostateczny start produkcji 
MCAA nastąpi prawdopodobnie w połowie 
2016 roku po dostawie brakującego ele-
mentu instalacji, która została zapowiedzia-
na na czerwiec 2016 roku.

Głównym źródłem przychodów i zysku seg-
mentu pozostaje dział biznesowy chloru 
PCC Rokita SA. Dzięki nadal korzystnym ce-
nom surowców oraz znacznie lepszej efek-
tywności energetycznej nowej elektrolizy 
chloroalkaliów ten obszar biznesowy wyraź-
nie przekroczył naszą prognozę wyniku na  
I kwartał  mimo opóźnienia w obszarze biz-
nesowym MCAA. Na szczęście ilości chloru, 
które pierwotnie były przeznaczone do pro-
dukcji MCAA, udało się sprzedać zewnętrz-
nemu klientowi, a część została wykorzysta-
na we własnej produkcji tlenku propylenu.

Chemia specjalistyczna

Segment chemii specjalistycz-
nej również zanotował w I kwartale po-
zytywną dynamikę wyników działalno-
ści. Zarówno producent alkilofenoli 
PCC Synteza S.A. z KędzierzynaKoźla jak  
i dział biznesowy fosforo i naftalenopo-
chodnych PCC Rokita SA zamknęły I kwartał 
nawet powyżej oczekiwań. Obydwa pod-

Chemia specjalistyczna

I/2016 3M/2016 3M/2015

 35,3  35,3  43,2

 1,2  1,2  1,2

 0,4  0,4  0,3

 0,1  0,1  0,6

 357  357  383

Chlor

I/2016 3M/2016 3M/2015

 19,0  19,0  12,1

 5,1  5,1  – 2,0

 3,6  3,6  0,3

 3,2  3,2  – 2,2

 343  343  249

Surfaktanty

I/2016 3M/2016 3M/2015

 25,2  25,2  25,9

2,6  2,6  2,4

 2,1  2,1  1,9

 1,5  1,5  1,0

 254  254  249

Poliole

I/2016 3M/2016 3M/2015

 31,3  31,3  35,4

 3,8  3,8  5,0

3,5  3,5  4,7

 3,3  3,3  4,3

 182  182  150

Wskaźniki wg. 
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży1 mln €

EBITDA2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 31.03.)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki 2015 roku zostały skorygowane zgodnie z MSSF z powodu rozszerzenia zakresu konsolidacji. Dotyczy to również konsolidacji metodą pełną spółki PCC BakkiSilicon hf, Húsavík, ze 
skutkiem wstecznym. 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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mioty skorzystały przy tym z utrzymu  
jących się niskich cen zakupu surowców.  
Jednakże w obszarze biznesowym fosforo  
i naftalenopochodnych w ciągu kwartału  
zarysowała się rosnąca presja konkurencyjna 
wynikająca z taniego importu z Rosji oraz 
Chin. Z silną, chińską konkurencją (przede 
wszystkim dotyczącą koksu) nadal boryka ły 
się w I kwar tale także nasze dwie spół  
ki handlowe, PCC Trade & Services GmbH  
z Duisburgu oraz PCC MoravaChem s.r.o.  
z Czeskiego Cieszyna (Czechy). Dodatkową 
presję na ceny wywarły na początku roku 
wysokie zapasy koksu w Wielkiej Brytanii, 
które powstały w wyniku zamknięcia kilku 
zakładów produkcyjnych w tym kraju w 
2015 roku. Tym niemniej, obydwie spółki 
handlowe zamknęły I kwartał zyskiem, choć 
cele kwartalne PCC Trade & Services GmbH 
nie zostały osiągnięte. W międzyczasie na-
stąpił niewielki wzrost cen chińskiego koksu. 
Ponadto, po raz pierwszy został zawarty na II 
kwartał duży kontrakt dotyczący dostaw na 
kanadyjski rynek. W związku z tym sytuacja 
dochodowa w handlu powinna się w najbliż-
szych miesiącach poprawić.

Kopalnia kwarcytu PCC Silicium S.A. z Za-
górza zamknęła I kwartał oczekiwaną stratą. 
Co prawda kopalnia zawarła większy kon-
trakt z producentem żelazokrzemu, ale ze 
względu na czynniki sezonowe, znaczących 
wolumenów sprzedaży kruszyw do budowy 
dróg i linii kolejowych należy spodziewać się 
dopiero od II kwartału. Jak wspomnieliśmy  
w poprzednim raporcie kwartalnym, zakła-
damy gruntowną poprawę sytuacji finanso-

wej tej spółki zależnej dopiero po urucho-
mieniu wytwórni krzemometalu w Islandii.

Dobra konsumpcyjne

Grupa „PCC Consumer Products“  
w I kwartale znów poniosła straty. Głów-
nym ich powodem była wciąż niższa niż 
zaplanowana sprzedaż PCC Consumer Pro-
ducts Kosmet Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego 
spowodowana przeciągającą się przez kilka 
miesięcy przebudową należących do fir-
my  instalacji produkcyjnych. Dodatkowym 
czynnikiem utrudniającym był fakt, że do-
tychczasowy największy odbiorca w Polsce 
uruchomił w ubiegłym roku własną pro-
dukcję i od tego czasu znacznie zmniejszył 
ilość odbieranych produktów. Dlatego po 
zakończeniu przebudowy PCC Consumer 
Products Kosmet Sp. z o.o. w I kwartale zin-
tensyfikowała prace nad uzyskaniem tzw. 
zezwolenia GMP (ang. Good Manufacturing 
Practice, wytyczne dotyczące zapewnienia 
jakości procesów i otoczenia produkcyjnego 
przy wytwarzaniu leków, kosmetyków, żyw-
ności i pasz). Zezwolenie to jest niezbędne 
dla realizacji zaplanowanej sprzedaży pro-
duktów Kosmetu w Europie Zachodniej  
i zostanie prawdopodobnie wydane w ciągu 
drugiego kwartału 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 prognoz 
na dzień 31 marca z powodu niższego niż 
zaplanowany poziomu sprzedaży.

Energia

Pion Energii Grupy PCC wy-
generował w I kwartale 2016 roku ze-
wnętrzne przychody ze sprzedaży w wy-
sokości 3,3 mln €. Działalność przebiegała 

przy tym mniej więcej zgodnie z planem. 
Zarówno Dział Energii Konwencjonalnych 
jak i Dział Energii Odnawialnych zamknęły 
I kwartał zyskiem. Najważniejszym źródłem 
zysku był nadal Dział Energii Konwencjonal-
nych, w skład którego wchodzą zarówno 
elektrownia (względnie odpowiedni dział 
biznesowy) PCC Rokita SA, jak i polski za-
kład energetyczny i ciepłowniczy PCC Ener-
getyka Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzy-
nieKoźlu. 

Logistyka

Pion Logistyki Grupy PCC osią-
gnął w I kwartale 2016 roku zewnętrzne 
przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 
15,3 mln €. Oznacza to, że przychody były 
również nieznacznie niższe od naszych 
oczekiwań. Cieszy natomiast fakt, że choćby 
dział transportu intermodalnego wypraco-
wał lepsze wyniki niż zaplanowaliśmy. Ko-
rzystny efekt przyniosły tutaj przede wszyst-
kim dokonane w 2015 roku inwestycje  
w modernizację i rozbudowę terminali kon-
tenerowych spółki PCC Intermodal S.A.  
z Gdyni. Spółka ta skorzystała w I kwartale  
z wyraźnie zwiększonej liczby operacji prze-
ładunkowych na terminalach. Dodatkowe-
go wzrostu spodziewamy się w 2016 roku  
w związku z rozszerzeniem oferty w koryta-
rzu transportowym pomiędzy Zagłębiem 
Ruhry a Polską (więcej na stronie 4). Ponad-
to przewiduje się uruchomienie regularnych 
połączeń do Francji oraz w kierunku połu-
dniowym, tzn. przez Czechy do Austrii i Wę-
gier oraz dalej aż do Turcji. Przewoźnik che-
mii płynnej w autocysternach, spółka 
PCC Autochem Sp z o.o. z Brzegu Dolnego, 
również zamknął I kwartał zyskiem. W rosyj-
skiej spółce ZAO PCC Rail z siedzibą w Mo-
skwie pojawiły się pierwsze sukcesy działań 
restrukturyzacyjnych opisanych w poprzed-
nim raporcie kwartalnym. W ich efekcie 
spółka osiągnęła w I kwartale dodatni wynik 

Grupa PCC ogółem

I/2016 3M/2016 3M/2015

 137,6  137,6  144,0

 14,9  14,9  8,1

 8,8  8,8  2,6

2,3  2,3  2,3

 2975  2975  2889

Logistyka

I/2016 3M/2016 3M/2015

15,3  15,3  13,2

 1,5  1,5  0,9

 0,6  0,6  0,3

 0,5  0,5  1,1

 372  372  336

Energia

I/2016 3M/2016 3M/2015

3,3  3,3  3,2

 2,3  2,3  2,1

 1,6  1,6  1,4

 1,6  1,6  1,3

 181  181  181

Dobra konsumpcyjne

I/2016 3M/2016 3M/2015

 6,7  6,7  9,0

 – 0,6  – 0,6  0,1

 – 0,8  – 0,8  – 0,1

 – 1,2  – 1,2  – 0,3

 549  549  588

Wskaźniki wg. 
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży1 mln €

EBITDA2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 31.03.)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki 2015 roku zostały skorygowane zgodnie z MSSF z powodu rozszerzenia zakresu konsolidacji. Dotyczy to również konsolidacji metodą pełną spółki PCC BakkiSilicon hf, Húsavík, ze 
skutkiem wstecznym. 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 

Oddział PCC w Essen (Niemcy)
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uczestniczyła w rankingu po raz pierwszy  
i osiągnęła srebrny poziom. 

PCC Rokita SA poddała się ocenie po raz 
pierwszy w grudniu 2015 roku. Największa 
spółka chemiczna Grupy PCC również zdo-
była srebrny poziom w pierwszym podejściu  
i znalazła się tym samym w grupie 30%  
najbardziej zrównoważonych firm podda-
nych audytowi przez EcoVadis. 

Prace budowlane  
w PCC BakkiSilicon hf 
przebiegają zgodnie z planem 
Budowa naszej wytwórni krzemometalu  
w Islandii przebiega zgodnie z harmonogra-
mem i zaplanowanym budżetem. Obecnie 
wybudowano już wszystkie ściany zewnętrz-
ne pierwszego głównego budynku – składu 
węgla o długości 120 metrów i 30 metrach 
szerokości, który prawdopodobnie zostanie 
ukończony już w lipcu 2016 roku, czyli nie-
znacznie przed zaplanowanym terminem. O 
dalszym przebiegu projektu będziemy Pań-
stwa informować w Internecie – m.in. za po-
mocą regularnie aktualizowanej galerii zdjęć 
pod adresem:
http://www.pcc.eu/projektislandia/?lang=pl

Nowy pociąg kontenerowy 
pomiędzy Zagłębiem Ruhry  
a Polską 
PCC Intermodal S.A. rozszerzyła swoją ofer-
tę usług w korytarzu transportowym między 
Zagłębiem Ruhry a Polską dzięki ścisłej mię-
dzynarodowej współpracy. Wspólnie z part-
nerami Hupac Intermodal SA z Chiasso 
(Szwajcaria) i Kombiverkehr KG z Frankfurtu 

EBITDA. Ponadto wynikom finansowym 
sprzyjały w marcu korzystne różnice kurso-
we, dzięki czemu spółka zamknęła cały  
I kwartał zyskiem.

Holding / Projekty

Oprócz PCC SE, w skład tego 
segmentu wchodzą różne wewnętrzne 
spółki serwisowe oraz spółki celowe 
PCC BakkiSilicon hf z Húsavík (Islandia) 
oraz OOO DME Aerosol z siedzibą  
w Pierwomajskim (Rosja). W tej ostatniej 
spółce PCC SE posiada 50 % udziałów, po-
zostałe 50 % udziałów jest w rękach długo-
letniego rosyjskiego partnera. Realizacja 
projektu produkcji eteru dimetylowego jest 
natomiast zależna od zapewniania finanso-
wania inwestycji. W tej sprawie w I kwartale 
kontynuowano negocjacje z rosyjskimi ban-
kami.

Spółka holdingowa PCC SE zamknęła I kwar
tał 2016 roku oczekiwaną stratą. Dzięki za-
planowanemu w II kwartale zaksięgowaniu 
wypłat dywidend różnych spółek portfelo-
wych, sytuacja ta ulegnie w najbliższej przy-
szłości zmianie. 

Spółki chemiczne PCC  
z wysokimi ocenami w rankingu 
zrównoważonego rozwoju  
Polskie spółki chemiczne PCC Rokita SA  
i PCC Exol SA otrzymały wysokie oceny  
w międzynarodowym rankingu zrównowa-
żonego rozwoju przeprowadzonym przez 
platformę EcoVadis.

Producent surfaktantów PCC Exol SA w lu-
tym otrzymał za swoje osiągnięcia w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 
złoty certyfikat, czyli najwyższy status w ran-
kingu EcoVadis. PCC Exol we wszystkich ka-
tegoriach CSR znalazła się w gronie wiodą-
cych 2 % najlepiej ocenionych firm na 
świecie. W ubiegłym roku ta spółka zależna 

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.pccdanefinansowe.eu.

Prawa autorskie do zdjęć: PCC SE
Niniejszy raport kwartalny i dodatkowe informacje dostępne są  
w Internecie pod adresem www.pcc.eu. 

Wydawca

PCC SE
Moerser Str. 149
D47198 Duisburg
Niemcy
www.pcc.eu

Kontakt Public Relations

Moerser Str. 149, D47198 Duisburg
telefon: +49 (0)2066 20 19 35
telefax: +49 (0)2066 20 19 72
email: pr@pcc.eu
www.pccdanefinansowe.eu

Kontakt Direktinvest

Hilgerstr. 20, D45141 Essen
telefon: +49 (0)2066 90 80 90
telefax: +49 (0)2066 90 80 99
email: direktinvest@pcc.eu
www.pccdirektinvest.eu

nad Menem polska spółka zależna PCC od 
początku stycznia realizuje bezpośrednie  
połączenia pomiędzy terminalem DUSS  
w Duisburgu a własnym terminalem PCC  
w Kutnie. Nowy bezpośredni pociąg o ła-
downości do 1200 ton kursuje cztery razy  
w tygodniu w obu kierunkach, w tym dwa 
razy w tygodniu z postojem w PoznaniuFra-
nowie. Przy dalszej spedycji ładunków  
z Duisburga lub Kutna możliwe jest wyko-
rzystanie istniejącej oferty krajowych i mię-
dzynarodowych połączeń trzech operato-
rów.

Segmenty chemiczne PCC 
prezentują swoje produkty na 
nowym portalu internetowym
Grupa PCC uruchomiła nowy portal produk-
towy w Internecie. Zawiera on informacje 
o ofercie produktowej naszych segmentów 
chemicznych i umożliwia klientom oraz za-
interesowanym osobom komfortowe i szyb-
kie wyszukiwanie produktów. Na stronie  
www.products.pcc.eu można znaleźć ponad 
500 produktów i formulacji chemicznych dla 
wielu różnych zastosowań przemysłowych. 

Katalog zbudowany w nowoczesnej szacie 
graficznej pozwala na filtrowanie produk-
tów przy użyciu różnych kryteriów, w tym 
obszaru zastosowania, składu lub sposobu 
działania. Oprócz szczegółowego opisu każ-
dego z produktów zarejestrowani użytkow-
nicy mają dostęp do obszernej dokumenta-
cji, która jest przygotowana do pobrania. 
Portal jest na razie dostępny w języku an-
gielskim i polskim, wersja niemiecka jest  
w trakcie przygotowania.

Duisburg, 18 maja 2016 roku 
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Odwiedź PCC SE  
na Facebook.

Wytwórnia krzemometalu w Islandii: Skład węgla w budowie

Papier z odpowie-
dzialnych źródeł


