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Wyniki działalności
Po w kwietniu, spowodowanym

feriami

, do 178 mln
em 2009 roku.

j
cen niektórych surowców.

y pozaplanowe transakcje
certyfikatami CO przeprowadzone

Wynik operacyjny przed odsetkami, opodatkowaniem,
umor

Lepszy od planowanego
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słabym początku głównie
dwutygodniowymi wielkanocnymi w owym miesiącu,
udało się nam zwiększyć
przychody ze sprzedaży o 8 mln w porównaniu
z pierwszym kwartał W wyniku tego uzyskaliśmy
w pierwszym półroczu 2009 roku łączne skonsolidowane
przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 348 mln ,
przekraczające naszą aktualną prognozę za ten okres o ok. 16 mln
. było przywrócenie tendencji wzrostowe

choćby Kolejnym czynnikiem
wpływającym na taki wynik był

przez spółkę PCC Energy
Trading GmbH z siedzibą w Duisburgu.

zeniem i amortyzacją (EBITDA) zwiększył się o 8 mln do
20,5 mln przekraczając nasze oczekiwania o ok. 1 mln .

okazał się również EBT (wynik przed
opodatkowaniem), który wyniósł na dzień 30 czerwca 2009 r.

0,9 mln , utrzymując się na poziomie pierwszego kwartału
2009 roku. To ostatnie jest m.in. związane z pozytywną tendencją
w zakresie wycen zabezpieczeń pozycji w walutach obcych.

zobowiązania odsetkowe grupy PCC Rail okazały się
niższe od pierwotnych założeń.

emii był w drugim kwartale 2009 roku po raz kolejny
głównym źródłem przychodów Grupy PCC, uzyskując kwotę
71 mln (w pierwszym półroczu 159 mln ). Jednocześnie pion
ponownie wniósł największy wkład w wynik finansowy, głównie
dzięki wynikom PCC Rokita S z siedzibą w Brzegu Dolnym, które
w dalszym ciągu są lepsze od założeń Czynnikiem decydującym
o takich rezultatach była utrzymująca się na razie dobra
rentowność w sprzedaży ługu sodowego, względnie sody
kaustycznej, oraz w sprzedaży siarczanowanych (anionowych
środków powierzchniowo czynnych). Dział polioli również
zamknął pierwszą połowę 2009 roku z wynikiem

Również spółki PCC Chemax, Inc. z siedzibą w Piedmont (USA)
i PCC Synteza S.A. (Kędzierzyn-Koźle) wniosły

tni wkład w wynik finansowy.
korzystała głównie na nadal wysokim poziomie zamówień na

nonylfenol, podczas gdy rentowność produkcji bisfenolu-A
pogorszyła się w ciągu drugiego kwartału 2009 roku ze względu
na wzrost cen fenolu.

Spółki grupy działające w zakresie handlu surowcami odczuły
w ciągu drugiego kwartału ożywienie działalności,
które utrzymywało się również w lipcu. Tym niemniej wyniki
wszystkich spółek handlowych Grupy PCC były na dzień
30 czerwca 2009 roku ciągle niższe od zakła

Pion Energii zwiększył w drugim kwartale 2009 roku przychody ze
sprzedaży o ponad 50 proc., z 41 mln do 62 mln . Sumaryczne
przychody pierwszego półrocza osiągnęły tym samym 103 mln .
Istotnym powodem takiej dynamiki był szereg transakcji spoto
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w drugim kwartale 2009 roku jeszcze

Jednym z powodów

€

wych certyfikatami CO na zasadzie back-to-back, dokonanych
przez PCC Energy Trading GmbH (Duisburg).

2009 r.

ujemnym, z powodów opisanych
w poprzednich raportach kwartalnych.
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Dzięki tym
transakcjom PCC Energy Trading GmbH była w czerwcu 2009
roku w stanie zrekompensować większość narosłych strat,
a w lipcu osiągnęła już próg rentowności. Wszystkie inne
spółki działające w tym segmencie zamknęły drugi kwartał 2009
roku ponownie z wynikiem

Ze względu na spowolnienie gospodarcze
odczuwał w pierwszych dwóch miesiącach drugiego
kwartału 2009 roku w dalszym ciągu spad ilości przewozów
(PCC Rail S.A niewykorzystanie uruchomionych niedawno
nowych połączeń (PCC Intermodal S.A.) W rezultacie przychody
pionu zmniejszyły się o 5 mln do
pierwszego kwartału 2009 , natomiast skumulowane
przychody na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 85 mln . Od
czerwca 2009 r. także ten pion odczuwa lekkie ożywienie.
Logistyka w całości zamknęła pierwsze półrocze 2009 r. na

W wyniku zamknięcia transakcji pomiędzy Deutsche Bahn AG
i PCC SE dot. sprzedaży grupy PCC Rail/PCC Rail Rybnik (tzw.
“PCC Logistyka") w lipcu 2009 roku, Pion Logistyki się od
trzeciego kwartał (patrz poniżej) Dodatni
wynik PCC SE i Grupy PCC osiągnięty w wyniku tej transakcji
wpłynie na wynik finansowy za lipiec (względnie trzeci kwartał
2009 roku).

wiązku ze sprzedażą "PCC Logistyki" Grupa PCC zmieniła
swoją strukturę. Na strukturę pionów Grupy PCC składa się
obecnie oprócz pionów Chemia i Energia nowy pion Intermodal.
Zastąpi on Pion Logistyki i obejm działalność w zakresie
transportu intermodalnego, usług logistycznych i przewozów
drogowych. Działalność podstawową stanowi Pion Chemii
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Nowa struktura pionów PCC
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy PCC
w mln 1

468,5

684,3

803,8
874,4

943,8 913,0

na dzień
30.06.2009

348 €mln
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„Energia/Budowa elektrowni” i „Intermodal” są segmentami
działalności znajdujące się w fazie rozbudowy i rozwoju.
Zatrudnienie w ponad 70 spółkach PCC w kraju i za granicą wynosi
obecnie ponad 2.100 pracowników, z czego około

PCC Rokita w ubiegłych latach systematycznie zwiększyła
zdolności produkcyjne w zakresie polioli standardowych, znanych
pod marką Rokopol po uruchomieniu trzeciego ciągu produk
cyjnego w 2006 roku wynoszą

ta będzie, zgodnie ze wcześniejszymi
przyszłości kłaść nacisk na produkcję polioli

specjalistycznych o wyższej wartości dodanej. Prace w zakresie
rozwoju produktów koncentrują się przede wszystkim na
udoskonaleniu określonych właściwości produktów, w tym
trudnozapalności, bardzo wysokiej odbojności czy też
otwartokomórkowej wiskoelastyczności.

dobiegła już końca. Po odbiorze
i zakończeniu ruchu próbnego zostanie ona uruchomiona w ciągu
trzeciego kwartału.

W drugim kwartale 2009 r. trwały prace nad rozbudową bazy
magazynowej tlenku propylenu o trzy zbiorniki o pojemności 160
metrów sześciennych każdy. Oddanie do użytku przewidywane
jest na koniec września 2009 roku.

Ustalono już harmonogram debiutu pierwszej ze spółek Grupy
PCC na giełdzie. W październiku 2009 roku na warszawskiej
giełdzie zostanie zaoferowanych 10 proc. walorów spółki
PCC Intermodal S.A. w drodze emisji nowych akcji. PCC
Intermodal S.A. działa w dziedzinie transportu intermodalnego
towarów w kontenerach, tzn. w transporcie wykorzystującym
więcej niż jeden środek tra

Polska spółka zależna Grupy PCC uruchamia w tej chwili
z tendencją wzrostową ok. 30 połączeń kolejowych tygodniowo,
obsługiwanych regularnymi, zwartymi pociągami kontener
owymi. Sieć połączeń obejmuje połączenia między terminalami
śródlądowymi w Sławkowie, Brzegu Dolnym oraz Krzewiu
k. Kutna a portami morskimi w Gdańsku, Gdyni, Hamburgu,
Bremerhaven i Rotterdamie. Lokalna dostawa do klienta
dokonywana jest przy pomocy zmiany środka transportu, np.
przeładunku z pociągu na samochó ciężarowy.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, portfel produktów
finansowych PCC SE zostanie poszerzony o możliwość zakupu

1.700 przypada
na sam Pion Chemii.

® - -
one obecnie 70.000 ton rocznie.

Poza tym PCC Roki
zapowiedziami, w

Budowa wytwórni tzw.
polioli Rokopol iPol

Tlenek propylenu (TP) jest
jednym z podstawowych surowców do produkcji polioli.

nsportu - kolejowy, drogowy lub
morski. -

-
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PCC Rokita uruchomi wytwórnię

PCC wejdzie na giełdę w Warszawie

polioli specjalistycznych Rokopol iPol

Rozbudowa bazy magazynowej tlenku propylenu
w PCC Rokita

TM

TM

Bezpo rednie udzia y poszerzaj portfel
produktów finansowych PCC SE

ś ł ą

udziałów w poszczególnych projektach lub spółkach celowych.
Pierwszą taką okazję PCC oferuje w postaci instrumentu
uprawniającego do udziału w zysku wytwórni etoksylatów. Jest
ona obecnie budowana przez PCC Exol S.A., spółkę zależną
PCC Rokita, w Płocku - w strategicznej bliskości koncernu
naftowego i petrochemicznego PKN Orlen SA.

ć uruchomiona w 2010 roku i osiągnąć roczne zdolności
produkcyjne na poziomie 20.000 ton niejonowych środków
powierzchniowo czynnych, tzw. etoksylatów. W zależności od
popytu możliwe jest zwiększenie zdolności produkcyjnych
o kolejne 25% do 25.000 ton. PCC Rokita już dziś jest jedynym
polskim producentem surfaktantów, stosowanych w produkcji
płynów myjących i czyszczących w przemyśle kosmetycznym
i chemii gospodarczej. moc produkcyjna w zakładach
PCC Rokita w Brzegu Dolnym wynosi 65.000 ton niejonowych
i anionowych surfaktantów rocznie. Dzięki nowej wytwórni
etoksylatów PCC Rokita wzmocni swoją pozycję
w Europie. Od października instrumenty uprawniające do udziału
w zysku tego projektu można będzie nabyć pod warunkiem
wkładu minimalnego w wysokości Papier wartościowy

Podstawowe wynagrodzenie wynosi 7,5% p.a. i jest wypłacane
kwartalnie, w zysku do 1%
w zależności od wysokości wyniku rocznego.

obligacji korporacyjnej (DE000A0WL5E5)
została zamknięta w lipcu.
zw. trzymiesięczna lokata PCC (ISIN DE000A0AE7D8) podlega

wcześniejszemu wykupowi na dzień 1 października 2009 roku.
Wykup odbędzie się za cenę odpowiadającą 100 proc. wartości
nominalnej. Jeszcze do 18 września 2009 roku możliwe jest
złożenie zapisów na 8 certyfikat udziału w zysku
PCC SE (ISIN DEA000MZC31) przy wkładzie minimalnym 5.000 .
Wypłata odsetek od papieru wartościowego odbywa się
kwartalnie, tak jak w przypadku wszystkich innych emisji PCC.
Prospekt emisyjny można niewiążąco zamówić telefonicznie pod
numerem +49-(0)2066/908090 lub pocztą elektroniczną pod
adresem directinvest@pcc.de. Ponadto wszystkie dokumenty są
dostępne do pobrania w Internecie na stronie www.pcc.eu.

Na 1 października 2009 roku PCC wyemituje nową obligację typu
"3-miesięcznej lokaty", oprocentowaną w wysokości 4,5% p.a.
Wypłata odsetek odbywać się będzie jak zwykle raz na kwartał.
Dniem wykupu obligacji jest 1 października 2011 roku. Cechą
wyróżniającą obligację będzie możliwość wypowiedzenia co
kwartał z terminem sześciu tygodni przed upływem każdego
kwartału. Wkład minimalny wyn

Instalacja ma
zosta

Obecna

jeszcze

50.000
zostanie wyemitowany 1 stycznia 2010 roku na okres 5 lat.

przy dodatkowym udziale

Emisja 7,25-procentowej
Ponadto 6,5-procentowa obligacja -

t

,75-procentowy
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Emisja obligacja zamknięta wcześniejszy wykup

się
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Nowa emisja trzymie cznej lokaty
4,5-procentowej
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PCC SE

Moerser Str. 149
47198 Duisburg
Niemcy
Telefon: +49 (0)20 66. 20 19 35
Fax: +49 (0)20 66. 20 19 72
E-mail: pr@pcc.eu

Public Relations
PCC SE

Baumstr. 42
47198 Duisburg

: +49 (0)20 66. 90 80 80
Fax: +49 (0)20 66. 90 80 99
E-mail: directinvest@pcc.eu
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Telefon

Direct Invest
Duisburg, 17 sierpnia 2009 roku


