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2002 2003 2004 2005 2006

Skonsolidowane Przychody Koncernu*
[mln EUR]

684,3

468,5

354,0

817,0

*

Skonsolidowane w ramach grupy PCC

od 2003 r.: PCC Rokita S.A.
od 2004 r.: PCC Rail Szczakowa S.A.

Rozwój działalności

W II kwartale 2006 r. grupa PCC
skonsolidowane
blisko 221 mln

e przychody koncernu 459
mln EUR. Zysk brutto przed opodatkowaniem (EBT)

do a o 4,1 mln EUR do
7,8 mln EUR.

poszczególnych pionach - handlowym,
produkcji chemicznej i logistycznym - bardzo
rezultaty. Podczas gdy w II kwartale 2006 r. pion
handlowy ogólnie odnoto

.

w w zakresie

zap lanowano
restrukturyzacje, aby

handlowym.

.
Jednak sezonowe

na wynik PCC Rokita S.A.,
a w pionu

osiągnęła
przychody ze sprzedaży w wysokości

EUR. W okresie do 30 czerwca 2006 r.
łączn ze sprzedaży wyniosły

wzrósł końc pierwszego półrocza

Działalność w
dała różne

wał stratę z powodu strat
w zakresie handlu hurtowego energią elektryczną, pion
produkcji chemicznej oraz pion logistyki przyczyniły się
do osiągnięcia pozytywnego wyniku

Ze względu na ten ynik działalności handlu
hurtowego energią elektryczną na drugie półrocze
2006 r. g łęboko s ięga jące

w długim okresie osiągnąć trwałą
poprawę rentowności pionie

W obu pozostałych pionach oczekuje się w drugim
półroczu 2006 r. planowego rozwoju działalności

straty Rokita-Agro wpłyną w ciągu
drugiego półrocza

związku z tym również produkcji chemicznej,

dlatego w tym zakresie zostanie odnotowany tylko
nieznaczny wzrost wyniku do końca roku. Natomiast
w pionie logi się stabilny rozwój na
poziomie roku ubiegłego

skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
(817 mln EUR),

spowodowany będzie w dużym stopniu,
zedaży w dotychczasowych spó łkach ,

uwzględnieniem

bieżący
nieco niższego niż wynik 2005 . Przyczyną
t udział

wzrastające obciążenie
obciążeni zwiększ

płynnych jako przygotowani do zapła
zakłady ZAK (Zakłady

Azotowe Kędzierzyn) ZAT (Zakłady Azotowe Tarnów)
to przejęcie najprawdopodobniej nastąpi późną

jesienią. Dopiero w 2007 nowe spółki zależne
pozytywnie przyczynią się swoimi wynikami do
ogólnego w kompensując efekt
poniesionych nakładów

styki zaznacza
.

W 2006 r. oczekujemy w sumie ponad 850 mln EUR
. Wzrost

ten, w porównaniu z 2005 r.
obok wzrostu

spr
po raz pierwszy PCC Chemax

(produkcja chemiczna) i PCC Rail Coaltran (logistyka)
w wyniku koncernu.

W prognozie zysku za roku oczekujemy jednak
poziomu r

ego jest z jednej strony raczej niewielki pionu
handlowego w wyniku koncernu, a z drugiej strony

grupy PCC odsetkami. Wzrost
a odsetkami wynika z dalszego ania

funduszy a ty ceny
za przejmowane chemiczne

i ,
które

r.

yniku koncernu
.

prognoza
przychodów

2006

459,0

pierwsze
pó roczeł

ok. 850



Raport roczny 2005

http://informacje-finansowe.pcc.eu

PCC Rokita podwaja

PCC Energie
firm

Raport roczny 2005 grupy PCC
w internecie w formacie PDF. Pod adresem

o do dyspozycji oprócz raportów rocznych
z ostat

dane finansowe oncernu.

W II kwartale
polioli i w ten sposób

lnie zako
. W

ponad 60 tys. ton
polioli rocznie. Poliole polieterowe

surowcami wykorzystywanymi m.in.
w przetwarzaniu elastycznych pianek poliuretanowych

PCC Rokita jest jedynym
producentem polioli polieterowych w Polsce.

Obecnie grupa PCC AG kontroluje 96,74%
polskiej jednym

Broszura "Z - poradnik dla ych
ch

PCC Energie GmbH na
zliberalizowanym rynku energii elektrycznej. Poradnik
informuje o wyborze najkorzystniejszych umów na
dostawy energii elektrycznej

a kosztów energetycznych itd.

informacje
internetowym www.pcc-energie.de.

jest już dostępny

mają
Państw

nich trzech lat również raporty kwartalne oraz
skonsolidowane i wskaźniki k

PCC Rokita uruchomiła trzecią linię
produkcyjną do wytwarzania
pomyś ńczyła rozbudowę zdolności
produkcyjnych dolnośląskim Brzegu Dolnym koło
Wrocławia produkuje się od kwietnia

z produkcji PCC
Rokita są

w przemyśle meblowym.

Inwestycje w wysokości blisko 6 mln EUR zwiększą
konkurencyjność spółki na tym wykazującym silny
popyt rynku (wzrost 4-5%).

kapitału
spółki zależnej będącej z największych

zakładów chemicznych w Polsce.

arządzanie energią mał i
średni firm" na 50 stronach podsumowuje osiem lat
doświadczeń firmy

, klauzulach umownych,
możliwościach obniżeni

Bliższe można znaleźć pod adresem

zdolności
produkcyjne

opublikowała poradnik
energetyczny dla małych i średnich

PCC w radzie niemieckiej g energii

odsetek
kontach

depozytowych

iełdy

Wypłata z tytułu obligacji
przechowywanych na

Nieprzerwanie od 2003 r. przedstawiciel grupy PCC
zasiada w radzie niemieckiej g energii EEX
w Lipsku. W ostatnich wyborach, 22 maja, do rady
g
Petro Carbo Chem GmbH i Prezes PCC Energie GmbH.

terminowo odsetki

uznawane konto
(

ywanych na
kontach depozytowych,nie tylko obligacji PCC).

Centralny depozyt papierów w wykonuje
przeniesienie i przechowywanie obligacji

terminie .
Centralnym depozytem dla niemieckich

jest
nad Menem. Wszystkie

przeniesienie obligacji na konto
depozytowe nabywcy lub

przeprowadzane przez Clearstream. Dlatego tylko
Clearstream posiada zawsze informacje o tym,
w którym banku s

pobiera
i

u rozliczeniowego dla
emitenta obligacji, jak np. s
rozliczeniow
rachunek bankowy emitenta

J lub

prosimy o kontakt mailowy na adres
anleihe@pccag.com lub kontakt telefoniczn pod
numerem 02066/908090.

iełdy

iełdy został wybrany Pan Ehry, generalny pełnomocnik

Nabywcy obligacji PCC, którzy nabyli obligacje
bezpośrednio w PCC, zazwyczaj uważają że PCC
wypłaca bezpośrednio
poszczególnym właścicielom obligacji. Dlatego
chcielibyśmy Państwu przedstawić, jakim sposobem
odsetki są regularnie na właściwe
ten sposób obowiązuje także dla wypłaty odsetek

z tytułu wszystkich obligacji przechow

artościowych
oraz inkaso

dochodów (z odsetek) i spłatę w zapadalności
rynków

papierów wartościowych Clearstream Banking AG
z siedzibą we Frankfurcie
transakcje związane z papierami wartościowymi,
a więc także

późniejsze przeniesienie na
konto depozytowe w innym banku, zostają

ą przechowywane poszczególne
obligacje.

W terminach wypłat odsetek Clearstream
równowartość kwoty płatnej w bankach
wykonujących funkcję bank

półki PCC. Bank
y natomiast obciąża odpowiedną kwotą

eśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje
mają dodatkowe pytania dotyczące obligacji spółki
PCC,

obligacji.
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