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Wyniki działalności

Czwarty kwartał 2016 roku był dla Grupy 
PCC w ujęciu łącznym niezwykle udany. 
Skonsolidowane przychody ze sprzeda-
ży wzrosły w tym okresie o 149,9 mln €, 
osiągając na koniec roku kwotę 
570,2 mln € (rok wcześniej 571,1 mln €). 
Wysokość przychodów okazała się zatem 
znacznie niższa od naszych założeń na 2016 
rok, natomiast osiągnięte wyniki finansowe 
znacznie przekroczyły nasze oczekiwania. 
Jak wspomnieliśmy w poprzednich rapor-
tach kwartalnych, na dynamikę przychodów 
negatywnie wpływają utrzymujący się niski 
kurs złotego oraz niski poziom cen surow-
ców, odnotowywany niemal przez cały rok 
2016. Czynniki te miały jednakże korzystny 
wpływ na nasze spółki portfelowe po stro-
nie zakupowej, a co za tym idzie także na 
ich wyniki finansowe. Na wzrost wyniku 
finansowego wpłynęły poza tym również 
coraz większy udział produktów o wyższej 
wartości dodanej oraz zakończone w nie-
których obszarach inwestycje w moderniza-
cję i rozbudowę instalacji produkcyjnych. W 
wyniku tych inwestycji spółce PCC Rokita SA  
z Brzegu Dolnego przyznano latem 2016 
roku tzw. białe certyfikaty za osiągnięcie 
określonych parametrów efektywności ener-
getycznej, które zostały sprzedane z zyskiem 
w czwartym kwartale. Zysk uzyskany z tej 
jednorazowej transakcji został zaksięgowany  
w spółce holdingowej podgrupy PCC Rokita 
SA, a tym samym w pionie Holding/Projekty. 
Warto dodać, że w poprzednim roku w tym 
samym pionie również osiągnięto zysk jed-
norazowy w podobnej wysokości. W 2015 
roku był on związany ze zbyciem działalno-
ści telekomunikacyjnej i usług centrum da-
nych przez PCC SE. 

Skonsolidowany zysk przed odsetka-
mi (względnie wynikiem z działalności 
finansowej), opodatkowaniem, umo-
rzeniem i amortyzacją (EBITDA) wzrósł  
w czwartym kwartale o 33,3 mln €, osią-
gając na koniec roku +77,6 mln €. Oznacza 

to, że wynik ubiegłoroczny, który wyniósł 
+50,8 mln €, został zwiększony 1,5-krotnie. 
Jeszcze bardziej znaczący wzrost w porów-
naniu z rokiem ubiegłym zanotowano w od-
niesieniu do wyniku przed opodatkowaniem 
(EBT): Jego wartość osiągnęła w czwartym 
kwartale 21,3 mln €. Na koniec roku wzro-
sła ona do + 26,9 mln €, czyli 22,4-krot-
nie w porównaniu z rokiem poprzednim 
(+1,2 mln €). Dane te pochodzą ze wstępne-
go skonsolidowanego sprawozdania finan-
sowego. Ostateczne, zaudytowane wyniki 
finansowe zostaną opublikowane w ciągu 
drugiego kwartału 2017 roku na naszej 
stronie internetowej www.pcc-danefinanso-
we.eu, po zatwierdzeniu skonsolidowanego 
sprawozdania rocznego. 

Głównym źródłem przychodów i zysku 
pozostał pion Chemii Grupy PCC, który 
wypracował w czwartym kwartale 2016 
roku przychody na poziomie 127,0 mln €. 
Narastająco do końca roku zewnętrzne przy-
chody pionu osiągnęły 486,1 mln €. Okazały 
się one tym samym znacznie niższe od na-
szych oczekiwań. Dotyczy to zarówno cało-
ści pionu Chemii, jak i jego poszczególnych 
segmentów, i ma to związek z przyczynami 
wymienionymi na wstępie. Różnice wystę-
powały natomiast w dynamice wyników  
finansowych poszczególnych segmentów:

Poliole

W segmencie polioli dobra pas-
sa utrzymała się również w czwartym 
kwartale 2016 roku, głównie za sprawą 
niezmiennie dobrych i lepszych niż oczeki-
wano wyników finansowych działu bizneso-
wego polioli. Natomiast dział biznesowy płyt 
termoizolacyjnych, znajdujący się jeszcze  
w etapie wdrożeniowym, zakończył czwarty 
kwartał – zgodnie z oczekiwaniami – wyni-
kiem ujemnym. Również działalność w za-
kresie dostaw rozwiązań w Polsce i w Niem-
czech w dalszym ciągu ponosiła straty. Na 
uwagę zasługuje jednak fakt, że do końca 
roku dostarczono i z sukcesem uruchomio-

no wszystkie maszyny produkcyjne w zakła-
dzie PCC Prodex GmbH w Essen.

Surfaktanty

Segment surfaktantów rów-
nież utrzymał w czwartym kwartale 
2016 roku korzystną dynamikę działal-
ności. Dzięki wzrostowi udziału w sprze-
daży produktów o wyższej wartości wyniki 
spółki PCC Exol SA z Brzegu Dolnego po 
raz kolejny przekroczyły nasze oczekiwania, 
pomimo dalszego wzrostu cen zakupu alko-
holi tłuszczowych. Amerykańska spółka za-
leżna PCC Exol SA, firma PCC Chemax, Inc.  
z Piedmont (Karolina Południowa), ze wzglę-
du na niezmiennie trudną sytuację na rynku 
ropy naftowej ponownie odnotowała wynik 
poniżej naszych oczekiwań, ale zamknę-
ła rok 2016 zyskiem. Spółka portfelowa 
PCC SE z Ghany, firma PCC Organic Oils Ltd. 
z siedzibą w Accra, uruchomiła w czwartym 
kwartale 2016 roku własną produkcję oleju 
z nasion palmowych – ważnego surowca do 
produkcji alkoholi tłuszczowych. Pierwsze 
próbki zostały dostarczone firmie PCC Exol 
SA w celu przeprowadzenia badań. Długo-
terminowo PCC Organic Oils Ltd. ma stać 
się jednym ze źródeł dostaw surowców od-
nawialnych dla PCC Exol SA.

Chlor

Segment chloru zanotował 
czwartym kwartale 2016 roku nadal 
bardzo dobre wyniki finansowe. Była to 
ponownie zasługa głównie działu bizneso-
wego chloru PCC Rokita SA, któremu sprzy-
jały m.in. utrzymujące się wysokie ceny sody 
kaustycznej (ługu sodowego) – produktu 
pochodnego powstającego w procesie wy-
twórczym chloru. Poza tym na pozytywną 
dynamikę wpłynęły też – jak opisywaliśmy 
już w poprzednim raporcie kwartalnym – 
korzystne ceny zakupu surowców (m.in. 
propylenu i benzenu) oraz większa wydaj-
ność nowej instalacji elektrolizy membrano-

Chemia specjalistyczna

IV/2016 12M/2016 12M/2015

45,4 161,9 161,7

2,6 6,2 5,2

1,6 2,8 1,6

1,9 1,7 – 0,6

353 353 363

Chlor

IV/2016 12M/2016 12M/2015

17,9 71,8 58,3

9,6 23,4 8,2

7,9 17,0 3,0

6,3 12,9 2,5

381 381 344

Surfaktanty

IV/2016 12M/2016 12M/2015

24,5 101,6 101,1

2,3 10,3 9,5

1,7 8,1 7,3

1,6 6,7 4,7

259 259 259

Poliole

IV/2016 12M/2016 12M/2015

33,4 126,6 136,2

3,0 12,3 13,8

2,6 10,9 12,5

2,7 10,8 12,0

204 204 171

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 roczne za 2016 rok pochodzą ze wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie zostały jeszcze zaudytowane. Wyniki kwartalne nieaudytowane. Dane mogą ulec zmianie.  
| 1 Podane w tabelach przychody obejmują wyłącznie przychody zewnętrzne, korekty konsolidacyjne zostały już uwzględnione. Segmentu Holding/Projekty nie zaprezentowano osobno. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation 
and amortisation) = zysk przed odsetkami, względnie 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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wej. Wytwórnia ultraczystego kwasu mo-
nochlorooctowego (monochloroacetic acid, 
w skrócie MCAA), która również wchodzi  
w skład segmentu chloru, została w czwar-
tym kwartale wreszcie uruchomiona i wnio-
sła tym samym pierwszy wkład w przychody 
segmentu.

Chemia specjalistyczna

Wyniki finansowe segmentu 
chemii specjalistycznej prezentowały 
się znacznie lepiej niż w poprzednim 
kwartale. Co prawda w ujęciu łącznym 
oczekiwania na 2016 rok nie zostały speł-
nione, ale większość spółek portfelowych, 
względnie działów biznesowych należących 
do tego segmentu zamknęła zarówno 
czwarty kwartał jak i cały rok wynikiem do-
datnim. Na uwagę zasługuje tutaj znaczący 
wzrost – w porównaniu z trzecim kwartałem 
– wyniku finansowego PCC Trade & Services 
GmbH, spółki zajmującej się handlem su-
rowców z siedzibą w Duisburgu. Wynika on 
głównie z aktualnej sytuacji na rynku koksu: 
Ze względu na gwałtowny wzrost cen węgla 
koksującego oraz w oczekiwaniu dalszego 
wzrostu cen, wielu odbiorców koksu próbo-
wało zabezpieczyć swoje zapotrzebowanie 
w krótkim okresie. W związku z tym 
PCC Trade&Services GmbH sprzedała znacz-
nie większe ilości koksu niż pierwotnie za-
kładano. Operatorowi portowemu tej spółki 
portfelowej, firmie ZAO Novobalt Terminal  
z Kaliningradu (Rosja), sprzyjał natomiast  
w czwartym kwartale wzrost liczby załadun-
ków. Tym niemniej wyniki roczne obu spółek 
wypadły poniżej oczekiwań. Przychody i wy-
niki finansowe zajmującej się handlem su-
rowcami spółki PCC Morava-Chem s.r.o.  
z Czeskiego Cieszyna (Czechy) mieściły się 
natomiast w ramach naszych założeń.

Producent alkilofenoli PCC Synteza S.A.  
z Kędzierzyna-Koźla oraz dział biznesowy 
fosforo- i naftalenopochodnych PCC Rokita 
SA zamknęły czwarty kwartał, jak i cały rok 
2016, wynikiem dodatnim. Wyniki tych 

działów biznesowych mieściły się na koniec 
roku w ramach naszych oczekiwań. Nato-
miast spółka PCC Silicium S.A. z Zagórza 
koło Kielc zakończyła czwarty kwartał po-
nownie wynikiem ujemnym, a strata spółki 
za cały 2016 rok była wyższa niż pierwotnie 
oczekiwano. Głównym powodem tej sytu-
acji była kurcząca się i nie pokrywająca kosz-
tów działalność standardowa tej spółki, czyli 
sprzedaż tłucznia na potrzeby budowy dróg 
i szlaków kolejowych. W związku z tym 
nowy zarząd spółki intensywnie pracował 
nad znalezieniem nowych możliwości zbytu 
gatunków i produktów, które nie nadają się 
do wykorzystania na potrzeby projektu 
PCC SE w zakresie produkcji krzemometalu 
(więcej na stronie 4). Poza tym, w kopalni 
kwarcytu trwa realizacja programu inwesty-
cyjnego w ramach wyżej wymienionego 
projektu przy wsparciu finansowym PCC SE.

Dobra konsumpcyjne

Grupa „PCC Consumer Products“ 
w czwartym kwartale znów poniosła stra-
ty. Przeważająca ich część także i tym razem 
przypadała na spółkę PCC Consumer Pro-
ducts Kosmet Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego. 
Przyczyny zostały opisane już w poprzednich 
raportach kwartalnych. Ta spółka portfelowa 
uczestniczyła w czwartym kwartale w wielu 
przetargach różnych dużych klientów na do-
stawę produktów, by przynajmniej częścio-
wo zrekompensować spadek przychodów 
wywołany utratą dotychczas największe-
go klienta. Poza tym spółka kontynuowała 
rozpoczętą w trzecim kwartale realizację 
kontraktów na rozlewanie płynów do pra-
nia. W celu wzmocnienia bazy kapitałowej,  
a również żeby poprawić sytuację płynno-
ściową, zapadła w czwartym kwartale de-
cyzja o podwyższeniu kapitału spółki, które 
zostało dokonane na początku 2017 roku. 

Wyniki pozostałych spółek wchodzących 
w skład grupy „PCC Consumer Products”, 
czyli białoruskiej OOO PCC Consumer Pro-
ducts Navigator z Grodna oraz fabryki za-

pałek PCC Consumer Products Czechowice 
S.A. z Czechowic-Dziedzic, również wypadły 
w czwartym kwartale po raz kolejny poniżej 
naszych oczekiwań. Warto jednak zazna-
czyć, że obydwie spółki zamknęły 2016 rok 
dodatnim wynikiem na poziomie EBITDA.

Energia

Pion Energii Grupy PCC może 
zaliczyć także czwarty kwartał 2016 roku 
do udanych. Dynamika przychodów i wyni-
ków finansowych działu energii konwencjo-
nalnych, w skład którego wchodzą zarówno 
elektrownia (względnie odpowiedni dział 
biznesowy) PCC Rokita SA, jak i polski zakład 
energetyczny i ciepłowniczy PCC Energetyka 
Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koź-
lu, była nadal dodatnia i przekroczyła nasze 
oczekiwania. Dział energii odnawialnych 
również wypracował dodatni wynik finan-
sowy. Cele na 2016 rok nie zostały jednak 
w całości osiągnięte, co ma związek m.in.  
z niekorzystnymi warunkami hydrologiczny-
mi w ciągu roku oraz z opóźnieniami przy 
budowie piątej małej elektrowni wodnej w 
Republice Macedonii. Dla skonsolidowanego 
wyniku finansowego pion ten miał jednak 
wciąż ograniczone znaczenie.

Logistyka

Pion Logistyki Grupy PCC osią-
gnął w czwartym kwartale 2016 roku 
przychody zewnętrzne na poziomie 
17,2 mln €. Na 31 grudnia przychody pionu 
wyniosły 65,5 mln €, a zatem nasze oczeki-
wania nie zostały spełnione również i w tym 
pionie. Głównym źródłem przychodów po-
została PCC Intermodal S.A. z Gdyni, która 
odpowiadała również za lwią część wyniku 
EBITDA pionu Logistyki. Tym niemniej, mimo 
wzrostu sprzedaży, spółka ta w ujęciu łącz-
nym nie spełniła w 2016 roku naszych ocze-
kiwań. Wśród powodów można wymienić 
znaczący wzrost przewozów wewnątrz Pol-
ski spowodowany rozbudową polskich por-

Grupa PCC ogółem

IV/2016 12M/2016 12M/2015

149,9 570,2 571,1

33,3 77,6 50,8

26,2 51,3 26,9

21,3 26,9 1,2

3 016 3 016 2 992

Logistyka

IV/2016 12M/2016 12M/2015

17,2 65,5 56,8

0,9 5,6 4,9

– 0,2 1,5 1,7

0,6 1,7 – 2,1

410 410 367

Energia

IV/2016 12M/2016 12M/2015

3,1 11,3 11,3

3,9 9,7 7,3

3,2 7,0 4,3

3,1 6,7 0,6

184 184 179

Dobra konsumpcyjne

IV/2016 12M/2016 12M/2015

5,7 24,1 38,6

– 1,1 – 2,7 – 0,1

– 1,4 – 3,8 – 0,9

– 1,5 – 4,6 – 2,1

468 468 569

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 roczne za 2016 rok pochodzą ze wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie zostały jeszcze zaudytowane. Wyniki kwartalne nieaudytowane. Dane mogą ulec zmianie.  
| 1 Podane w tabelach przychody obejmują wyłącznie przychody zewnętrzne, korekty konsolidacyjne zostały już uwzględnione. Segmentu Holding/Projekty nie zaprezentowano osobno. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation 
and amortisation) = zysk przed odsetkami, względnie 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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prowadzi na swojej platformie internetowej 
bezpośrednią sprzedaż wyrobów Grupy 
PCC, a w przyszłości również wyrobów firm 
trzecich, na rzecz mniejszych odbiorców 
(głównie B2B). W 2017 roku planowana jest 
ekspansja tej działalności na rynek niemiec-
ki, na potrzeby którego zostanie uruchomio-
na platforma distripark.de. Wyniki wymie-
nionych spółek, jak również wewnętrznych 
spółek serwisowych wchodzących w skład 
segmentu Holding/Projekty, nie wpłynęły lub 
wpłynęły tylko marginalnie na skonsolido-
wane przychody i zyski.

Projekt budowy wytwórni 
krzemometalu w Islandii 
postępuje zgodnie z planem 
Prowadzona przez spółkę PCC BakkiSilicon 
hf budowa wytwórni krzemometalu na  
północy Islandii postępuje nadal zgodnie  
z harmonogramem i założonym budżetem.  

Zespół projektowy PCC w Duisburgu i Hú-
savíku, który  nadzoruje realizację prac bu-
dowlanych przez wykonawcę pod klucz,  
firmę SMS group GmbH z Düsseldorfu, skie-
ruje obecnie swoją uwagę również na przy-
gotowania do uruchomienia zakładu. Lokal-
na kadra zarządzająca jest już w komplecie  
i dysponuje bogatym doświadczeniem w za-
kresie uruchamiania i eksploatacji porówny-
walnych instalacji. Dodatkowego wsparcia 
udzielają nam międzynarodowi eksperci po-
siadający specjalistyczną wiedzę z zakresu 
produkcji krzemometalu. 

W celu zapewnienia przyszłym pracowni-
kom atrakcyjnych warunków życia, PCC SE 
postanowiła zainwestować w budowę 

tów, podczas gdy w odniesieniu do bardziej 
rentownych transportów międzynarodo-
wych z Hamburga zanotowano trend spad-
kowy. W ostatnim czasie rysuje się jednak 
ożywienie gospodarki, szczególnie w rejonie 
Frankfurtu nad Odrą, co najprawdopodob-
niej przyniesie nowy potencjał wzrostu dla 
„korytarza niemieckiego” PCC Intermodal 
S.A. w 2017 roku. Dalszego wzrostu wyko-
rzystania zdolności przewozowych oczekuje 
się również na trasach z Rotterdamu i Duis-
burga do Polski. W przypadku rosyjskiej 
spółki portfelowej ZAO PCC Rail z Moskwy 
wzrost taryf wagonowych w Rosji nadal 
wpływa korzystnie na dynamikę EBITDA. 
Poza tym ZAO PCC Rail skorzystała w 2016 
roku na wzmocnieniu kursu rosyjskiego ru-
bla. Dynamika wyniku finansowego prze-
woźnika drogowego towarów w cysternach 
PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego 
była w czwartym kwartale, z powodów opi-
sanych w poprzednim raporcie kwartalnym, 
nadal niezadowalająca. W związku z tym 
dokonano zmiany w zarządzie tej spółki.

Holding / Projekty

Pion Holding/Projekty zamknął 
czwarty kwartał 2016 roku wyraźnym 
zyskiem ze względu na wymieniony na 
wstępie efekt jednorazowy. Natomiast 
wynik finansowy spółki PCC SE uległ dalsze-
mu zmniejszeniu ze względu na koszty od-
setkowe i koszty rozwoju projektów, i zna-
lazł się na poziomie ujemnym. Większość 
kosztów rozwoju projektów dotyczyła po-
nownie projektu produkcji eteru dimetylo-
wego w Rosji oraz projektu produkcji krze-
mometalu największej spółki celowej 
PCC SE, firmy PCC BakkiSilicon hf z siedzibą 
w Húsavíku (Islandia), którego postęp zosta-
nie bliżej omówiony poniżej (więcej po pra-
wej stronie).

Poza tym PCC SE, w ramach podwyższenia 
kapitału, nabyła w czwartym kwartale udzia-
ły w spółce distripark.com sp. z o.o., która 
dotychczas była spółką w 100% zależną od 
PCC Rokita SA. Ta nowa spółka portfelowa 

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. Wyniki kwartalne i półroczne 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.
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mieszkań na miejscu. Pierwszych 11 domów 
dwurodzinnych na pięknie położonej działce 
udostępnionej przez gminę będzie goto-
wych już późnym latem 2017 roku. 

PCC Rokita nabywa udziały w 
spółce chemicznej w Tajlandii
W grudniu 2016 roku PCC Rokita SA nabyła 
25 procent udziałów spółki IRPC Polyol 
Company Ltd. (IRPC Polyol), tajlandzkiego 
producenta polioli i poliuretanów z siedzibą 
w Bangkoku. Spółką dominującą tej spółki 
jest tajlandzka grupa petrochemiczna IRPC 
Public Co. Ltd. Współpraca obu firm zaczęła 
się na początku 2015 roku od założenia 
spółki joint-venture IRPC PCC zajmującej się 
sprzedażą polioli i systemów poliuretano-
wych. Nabycie części udziałów partnera  
joint-venture jest dla PCC Rokita SA kolej-
nym etapem ekspansji w Azji.

Wstępnie uzgodniona cena zakupu 25-pro-
centowego pakietu udziałów wynosi 82,5 
mln bahtów (ok. 2,2 mln €). Ostateczna 
cena zostanie ustalona na podstawie zbada-
nego sprawozdania finansowego IRPC 
Polyol za 2016 rok. PCC Rokita SA zobowią-
zała się ponadto do zakupu kolejnych  
25 procent udziałów spółki IRPC Polyol  
w ciągu trzech lat od wejścia w życie umowy 
kupna, a w przypadku rezygnacji z zakupu 
kolejnych udziałów – do sprzedaży zakupio-
nych udziałów udziałowcy większościowe-
mu, firmie IRPC Public Co. Ltd.

Wykup obligacji  
o jednorazowej spłacie  
w terminie zapadalności
Dnia 1 grudnia 2016 roku PCC SE wyku-
piła serię obligacji 7,25%, WKN A1PGS3  
z 2012 roku, w formie jednorazowej spłaty, 
spłacając ok. 30 mln € w terminie zapadal-
ności. W dniu 1 stycznia 2017 wykupio-
no serię obligacji 4,00%, WKN A13R7R  
z 2014 roku za 10 mln €.

Duisburg, marzec 2017 r. 
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PCC BakkiSilicon hf koło Húsavíku (Islandia)


