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Podstawowe dane finansowe Grupy PCC za III kwartał  
i po III kwartałach 2012 roku:

III kw. 2012 po III kw. 2012

Przychody ze sprzedaży ogółem: 179 mln € 511 mln €

Przychody Pionu Chemii: 163 mln € 462 mln €

Przychody Pionu Energii: 2,5 mln € 8 mln €

Przychody Pionu Logistyki: 11 mln € 35 mln €

Przychody Pionu Pozostałe: 2,5 mln € 6 mln €

EBITDA: + 7,1 mln € + 29 mln €

EBT: - 2,8 mln € + 2,1 mln €

Możliwe różnice z zaokrąglenia

Wyniki działalności
W III kwartale 2012 roku Grupa PCC po raz kolejny osiągnęła 
wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w sto
sunku do poprzedniego kwartału. Zwiększyły się one 
nieznacznie, bo do 179 mln €. Narastająco do 30 września 
2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły 
511 mln €. Wartość ta była zgodna z aktualną prognozą na 
bieżący rok obrotowy. Jednocześnie przychody okazały się  
o 42 mln € wyższe, w porównaniu z analogicznym okresem 
poprzedniego roku, co było efektem wyższych cen sprzedaży, 
zmian w asortymencie produktów, a także różnic kursowych. 

Zgodnie z przewidywaniami, wynik finansowy był w III kwarta
le znacznie słabszy niż w dwóch poprzednich kwartałach. 
Głównym tego powodem były prace utrzymaniowe i konser
wacyjne na instalacjach produkcyjnych w Polsce, które 
regularnie przeprowadzane są w okresie wakacyjnym w lipcu  
i sierpniu. Jako drugi powód tego negatywnego trendu, należy 
wymienić niższe od zaplanowanych wyniki Pionu Logistyki, 
związane z utrzymującą się zaciętą walką cenową w branży 
transportu intermodalnego. Na poziomie operacyjnym, czyli 
wyniku przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem  
i amortyzacją (EBITDA), osiągnięto poprawę o 7,1 mln € do 
+29 mln €, natomiast na poziomie wyniku przed opodat
kowaniem (EBT) zanotowano w trzecim kwartale 2012 roku 
spadek o 2,8 mln € do + 2,1 mln €. Obydwa parametry były 
wiec istotnie niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego 
roku. Natomiast narastająco do 30 września 2012 roku,  wynik 
okazał się w obu przypadkach o 0,7 mln € lepszy od naszej 
aktualnej prognozy na bieżący rok obrotowy. Było to efektem 
zaskakująco korzystnej dynamiki działalności we wrześniu, 
która zresztą utrzymywała się także w październiku 2012 roku.

Pion Chemii Grupy PCC był, nieprzerwanie w III kwartale 2012 
roku, głównym źródłem zarówno przychodów jak i zysków. 
Zewnętrzne przychody tego pionu wyniosły w III kwartale  
163 mln € i osiągnęły tym samym na dzień 30 września 2012 
roku wartość 462 mln €. Zdecydowanie największą część tych 
przychodów wypracowała PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego, a 
drugą lokatę zajęła spółka handlowa Petro Carbo Chem GmbH 
z siedzibą w Duisburgu (Niemcy). Pomimo wymienionych 
wyżej prac utrzymaniowych i konserwacyjnych w miesiącach 
wakacyjnych, ta pierwsza spółka portfelowa wniosła ponownie 
największy wkład w wynik finansowy, co w główniej mierze 
było efektem korzystnej dynamiki działalności w obszarach 
polioli i chloroalkaliów. Także spółka PCC Exol S.A. (dawny 
kompleks surfaktantów PCC Rokita SA) z Brzegu Dolnego, 
zamknęła III kwartał 2012 zyskiem.

To samo dotyczy również mniejszych spółek produkcyjnych: 
PCC Synteza S.A. z KędzierzynaKoźla, PCC Chemax, Inc.  
z Piedmont (USA) oraz podgrupy „PCC Consumer Products“  
z Warszawy. W tej podgrupie należy wymienić przede wszyst

kim spółkę KosmetRokita Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego  wytwa
rzającą środki czystości dla gospodarstw domowych, płyny do 
płukania i kosmetyki, która to czerpała korzyści z dywersyfikacji 
portfela klientów i zwiększyła sprzedaż produktów na rzecz 
mniejszych odbiorców. Pozytywną dynamikę działalności 
zanotował też wchodzący również w skład Pionu Chemii 
dostawca rozwiązań poliuretanowych PCC Prodex Sp. z o.o.  
z Warszawy. Spółka portfelowa ta wygrała przetarg w branży 
górniczej i w związku z tym znacznie zwiększyła w III kwartale 
2012 roku zarówno swoje przychody ze sprzedaży, jak i wynik 
finansowy. Obydwie spółki handlowe wchodzące w skład 
Pionu Chemii, czyli Petro Carbo Chem GmbH z Duisburga  
i PCC Morava Chem s.r.o. z Czeskiego Cieszyna (Czechy), także 
zamknęły III kwartał 2012 roku spodziewanym zyskiem.

W Pionie Energii zewnętrzne przychody ze sprzedaży osiągnęły 
w III kwartale 2012 roku 2,5 mln €, w wyniku czego przychody 
pionu za okres kończący się 30 września 2012 roku wyniosły  
8 mln €. Wartość ta odpowiada głównie przychodom spółki 
PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. z KędzierzynaKoźla, 
która jest także głównym źródłem zysku Pionu Energii. 
Pozostałe spółki portfelowe wchodzące w skład pionu, czyli 
operator małych elektrowni wodnych GRID BH z Sarajewa 
(Bośnia i Hercegowina) oraz PCC DEG Renewables GmbH  
z Duisburga wciąż znajdują się w początkowej fazie działal
ności i mają ograniczone znaczenie dla skonsolidowanego 
wyniku finansowego.

Pion Logistyki osiągnął w III kwartale 2012 roku zewnętrzne 
przychody ze sprzedaży w wysokości 11 mln €. Narastająco do 
30 września 2012 roku przychody pionu osiągnęły łącznie  
35 mln € i były mniej więcej na poziomie aktualnej prognozy 
na ten okres. Natomiast zgodnie z przewidywaniami wynik 
finansowy III kwartału 2012 roku okazał się ponownie ujemny. 
Głównym tego powodem były po raz kolejny niższe od 
zaplanowanych wyniki spółki PCC Intermodal S.A. z Gdyni, 
które są konsekwencją utrzymującej się zaciętej walki  
cenowej na rynku przewozów intermodalnych. Zyski wy
pracowane przez ostatnie spółki wchodzące w skład Pionu 
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PCC SE - Public Relations
Moerser Str. 149, D-47198 Duisburg 
telefon: +49 (0)20 66. 20 19 35 
fax: +49 (0)20 66. 20 19 72 
e-mail: pr@pcc.eu
www.pcc-finanzinformationen.eu

PCC SE - Direktinvest 
Baumstr. 42, D-47198 Duisburg 
telefon: +49 (0)20 66. 90 80 90 
fax: +49 (0)20 66. 90 80 99 
e-mail: direktinvest@pcc.eu
www.pcc-direktinvest.eu

Duisburg, 29 listopada 2012 roku

Logistyki – przewoźnika drogowego towarów w cysternach 
PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego oraz rosyjskiego 
operatora wagonów ZAO PCC Rail z Moskwy – nie były 
wystarczająco duże, żeby zrekompensować straty tej spółki 
portfelowej. W międzyczasie PCC Intermodal S.A. podjęła ze 
względów kosztowych decyzję o – przynajmniej tymczasowym 
– zawie szaniu kilku regularnych połączeń kolejowych w celu 
wypra cowania zbilansowanego wyniku finansowego w IV 
kwartale 2012 roku.

W pozostałych spółkach portfelowych Grupy PCC – dostawcy 
usług informatycznych PCC Centrum Teleinformatyki S.A.  
z Brzegu Dolnego, centrum przetwarzania danych 3Services 
Factory S.A. (skrótem 3SF) z Katowic oraz kopalni kwarcytu 
PCC Silicium S.A. z Zagórza – wyniki działalności w III kwartale 
2012 roku były na poziomie aktualnej prognozy.

W IV kwartale 2012 roku spodziewamy się znacznie lepszych 
wyników finansowych niż w III kwartale 2012 roku, zwłaszcza 
ze względu na obecną dynamikę działalności przekraczającą 
nasze oczekiwania. Tym niemniej najprawdopodobniej nie 
będziemy w stanie osiągnąć naszego pierwotnego celu, czyli 
wyniku finansowego na poziomie ubiegłego roku, tylko 
spodziewamy się zysku przed opodatkowaniem na poziomie 
poniżej 10 mln €. Ta prognoza nie uwzględnia ewentualnych 
efektów aktualnego postępowania prywatyzacyjnego 
rumuńskiej spółki SC Oltchim S.A. z Râmnicu Vâlcea, gdzie 
PCC SE posiada znaczny pakiet akcji. Wynik tego postępowania 
może mieć zarówno wyraźnie pozytywny, jak i negatywny 
wpływ na wycenę wyżej wymienionego pakietu akcji. 

Gotowy projekt techniczny dla produkcji 
żelazokrzemów w Islandii 
Zgodnie z zapowiedzią w raporcie kwartalnym IV/2011, PCC 
planuje budowę nowoczesnej instalacji do produkcji 
żelazokrzemów w Islandii. Rozpoczęcie produkcji w instalacji  
o wydajności 33 000 ton rocznie planowane jest na 2015 rok. 
W sprawie finansowania nakładów inwestycyjnych, które 
szacuje się na ok. 150 mln €, przewidywany jest m.in. tryb 
project finance we współpracy z bankiem KfW IPEX i na 
podstawie ubezpieczenia Hermes. Wniosek o udzielenie takiej 
gwarancji kredytu eksportowego Republiki Federalnej Niemiec 
został pomyślnie rozpatrzony na etapie wstępnej weryfikacji.

Lokalnie PCC działa od połowy 2012 roku pod szyldem nowo 
założonej islandzkiej spółki celowej PCC BakkiSilicon hf. 
Siedziba firmy znajduje się w bezpośredniej bliskości miejsca 
pod zaplanowaną instalację produkcyjną, w miejscowości 
Húsavík na północy Islandii. W wyniku zawarcia umowy  
z Landsvirkjun, państwowym dostawcą energii elektrycznej 
Islandii, PCC BakkiSilicon zabezpieczyła już na okres 15 lat 
dostawy niedrogiego prądu dla produkcji żelazokrzemów, 
która jest bardzo energochłonna. Projekt techniczny został 
zakończony pod koniec października 2012 roku przez biuro 

inżynierii przemysłowej SMS Siemag z Dusseldorfu. Firma SMS 
została wyłoniona jako generalny wykonawca dla budowy 
instalacji pod klucz.

Ważnym kamieniem milowym, który trzeba jeszcze osiągnąć 
przed uwolnieniem środków inwestycyjnych, będzie zawarcie 
długoterminowych umów sprzedaży żelazokrzemu. Negocjacje 
w tej sprawie z najważniejszymi odbiorcami w Europie są 
obecnie nieco utrudnione ze względu na tymczasowe 
pogorszenie perspektyw koniunkturalnych.

PCC uruchomiła pierwszy projekt w Afryce dla 
zabezpieczenia dostaw surowców odnawialnych
PCC SE rozpoczęła prace nad tworzeniem bazy surowcowej  
w Ghanie (Afryka Zachodnia). Długoterminowym celem tego 
przedsięwzięcia jest zapewnienie dostaw surowców odna
wialnych dla wytwarzania surfaktantów przez wchodzącą  
w skład Grupy Kapitałowej spółkę PCC Exol S.A. w Polsce. 
Surfaktanty, inaczej środki powierzchniowo czynne, wyko
rzystuje się w detergentach i środkach do prania.

W celu wdrożenia projektu 25 kwietnia 2012 roku została 
założona firma PCC Organic Oils Ghana Ltd. z siedzibą w Akim 
Oda (Ghana) jako pierwsza spółka zależna PCC na kontynencie 
afrykańskim. Firma zajmuje się w pierwszym etapie pozyski
waniem, magazynowaniem i eksportem orzechów palmy 
olejowca gwinejskiego. Olej uzyskany z orzechów palmowych 
jest jednym z istotnych surowców dla wytwarzania surfak
tantów. Od czerwca 2012 roku wywieziono kilka tysięcy ton 
nasion palmowych do dalszego przetwarzania w Niemczech.

Firma PCC Organic Oils Ghana Ltd. posiada certyfikat ISCC 
(International Sustainability and Carbon Certification). Potwier
dza on spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju, 
szczególnie w obszarach zapobiegania pracy dzieci, optyma
lizacji społecznych warunków pracy i ochrony gatunków.

Wykup obligacji 1 października 2012 roku
Wyemitowana 1 lipca 2007 roku 7,00% emisja obligacji  
PCC SE z kodem ISIN DE000A0S8DY1 o wartości 19,9 mln €, 
została spłacona w całości w dniu wykupu 1 października 2012 
roku.

Nowe emisje PCC
PCC SE wyemitowała 1 października 2012 roku następujące 
nowe papiery wartościowe:

  7,25% seria obligacji na okaziciela z 2012 roku   
(wykup 01.12.2016), (ISIN DE000A1PGS32)

  5,00% seria obligacji na okaziciela z 2012 roku  
(wykup 01.04.2014), (ISIN DE000A1PGS40)

Wypłata odsetek od obu serii obligacji tradycyjnie odbywa się 
co kwartał, ich bezprowizyjne nabycie jest możliwe 
bezpośrednio przez PCC SE. Są one notowane na Otwartym 
Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (FWB). 


