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www.pcc.euNowa wytwórnia kwasu monochlorooctowego (MCAA) spółki PCC MCAA Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym: Instalacja przyczyniła się  
do znacznej rozbudowy łańcucha tworzenia wartości Grupy PCC w segmencie chloru. Pozwala także na integrację wsteczną,  
ponieważ MCAA może być wykorzystany jako materiał wyjściowy do produkcji betain w segmencie surfaktantów.

	Grupa PCC wypracowała w IQ2017 wynik EBITDA w wysokości 15,3 mln €

	Wzrost wyniku EBT o 48 % w ujęciu rocznym

	Prace budowlane wytwórni krzemometalu w Islandii postępują zgodnie z planem

	Rozpoczęcie budowy zakładu DME w Rosji

	Zwiększenie wartości 3,00 % serii obligacji o 10 mln €

	Skonsolidowane sprawozdanie roczne za 2016 rok jest dostępne online
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Wyniki działalności

Początek roku obrotowego 2017 był w 
większości spółek portfelowych PCC SE 
okresem bardzo udanym. Skonsolidowa-
ne przychody ze sprzedaży wyniosły  
w pierwszym kwartale 165,9 mln €. Ozna-
cza to, że zarówno wynik analogicznego 
okresu w poprzednim roku (137,6 mln €), 
jak i nasze założenia na koniec marca zosta-
ły znacznie przekroczone. Zdecydowanie 
największy udział miał w tym pion Chemii 
Grupy PCC. Wniósł on ponadto decydujący 
wkład w dodatni wynik finansowy kwartału, 
który również przekroczył nasze oczekiwa-
nia. Skonsolidowany wynik przed wynikiem 
z działalności finansowej, opodatkowaniem 
i amortyzacją (EBITDA) wyniósł na dzień  
31 marca 2017 roku +15,3 mln €. Jest to 
wzrost o 3% w ujęciu rocznym (+14,9 mln €). 
Na poziomie wyniku EBT wypracowano 
+3,4 mln € zysku. Oznacza to wzrost o pra-
wie 48% w porównaniu z analogicznym 
okresem roku ubiegłego - wówczas wskaź-
nik ten osiągnął +2,3 mln €. Wyniki działal-
ności pojedynczych segmentów były zróżni-
cowane.

Pion Chemii Grupy PCC wypracował na 
dzień 31 marca 2017 roku przychody na 
poziomie 145,0 mln €. Wszystkie cztery 
duże segmenty pionu – poliole, surfaktanty, 
chlor i chemia specjalistyczna – mogły uznać 
pierwszy kwartał za udany. Tylko segment 
dóbr konsumpcyjnych nadal przynosił straty.

Poliole

W segmencie polioli zaobser-
wowaliśmy w pierwszym kwartale 2017 
roku ponownie pozytywną dynamikę 
wyników działalności. Wolumen sprzeda-
ży był co prawda niższy niż w analogicznym 
okresie roku ubiegłego, ale uzyskano wyż-
sze średnie ceny sprzedaży. W wyniku tego, 
przychody były wyższe niż w odpowiednim 
kwartale roku poprzedniego. Założenia do-
tyczące przychodów w pierwszym kwartale 

2017 roku zostały spełnione, natomiast wy-
niki finansowe wypadły poniżej oczekiwań. 
Wśród powodów można wymienić silny 
wzrost cen zakupu izocyjanianów (przede 
wszystkim MDI), którego nie mogliśmy w 
pełni przerzucić na naszych klientów. Oprócz 
działu biznesowego polioli PCC Rokita SA  
z Brzegu Dolnego sytuacja ta dotyczyła rów-
nież działalności w zakresie dostaw goto-
wych rozwiązań w segmencie polioli. 

Czynnikiem utrudniającym był deficyt poda-
ży diizocyjanianotoluenu (TDI), czyli drugie-
go, obok polioli, ważnego surowca do pro-
dukcji elastycznych pianek poliuretanowych. 
W rezultacie doszło do znaczącego spadku 
popytu na poliole standardowe. Jednak 
dzięki coraz większemu udziałowi produk-
tów o wyższej wartości dodanej w portfelu 
działu biznesowego polioli PCC Rokita SA, 
zrekompensowaliśmy większą część tego 
efektu, a cały segment polioli osiągnął do-
datni wynik kwartalny.

Surfaktanty

Segment surfaktantów pre-
zentował w pierwszym kwartale 2017 
również dobrą kondycję. Przychody 
kwartalne wypadły powyżej oczekiwań. 
Głównym tego powodem były ponadpla-
nowe wolumeny sprzedaży spółki PCC Exol 
SA z Brzegu Dolnego w połączeniu ze wzro-
stem średnich cen sprzedaży. Jednocześnie 
doszło również do dalszego wzrostu cen za-
kupu surowców, przez co wynik kwartalny 
wypadł nieznacznie poniżej naszych oczeki-
wań. Najważniejszym czynnikiem napędza-
jącym wzrost cen były ponownie alkohole 
tłuszczowe. Tym niemniej zarówno PCC Exol 
SA jak i segment surfaktantów zamknęły 
pierwszy kwartał zyskiem.

Chlor

Segment chloru zamknął 
pierwszy kwartał 2017 wynikiem do-
datnim znacznie przekraczającym nasze 

oczekiwania. Fundamentem pozytywnej 
dynamiki był nadal dział biznesowy chloru 
PCC Rokita SA, który skorzystał m.in. na 
ponadplanowych wolumenach sprzedaży. 
Ponadto na wynik finansowy korzystnie 
wpłynęły niskie ceny energii elektrycznej 
oraz większa wydajność nowej instalacji 
elektrolizy chlorków metali alkalicznych. Na-
tomiast firma PCC MCAA Sp. z o.o., wcho-
dząca również w skład segmentu chlorowe-
go, poniosła straty wynikające z rozruchu 
w końcówce 2016 roku wytwórni kwasu 
monochlorooctowego wysokiej czystości 
(monochloroacetic acid, skrótem MCAA). 
Wolumen produkcji i sprzedaży tego seg-
mentu działalności był stopniowo zwiększa-
ny. Trwają już regularne dostawy wysokiej 
czystości MCAA do niektórych kluczowych 
klientów. W przypadku kolejnych klientów 
w pierwszym kwartale 2017 roku przepro-
wadzono prace nad niezbędną kwalifikacją. 
Wytwórnia MCAA przyczyniła się do znacz-
nej rozbudowy łańcucha tworzenia wartości 
Grupy PCC w segmencie chloru. Instalacja 
ta pozwala także na integrację wsteczną, 
ponieważ MCAA może być wykorzystany 
jako materiał wyjściowy do produkcji betain 
w segmencie surfaktantów.

Chemia specjalistyczna

Wyniki działalności w seg-
mencie chemii specjalistycznej również 
przekroczyły nasze oczekiwania. We 
wszystkich segmentach działalności przy-
chody uzyskane w ciągu kwartału wypadły 
znacznie wyższej od zaplanowanych. Naj-
istotniejszym powodem były zwiększone 
przychody największej spółki handlowej 
Grupy PCC, PCC Trade & Services GmbH  
z Duisburga, której sprzyjał wzrost cen su-
rowców. Skutkowało to – przynajmniej  
w liczbach bezwzględnych – także znaczą-
cym wzrostem marż w działalności handlo-
wej. Drugim czynnikiem była opisana już  
w poprzednim raporcie kwartalnym sytu-
acja na rynku koksu, w efekcie której spół-
ka PCC Trade & Services GmbH sprzedała  

Chemia specjalistyczna

Q1/2017 3M/2017 3M/2016

52,3 52,3 35,3

2,8 2,8 1,2

1,9 1,9 0,4

1,6 1,6 0,1

351 351 357

Chlor

Q1/2017 3M/2017 3M/2016

21,0 21,0 19,0

4,8 4,8 5,1

2,5 2,5 3,6

3,2 3,2 3,2

367 367 343

Surfaktanty

Q1/2017 3M/2017 3M/2016

32,8 32,8 25,2

2,6 2,6 2,6

2,0 2,0 2,1

1,1 1,1 1,5

267 267 254

Poliole

Q1/2017 3M/2017 3M/2016

33,3 33,3 31,3

2,4 2,4 3,8

2,1 2,1 3,5

1,6 1,6 3,3

208 208 182

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 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 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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o wiele więcej miału koksowego i koksu 
opałowego niż pierwotnie zakładaliśmy. 
W wyniku tego, ta spółka portfelowa za-
mknęła pierwszy kwartał wynikiem lep-
szym niż oczekiwano. Operator portowy  
PCC Trade & Services GmbH, spółka AO No-
vobalt Terminal z Kaliningradu (Rosja) sko-
rzystał na zwiększonej liczbie załadunków 
koksu i w związku z tym wypracował dodat-
ni, ponadplanowy wynik kwartalny. Dotyczy 
to również wyniku spółki zajmującej się han-
dlem surowcami, PCC Morava-Chem s.r.o.  
z Czeskiego Cieszyna (Czechy), dla której 
opłacalnym okazał się być wzrost dostaw  
dla przemysłu odlewniczego. 

Sprzedaż i przy cho dy producenta alkilofenoli 
PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla oraz 
działu biznesowy fosforo- i naftalenopochod-
nych PCC Rokita SA pozostały natomiast 
w pierwszym kwartale poniżej oczekiwań. 
Wśród najważniejszych powodów należy wy-
mienić niższą sprzedaż fosforopochodnych 
tego działu biznesowego oraz spadek sprze-
daży PCC Synteza S.A. na rynku portugalskim  
i azjatyckim. PCC Synteza S.A. borykała się 
ze zwiększoną presją konkurencyjną szcze-
gólnie w Azji, przede wszystkim zaś ze strony 
Tajwanu. Tym niemniej segmenty biznesowe 
te zamknęły kwartał wynikiem wyraźnie do-
datnim.

Wyniki działalności spółki PCC Silicium S.A. 
z Zagórza koło Kielc były w pierwszym kwar-
tale 2017 roku nadal ujemne ze względu na 
straty poniesione przez tę spółkę portfelową 
w działalności standardowej. Udało się nato-
miast zwiększyć przychody ze sprzedaży  
o ponad jedną trzecią w porównaniu z ana-
logicznym okresem roku ubiegłego. Ponad-
to wysokość przychodów nieznacznie  
przekroczyła nasze oczekiwania. Spółka 
kontynuowała przy tym intensywne prace 
nad otwarciem nowych kanałów zbytu ga-
tunków kwarcytu które nie nadają się do 
wykorzystania na potrzeby projektu PCC SE 
w zakresie produkcji krzemometalu. Ponad-
to, w pierwszym kwartale, w kopalni kwar-
cytu przy wsparciu finansowym PCC SE 

trwała także realizacja programu inwestycyj-
nego związanego z wyżej wymienionym 
projektem.

Dobra konsumpcyjne

Grupa PCC Consumer Products 
w pierwszym kwartale 2017 roku wciąż 
ponosiła straty. Z wyjątkiem fabryki za-
pałek PCC Consumer Products Czechowice 
S.A. z Czechowic-Dziedzic wszystkie spółki 
portfelowe wchodzące w skład podgrupy 
zamknęły okres sprawozdawczy poniżej 
oczekiwań. Zdecydowana większość strat 
przypadła na spółkę PCC Consumer Pro-
ducts Kosmet Sp. z o.o. („PCC CP Kosmet”)  
z Brzegu Dolnego. Powodem były zna-
ne problemy w dziale biznesowym priva-
te label.  Cieszy fakt, że segment Custo-
mer Manufacturing tej spółki wypracował 
większe przychody i wyniki finansowe niż 
oczekiwano, natomiast w wyrażeniu pro-
centowym marże uzyskane w tym seg-
mencie działalności były relatywnie niskie.  
W związku z tym „PCC CP Kosmet” położy 
w przyszłości główny akcent na ekspansję 
bardziej rentownych segmentów bizneso-
wych, czyli Professional Chemistry i własne 
marki. Kierownictwo PCC SE spodziewa 
się ponadto pozytywnych efektów zapla-
nowanego zastosowania własnych butelek  
z tworzyw sztucznych. W lutym 2017 roku 
spółka PCC Packaging Sp. z o.o. uruchomi-
ła w Brzegu Dolnym odpowiednią produk-
cję dla „PCC CP Kosmet”. W celu wzmoc-
nienia bazy kapitałowej „PCC CP Kosmet” 
oraz poprawy płynności, PCC SE dokonała  
w pierwszym kwartale podwyższenia ka-
pitału spółki poprzez spółkę macierzystą 
podgrupy, PCC Consumer Products S.A.  
z siedzibą w Brzegu Dolnym.

Energia

Pion Energii Grupy PCC wy-
pracował w pierwszym kwartale no-
wego roku obrotowego 3,4 mln € przy-

chodów ze sprzedaży. Wyniki działalności 
kształtowały się w ujęciu całościowym na 
poziomie dodatnim i mieszczącym się w ra-
mach naszych oczekiwań. Największym źró-
dłem przychodów i zysku pozostał segment 
Energii Konwencjonalnych, w którego skład 
wchodzą zarówno elektrownia (względnie 
odpowiedni dział biznesowy) PCC Rokita 
SA, jak i zakład energetyczny i ciepłowni-
czy PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.  
w Kędzierzynie-Koźlu. Spółki portfelowe 
segmentu biznesowego Energia Odnawial-
na borykały się w pierwszym kwartale ze 
skutkami łagodnej zimy i niekorzystnymi wa-
runkami hydrologicznymi, w wyniku czego 
osiągnęły jedynie zerowy wynik. Dla skon-
solidowanego wyniku finansowego pion ten 
miał jednak wciąż ograniczone znaczenie.

Logistyka

Pion Logistyki Grupy PCC uzy-
skał w pierwszym kwartale 2017 roku 
zewnętrzne przychody ze sprzedaży na 
poziomie ok. 15,6 mln €. Oznacza to nie-
znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, natomiast pion nie spełnił z koń-
cem marca naszych oczekiwań w zakresie 
przychodów i wyniku finansowego. Dotyczy 
to zarówno segmentu transportu drogowe-
go, jak i działalności w zakresie transportu 
intermodalnego. Liczba kontenerów prze-
wiezionych przez PCC Intermodal S.A. po-
została szczególnie w pierwszych dwóch 
miesiącach nowego roku obrotowego 
znacznie poniżej naszych oczekiwań. Miało 
to głównie związek z tymczasowym deficy-
tem dostępnej przestrzeni ładunkowej na 
statkach, który ostatecznie doprowadził do 
wzrostu stawek w przewozach morskich. 
Obecnie sytuacja wróciła już do normy. Po-
nadto PCC Intermodal S.A. odzyskała kilku 
dużych klientów. W związku z tym należy 
spodziewać się w drugim kwartale poprawy 
wyników tej spółki portfelowej. Wyniki dzia-
łalności rosyjskiej spółki portfelowej, ZAO 
PCC Rail z Moskwy, mieściły się w pierw-
szym kwartale w ramach naszych oczeki-

Grupa PCC ogółem

Q1/2017 3M/2017 3M/2016

165,9 165,9 137,6

15,3 15,3 14,9

7,8 7,8 8,8

3,4 3,4 2,3

3 049 3 049 2 975

Logistyka

Q1/2017 3M/2017 3M/2016

15,6 15,6 15,3

1,1 1,1 1,5

0,0 0,0 0,6

0,6 0,6 0,5

423 423 372

Energia

Q1/2017 3M/2017 3M/2016

3,4 3,4 3,3

2,7 2,7 2,3

2,0 2,0 1,6

2,0 2,0 1,6

187 187 181

Dobra konsumpcyjne

Q1/2017 3M/2017 3M/2016

5,6 5,6 6,7

– 0,7 – 0,7 – 0,6

– 1,1 – 1,1 – 0,8

– 1,2 – 1,2 – 1,2

469 469 549

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 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 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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rozbudowie dróg, tunelu i portu w Hú-
savík. Przedsięwzięcie to weszło obecnie w 
fazę najintensywniejszych prac: Niebawem 
na naszej budowie spodziewamy się aż  
550 pracowników – tyle bowiem osób po-
trzeba aby zapewnić terminowe zakończe-
nie budowy zakładu do końca 2017 roku.  
Podobna liczba ludzi pracuje na budowach 
związanych z projektem w Húsavík i okoli-
cach. Mimo znacznych utrudnień i dużych 
zmian związanych z projektem, lokalne spo-
łeczeństwo pozostaje bardzo pozytywnie 
nastawione do tej inwestycji, co jest między 
innymi efektem otwartej polityki komuni-
kacyjnej naszego lokalnego zespołu zarzą-
dzającego. Spotkanie interesariuszy zorga-
nizowane pod koniec marca przez spółkę 
celową PCC BakkiSilicon hf cieszyło się wy-
soką frekwencją, a także otrzymaliśmy jasne 
wyrazy poparcia dla projektu. 

Jednocześnie wykonawca pod klucz SMS 
group GmbH z Düsseldorfu dokłada wszel-
kich wysiłków, by zapewnić sprawne uru-
chomienie zakładu, opierając się przy tym na 
cennych doświadczeniach z porównywal-
nych, niedawno zakończonych projektów. 
Zespoły odpowiedzialne za uruchomienie za-
kładu ze strony SMS group, PCC BakkiSilicon  
i pozostałych partnerów nawiązały już ścisłą 
współpracę i rozpoczną przygotowania od-
biorów technicznych przed rozruchem jesz-
cze przed końcem lata.

Rozpoczęcie budowy zakładu 
DME w Rosji
Projekt DME, który realizujemy w obwodzie 
tulskim w Rosji wszedł już w fazę budowy. 

wań, co miało związek z utrzymującym się 
ożywieniem rosyjskiej gospodarki. Wynikom 
finansowym spółki sprzyjały zarówno wzrost 
taryf wagonowych w Rosji, jak i aktualna 
stabilność kursu rosyjskiego rubla. W ujęciu 
całościowym Pion Logistyki również zamknął 
pierwszy kwartał 2017 roku zyskiem.

Holding/Projekty

Pion Holding/Projekty zamknął 
pierwszy kwartał 2017 roku oczekiwaną 
stratą. Została ona spowodowana głównie 
kosztami odsetkowymi oraz kosztami spółki 
holdingowej PCC SE w zakresie rozwoju pro-
jektów. Sprawozdanie jednostkowe PCC SE 
wykazuje na koniec pierwszego kwartału 
również stratę. Natomiast po zaksięgowaniu 
dywidend otrzymanych od spółek portfelo-
wych spodziewamy się w drugim kwartale 
wyraźnego zysku.  

Oprócz PCC SE, w skład pionu Holding/
Projekty wchodzą spółki celowe PCC Bak-
kiSilicon hf z Húsavík (Islandia) i DME Ae-
rosol z Pierwomajskiego (Rosja), których 
projekty będą bliżej opisane poniżej, oraz 
szereg wewnętrznych spółek serwisowych. 
Ponadto pion obejmuje również start- 
upy internetowe distripark.com Sp. z o.o.  
z Brzegu Dolnego i distripark GmbH z Essen. 
Na platformach tych ostatnich spółek port-
felowych ruszyła niedawno bezpośrednia 
sprzedaż wyrobów Grupy PCC, jak również 
wyrobów firm trzecich, na rzecz mniejszych 
odbiorców (głównie B2B). Wszystkie wymie-
nione spółki dotychczas nie wpłynęły lub 
wpłynęły tylko marginalnie na skonsolido-
wane przychody i wyniki finansowe.

Budowa wytwórni 
krzemometalu w Islandii 
postępuje zgodnie z planem 
W pierwszym kwartale 2017 roku kontynu-
owano prace budowlane zakładu produkcji 
krzemometalu w Islandii - zarówno samej 
wytwórni, jak pobliskiej elektrowni geoter-
micznej, linii wysokiego napięcia oraz przy 

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.

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
D-47198 Duisburg
Niemcy
www.pcc.eu

Kontakt Public Relations

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

Przy tej inwestycji współpracujemy z długo-
letnim partnerem biznesowym, a także part-
nerem joint-venture - firmą OAO Shchekino-
Azot z siedzibą w Pierwomajskim. Spółka 
celowa DME Aerosol odpowiadająca za in-
westycję zakończyła po ustąpieniu mrozów 
w marcu 2017 roku przygotowanie terenu 
pod budowę i zaraz po tym przystąpiła do 
prac fundamentowych. 

W maju 2017 roku przewiduje się zakończe-
nie prac nad projektem technicznym. Uru-
chomienie wytwórni o rocznej zdolności pro-
dukcyjnej 20 tys. ton eteru dimetylowego 
(DME) jakości aerozolowej jest planowane 
pod koniec 2017 roku.

Zwiększenie wartości 3,00 % 
serii obligacji o 10 mln €
W dniu 15 marca 2017 roku PCC SE 
zwiększyła wartość emisji 3,00% serii ob-
ligacji o kodzie ISIN DE000A2AAY93 (WKN 
A2AAY9) z 15 mln € do 25 mln €.

Skonsolidowane sprawozdanie 
roczne za 2016 rok dostępne 
online
Zaudytowane skonsolidowane sprawozda-
nie roczne za 2016 rok jest już dostępne 
na stronie www.pcc-danefinansowe.eu. 
Pod koniec maja 2017 roku pod tym ad-
resem opublikujemy również raport roczny 
za 2016 rok.

Poniżej zamieszczamy kluczowe wskaźniki 
finansowe Grupy PCC:

Wskaźniki finansowe  
Grupy PCC 2016 2015

Przychody ze sprzedaży mln € 568,9 571,1

EBITDA   mln € 76,4 50,8

EBIT   mln € 48,2 26,9

EBT   mln € 24,6 1,2

Zatrudnienie  (na 31.12.) 3 032 2 992

Duisburg, w maju 2017 r.

MIX

Odwiedź PCC SE  
na Facebook.

Papier z odpowie-
-dzialnych źródeł

Plac budowy PCC BakkiSilicon hf koło 
Húsavík (Islandia) w marcu 2017 roku.


