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Wyniki działalności

Pozytywne tendencje I kwartału 2011 roku wzmocniły się w II
kwartale 2011 roku. Grupa PCC osiągnęła w tym okresie
skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 162 mln €,
co stanowi wzrost o 16 mln € (+11%) w stosunku do poprzed
niego kwartału. Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży
w pierwszej połowie roku wyniosły 308 mln €, o 4 mln € powyżej
aktualnej prognozy na 30 czerwca 2011 roku i o 36 mln €
(+13%) powyżej kwoty osiągniętej w analogicznym okresie
ubiegłego roku. Głównym powodem tak korzystnej tendencji
jest poziom przychodów Petro Carbo Chem GmbH, czyli
największej spółki handlowej wchodzącej w skład Grupy PCC,
utrzymywany dzięki

nansowych w II kwartale 2011 roku
również cieszy: Wynik przed odsetkami, opodatkowaniem,
umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) wyniósł +14 mln€ i był
jeszcze lepszy niż w I kwartale 2011 roku.

osiągnął
racowany

w II kwartale 2011 roku wyniósł +7 mln €. Sumaryczny zysk
przed opodatkowaniem na 30 czerwca 2011 roku osiągnął tym
samym +11 mln €. Obydwa wskaźniki przebiły zarówno wyniki
poprzedniego kwartału i analogicznego okresu ubiegłego roku,
jak i aktualną prognozę z 2011 roku. Na wynik ten pozytywnie
wpłynęły wyniki wszystkich pionów Grupy.

Wyniki działalności pozostały w II kwartale 2011 roku
zdominowane przez Pion Chemii Grupy PCC.

osły
Zarówno spółki produk

cyjne Grupy PCC jak i segment handlowy skorzystały w dalszym
ciągu z utrzymującej się dobrej koniunktury.

lny) głównego źródła
przychodów i zysku wewnątrz Pionu Chemii ukształtowały się
także w II kwartale 2011 roku na poziomie niższym od naszych
oczekiwań. Działo się tak m.in. za sprawą dynamiki kursu
PLN/EUR oraz przesunięcia na III kwartał sprzedaży nadwyżki
certyfikatów CO tej spółki zależnej, która pierwotnie była

zaplanowana na maj. Ponadto stratę zanotowała jeszcze
Kosmet-Rokita Sp. z o.o. (Brzeg Dolny), spółka zależna PCC
Rokita produkująca środki czystości, co było wynikiem
gwałtownego wzrostu cen surowców stosowanych przez spółkę
na przełomie 2010/2011 roku. Jednakże w międzyczasie udało
się spółce uzyskać wyższe ceny sprzedaży, a dynamika cen
surowców również się odwróciła.

zentowały w II
kwartale 2011 roku przekonujące wyniki na nadal wysokim
poziomie. wciąż korzystał na stosunkowo

-

dalszemu wzrostowi cen m.in. koksu
i benzenu.

Dynamika wyników fi

Skumulowany
zysk EBITDA Grupy PCC na 30 czerwca 2011 roku
+26 mln €. Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wyp

Przychody Pionu
wyni w tym okresie 145 mln €, a skumulowane przychody
na 30 czerwca 2011 roku 274 mln €. -

Tym niemniej,
wyniki PCC Rokita SA (Brzeg Do –

–

Zarówno Kompleks Polioli jak
i Kompleks Surfaktantów PCC Rokita SA zapre

Kompleks Chlorowy
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wysokich cen wodorotlenku sodu (sody kaustycznej) i ługu
sodowego. W ujęciu sumarycznym Grupa PCC Rokita wniosła
największy wkład w wynik finansowy Grupy PCC za pierwsze
półrocze. Wyniki działalności PCC Synteza S.A. (Kędzierzyn-
Koźle) oraz PCC Chemax, Inc., Piedmont (SC, USA), były w II
kwartale 2011 roku mniej więcej

Bardzo udany II kwartał 2011 roku zaliczyły wchodzące w skład
Pionu Chemii spółki handlowe Petro Carbo Chem GmbH,
Duisburg (Niemcy), oraz PCC Morava-Chem s.r.o., Czeski
Cieszyn (Republika Czeska). Dostawca rozwiązań PRODEX-
SYSTEM Sp z o.o., Warszawa, który został włączony do zakresu
konsolidacji PCC SE na początku roku, wypracował na 30
czerwca 2011 roku zerowy wynik finansowy i pozostał tak jak
pozostałe spółki wchodzące w skład Pionu Chemii w II
kwartale 2011 roku bez większego wpływu na wynik finansowy
Grupy.

Pion Energii wygenerował w II kwartale 2011 roku przychody ze
sprzedaży w wysokości 3 mln €. Sumaryczne przychody
pierwszego półrocza osiągnęły 8 mln €. Pion ten również wniósł
dodatni wkład w skonsolidowany wynik finansowy II kwartału,
przede wszystkim dzięki ponadplanowej sprzedaży energii
elektrycznej i ciepła Z.E. Blachownia Sp. z o.o., Kędzierzyn-
Koźle. Pozostałe spółki należące do Pionu nadal nie wpłynęły
istotnie na wynik finansowy. Tutaj działalność PCC DEG
Renewables GmbH, Duisburg, jest wciąż w fazie budowy.

Przychody Pionu Logistyki wyniosły niecałe 11 mln €, co było na
poziomie poprzedniego kwartału. Na 30 czerwca 2011 roku
przychody Pionu osiągnęły łącznie 21 mln € i były na poziomie
aktualnej prognozy na ten okres. Ze względu na wynik
finansowy zarówno dominująca spółka zależna

jak i przewoźnik drogowy towarów w
cysternach PCC Autochem Sp. z o.o. (Brzeg Dolny) oraz
znajdująca się w fazie budowy spółka ZAO PCC Rail (Moskwa)
zamknęły II kwartał 2011 powyżej prognozy. Wszystkie trzy

ach
,

zgodne z planem.

.

–
–

, Pionu, PCC
Intermodal S.A. (Gdynia),
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* Główną przyczyną spadku przychodów jest sprzedaż "PCC Logistics" n Przychody tej grupy spółek były konsolidowane do końca
pierwszego półrocza 2009 r.

a rzecz Deutsche Bahn AG w lipcu 2009 r.
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spółki zamknęły zarówno II kwartał 2011 jak i pierwsze półrocze
2011 zyskiem.

Dodatni wynik wypracowały również prowadzone w Pionie
„Pozostałe spółki portfelowe” spółki m S.A.
(Zagórze), która w dalszym ciągu korzysta na boomie w budow
nictwie infrastrukturalnym w Polsce (budowa dróg i modern
izacja linii kolejowych) firma PCT S.A., dostawca usług IT
z Brzegu Dolnego. Spółka 3Services Factory S.A. (Katowice),
która została włączona do zakresu konsolidacji PCC SE w 2011
roku i otworzyła Data Center w maju, znajduje się obecnie
jeszcze w fazie budowy i z tego powodu odnotowuje niewielką
stratę Ta ostatnia
spółka nie zrekompensowała jeszcze ukończenia działalności
faktoringowej prowadzonej z dawną spółką zależną PCC Energie
GmbH (Duisburg). spółek nie miały natomiast
istotnego wpływu na skonsolidowany wynik finansowy.

PCC SE zakłada, że dobre wyniki działalności utrzymają się w III
kwartale 2011 roku, nawet jeśli będą one prawdopodobnie
trochę niższe niż ze względu na okres
wakacji i regularnych prac utrzymaniowych i konserwacyjnych.

W II kwartale 2011 roku na terminalu intermodalnym w Kutnie
ukończone zostały najważniejsze prace konstrukcyjne, w tym
m.in. płyt Obecnie trwają prace
wykończeniowe w obszarze strefy bramowej, znakowanie
poziome i oświetlenie. Układane są tory w części terminalowej.
Terminal zostanie oddany do użytku we wrześniu. Uroczyste
uruchomienie obiektu jest planowane na 30 września 2011 roku.

RO DOOEL Skopje (Skopje), macedońska spółka PCC
zależna od PCC DEG Renewables GmbH (Duisburg), planuje
budowę małych elektrowni wodnych w czterech lokalizacjach
w Republice Macedonii. W celu finansowania budowy tych
elektrowni, spółka podpisała 14 kwietnia 2011 roku z Europej
skim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) długoterminową
umowę kredytową o wartości 6 mln €. Jest to projekt w ramach
tzw. mechanizmów ochrony klimatu, który zainstalowaną mocą
ok. 4 MW pozwoli na produkcję 16 mln kWh energii elektrycznej
rocznie i przyczyni się (zgodnie z założeniami protokołu z Kioto)
do redukcji emisji CO

złoż o rejestrację w ramach Mechanizmu Czystego
Rozwoju zgodnie z Protokołem z Kioto aby uzyskać prawo do
otrzymania kredytów węglowych.

Obecnie wydane zostały już decyzje o warunkach zabudowy dla
wszystkich czterech lokalizacji. Wydanie pierwszych pozwoleń na

: PCC Siliciu
-
-

, i

podobnie jak PCC Capital GmbH (Duisburg).

Wyniki obydwu

w II kwartale – m.in.

a terminalowa i peronowa.

PCC HYD

-

o ok. 15 000 ton. Na projekt zostanie

ona aplikacja

Terminal inter

EBOR sfinansuje elektrownie wodne PCC w Macedonii

modalny PCC Intermodal S.A. na

ukończeniu
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budowę przez stosowne urzędy Macedonii oczekiwane jest na
przełomie sierpnia i września 2011 roku.

11 maja 2011 roku firma 3Services Factory S.A. (3SF), spółka
zależna PCC, otworzyła nowe Data Center w Katowicach.
Nowoczesne centrum przetwarzania danych wspólny projekt
PCC SE z polską firmą telekomunikacyjną TKP S.A., która od 10
lat buduje na Śląsku infrastrukturę światłowodową to jeden
z największych obiektów tego typu w Polsce. PCC SE ma
bezpośrednio 51% udziałów w 3SF, a kolejne niecałe 21%
pośrednio poprzez swoje uziały w TKP.

zowane jest w centrum Górnego Śląska,
w bliskiej odległości autostrad A1 i A4.

Nowo
otwarty ośrodek może pomieścić 220 szaf se Posiada
dwie niezależne linie energetyczne, agregaty prądotwórcze oraz
trzy niezależne połączenia światłowodowe.

półka zależna PCC,
dostarczyła cztery chłodnice wtryskowe dla bloku nr. 8
elektrowni Rheinhafen-Dampfkraftwerk w Karlsruhe, który
zostanie przyłączony do sieci jeszcze w 2011 roku.

śniejszą elektrownię na węgiel kamienny
w Nie TEC artec opracował chłodnicę typu TEC temp HT,
któr w międzyczasie w szł już

żej 600 ° C i ciśnienia atmosferyczn
powyżej 250 bar.

TEC artec na miejscu swojej siedziby w Oranienburgu koło
Berlina wytwarza ponadto zawory kulkowe, zasuwy do gazu i
ciepła, zawory regulacyjne do pary i inne rodzaje zaworów. PCC
SE ma obecnie niecałych 69% udziałów w spółce. Firma
znajdująca się w fazie budowy zostanie prawdopodobnie
włączona do zakresu konsolidacji Grupy PCC od 2012 roku.

Skonsolidowany raport roczny za ubiegły 2010 rok obrotowy jest
już dostępny w Internecie w formacie PDF (6,7 MB) pod adresem
www.pcc-finanzinformationen.de. Raport jest dostępny w orygi
nalnej niemieckiej wersji językowej oraz w tłumaczeniu na język
angielski.

ubiegłych lat, poczynając od 2003 roku.

3Services Factory S.A. otworzyła Data Center

w Katowicach

TEC Artec wytwarza chłodnice wtryskowe dla

najnowocześniejszej elektrowni na węgiel kamienny

Raport roczny PCC SE za 2010 rok już dostępny

–
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3SF Data Center zlokali

rwerowych.

Firma TEC artec valves GmbH & Co. KG, s

Blok ten
uchodzi za najnowocze

mczech.
a e a do produkcji seryjnej, specjalnie

dla regulacji temperatury strumieni parowych w ekstremalnych
warunkach eksploatacyjnych, czyli w zakresach stosowania
temperatury powy ego

-

Archiwum online obejmuje ponadto wszystkie raporty
roczne i kwartalne z

Obiekt o powierzchni
800 m² jest pierwszym etapem inwestycji, która zakłada
zbudowanie Data Center o łącznej powierzchni 4000 m².

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: direktinvest@pcc.eu

Niemcy
telefon

Direktinvest
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