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Wyniki działalności

Grupa PCC uzyskała w kwartale 2009 roku skonsolidowane

przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 157 mln . Było to

o 21 mln mniej niż w poprzednim kwartale. Głównym

powodem spadku przychodów było wyłączenie Grupy PCC Rail /

PCC Rail Rybnik z zakresu konsolidacji PCC na dzień 30 czerwca

2009 roku w wyniku sprzedaży tych spółek zależnych na rzecz

Deutsche Bahn AG. Przychody ze sprzedaży pozostałego Pionu

Logistyki zmniejszyły się tym samym do ok. 5 mln

Skumulowane przychody ze sprzedaży Grupy PCC na dzień

30 września 2009 roku wyniosły ok. 505 mln , co odpowiada

naszym prognozom na ten okres.

Sprzedaż Grupy PCC Rail / PCC Rail Rybnik i wynikający z niej zysk

ze sprzedaży akcji były w III kwartale 2009 roku także czynnikami

przesądzającymi o wysokość wyniku finansowego. Zysk

operacyjny przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem

i amortyzacją (EBITDA) zwiększył się w ciągu III kwartału o 125,2

mln , z 20,5 mln w połowie roku do 145,7 mln na dzień

30 września 2009 roku.

Wyniki działalności pionów Grupy PCC były

w III kwartale 2009 zróżnicowane: Pion Chemii zwiększył

dzięki lekkiemu ożywieniu koniunktury

i związanemu z tym wzrostowi cen

rzychody ze sprzedaży Pionu na dzień 30 września 2009 roku

wyniosły 242 mln

również odnotowano wzrost wobec stanu na dzień 30 czerwca

2009 roku, aczkolwiek dynamika była znacznie słabsza niż

w poprzednim kwartale.

owymi czynnikami były tutaj osłabienie koniunktury na ług

sodowy i sodę kau tyczną, wytwarzane przez PCC Rokita SA

(Brzeg Dolny), oraz wzrost cen surowców, który nie zawsze

mogliśmy szybko i w całoś przerzucić na naszych klientów

w cenach sprzedaży. statnie dotyczy szczególnie sprzedaży

bisfenolu-A przez PCC Synteza S.A. w Kędzierzynie-Koźlu. Pod

wszystkimi względami dobre wyniki zaprezentowała natomiast

PCC Chemax, Inc. w Piedmont, USA, która znacznie zwiększyła

swój wynik finansowy w stosunku do poprzedniego kwartału na

tle wzrostu marż, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów stałych.

Największa spółka Pionu Chemii zajmująca się handlem

III

w trzecim

kwartale 2009 roku, wobec 40 mln w drugim kwartale 2009

roku.

Na poziomie wyniku przed opodat-

kowaniem (EBT), w trzecim kwartale zanotowano wzrost

o 111,8 mln z -0,9 mln do +110,9 mln

pojedynczych

swoje przychody -

- do 83 mln w III kwartale

2009 roku, z 71 mln w II kwartale 2009 roku. Skumulowane

p
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surowcami, Petro Carbo Chem GmbH z siedzibą w Duisburgu,

zanotowała we wrześniu 2009 roku pierwszy w bieżącym roku

miesięczny i zamknęła pierwsze trzy kwartały

2009 roku lekko powyżej aktualnych prognoz.

Przychody ze sprzedaży Pionu Energii wyniosły w III kwartale

2009 roku łącznie 69 mln Skumulowane przychody Pionu

na dzień 30 września 2009 roku osiągnęły tym samym

172 mln Zgodnie z przewidywaniami, wynik finansowy Pionu

był ponownie ujemny, co spowodowane było głównie

utrzymującymi się stratami PCC Energie GmbH z Duisburga.

Spółka ta podjęła w ostatnich miesiącach ogromny wysiłek

mający na celu wzmocnienie sprzedaży.

działu sprzedaży

wdrożono m.in. działania w zakresie udoskonalenia planowania

sprzedaży i zwiększenia efektywności, ponieważ spółka będzie

w stanie wyjść na prostą tylko poprzez znaczący wzrost

sprzedaży.

Pion Logistyki uzyskał w III kwartale jak wspomniano

na wstępie przychody ze sprzedaży w wysokości 5 mln

kumulowane przychody na dzień 30 września 2009 roku

wyniosły 90 mln Wszystkie spółki działające w tym Pionie były

w III kwartale 2009 roku w dalszym ciągu dotknięte ogólnym

spowolnieniem gospodarczym. Na wyniki PCC Intermodal S.A.

i PCC Autochem Sp. z o.o. ponownie negatywnie wpłynęło

niewykorzystanie oferowanych połączeń i posiadanego taboru.

obrotowym zysk

Oprócz rozbudowy

- zarówno w terenie jak i w siedzibie firmy -

2009 r. -

- ,
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Raport kwartalny III/2009

na dzień
30.09.2009

505 €mln

* Głównym powodem spadku przychodów jest sprzedaż
PCC Logistics na rzecz Deutsche Bahn AG w lipcu 2009 roku.“ ”
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160 km

W wyniku -

- -

z ok. 1.400 sklepów

prania z neutralizatorami zapachów.

francuskim

m niemniej, Pion Logistyki zamknął pierwsze dziewięć miesięcy

roku obrotowego 2009 na niewielkim plusie.

PCC SE nabyła we wrześniu 90,25 % udziałów w spółce

"Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu Bukowa Góra S.A.",

która ma roczne przychody ze sprzedaży na poziomie 18 mln PLN

(ok. 4,5 mln Nowa spółka zależna PCC ma swoją siedzibę

w Zagórzu (w gminie Łączna) ok. na południe od

Warszawy. Nabycie spółki ma zapewnić PCC dostęp do

dynamicznie rozwijającego się rynku energii słonecznej. Kwarcyt

jest wykorzystywany w produkcji krzemu półprzewodnika,

z którego składa się ok 95 % wszystkich ogniw fotowoltaicznych.

Wszystkie trzy linie produkcyjne polioli PCC Rokita SA wznowiły

już produkcję na pełnych mocach. kryzysu gospo

darczego sprzedaż tych polioli znanych pod marką Rokopole®

zaczęła maleć pod koniec 2008 roku. Od końca III kwartału 2009

roku, produkcja wróciła już do pełnej mocy. Łączne zdolności

produkcyjne w zależności od rodzaju polioli sięgną 70 tys. ton

rocznie.

Mimo, że Kosmet Rokita Sp. z o.o. (Brzeg Dolny) zakończyła

prace rozwojowe nad nową serią sezonowych środków czystości

dopiero we wrześniu 2009 roku, kampania promocyjna została

zrealizowana z sukcesem jeszcze przed końcem sezonu w 100

marketach sieci Biedronka. Biedronka, należąca do portugalskiej

grupy Jerónimo Martins (JM), jest największą siecią tanich

supermarketów w Polsce. Latem przyszłego roku nowy płyn do

czyszczenia drewna, płyn do czyszczenia grilla i płyn do

czyszczenia plastików pod marką "Brillo" będą już dostępne we

wszystkich w całym kraju. Wspólnie z Grupą

JM Kosmet Rokita pracuje ponadto nad wprowadzeniem na

rynek koncentratów do płukania tkanin z mikrokapsułkami oraz

płynów do

Współpraca z specjalistą branży środków czystości

Eau Ecarlate SAS (EE), która na początku koncentrowała się na

francuskim i hiszpańskim rynku, została w międzyczasie

poszerzona o dostawy na rynek belgijski. Nowatorskie

PCC SE nabył większościowe udziały w kopalni

kwarcytu w Polsce

PCC Rokita wraca do pełnej mocy

w produkcji polioli

na rynek

nowe środki czystości

a

Kosmet Rokita wprowadza

€).

koncentraty środków czystości trafią na półki pod marką Vigor

Compact. żel odplamiający, udrażniacz

do rur i spray chlorowy są w przygotowaniu.

Klientom zmieniającym dostawcę gazu nie wolno tego

utrudniać już

sprzedaży. Taki obowiązek przyjęła firma Badenova AG & Co.

z Południowej Badenii wobec PCC Energie GmbH wskutek

zawarcia układu sądowego. Sprawa związana jest z dopiero

r ijającą się powoli konkurencją na niemieckim rynku gazu,

którą w Południowej Badenii wspiera powiatowe zrzeszenie

rzemieślników w Lörrach we współpracy z PCC Energie.

dzielenie obsługi sieci

przesyłowej od sprzedaży gazu.

dyskryminować ze szkodą

chcą zmienić. jak pokazuje przykład z Połud

niowej Badenii w praktyce często konieczne okazuje się

przeforsowanie tego prawa przed sądem.

tzw. "trzymiesięczna lokata PCC"

(ISIN DE000A0AE7D8) została wypowiedziana i przedtermin

owo wykupiona przez PCC SE na dzień 1 października 2009

ro Kwota wykupu wyniosła ok. 8,9 mln

Następca tej emisji, 4,5-procentowa trzymiesięczna lokata PCC

(ISIN DE000A1A57W2), został w całości sprzedan do końca

października. Wartość emisji wyniosła 10 mln

Kolejne produkty dla EE -

-

poprzez stosowanie nieuczciwych metod

KG

ozw

Dla zapewnienia skutecznej konkurencji na niemieckim rynku

gazu istotne jest bezwarunkowe od

Operatorowi sieci nie wolno

nowego dostawcy dla klientów,

którzy go Niestety - -

-

6,5-procentowa obligacja -

- -

ku.
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PCC Energie wygrała sprawę sądową

z Badenova

Nowa emisja już sprzedana

Przedterminowe wypowiedzenie i wykup

€.

€.

PCC darczyńcą Europejskiej

Stolicy Kultury RUHR.2010

Główna siedziba Grupy PCC SE znajduje się w Duisburgu,

w samym centrum Zagłębia Ruhry, które będzie Stolicą Kultury

w 2010 roku. Dlatego PCC jest szczególnie związana z tym

regionem i wspiera Europejską Stolicę Kultury RUHR.2010 jako

jeden z darczyńców.

Przez jeden rok, osobliwości kulturowych profili 53 miast

Zagłębia zostaną połączone w nowej, nietuzinkowej metropolii

kultury Ruhr. Cieszymy się, że możemy wnieść swój wkład w to

przedsięwzięcie.
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