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Wyniki działalności

W IV kwartale 2009 r.

(Dla porównania: przychody pionu logistyki w 2008 r.: 255 mln
€; w 2009 r.: 95 mln €).

roku 2009.

miniony rok o 20 mln €.

-

ota + a
wynik poprzedniego roku (+29 mln €). Wynik przed opodat-
kowaniem (EBT) 2009 roku wyniesie ok. +90 mln €, co, wobec

–
.

Ostateczne wyniki finansowe z -

, po przeprowadzeniu audytu przez

jak i zysku.
Przychody Pionu w 2009 r.

-
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wyspecjalizowanych produktów.
-

u
ie rok 2009

skoncentrowaniu rentownej
produkcji nonylfenolu i dodecylfenolu.

Grupa PCC osiągnęła skonsolidowane
przychody ze sprzedaży w wysokości 145 mln €. Łączne
przychody ze sprzedaży kształtowały się w 2009 roku na
poziomie ok. 650 mln €, znacznie poniżej kwoty 913 mln €
osiągniętej w poprzednim roku. Spadek ten wynika z jednej
strony z wyłączenia Grupy PCC Rail / PCC Rail Rybnik z zakresu
konsolidacji PCC na dzień 30 czerwca 2009 roku w rezultacie
sprzedaży tych spółek zależnych na rzecz Deutsche Bahn AG.

Z drugiej strony zaś na dynamikę
przychodów negatywnie wpłynął globalny kryzys finansowy
i gospodarczy Tym niemniej udało się nam
ostatecznie przekroczyć prognozowane przychody w wysokości
630 mln € za

Zysk operacyjny przed odsetkami, opodatkowaniem, umor
zeniem i amortyzacją (EBITDA) ukształtował się wprawdzie na
poziomie nieznacznie niższym od naszych oczekiwań, tym
niemniej osiągnięta kw 140 mln € istotnie przekroczył

wyniku 28 mln € osiągniętego w poprzednim roku, stanowi
znaczący wzrost

a 2009 rok zostaną opubliko
wane na naszej stronie internetowej www.pcc.eu w II kwartale
2010 roku biegłego
rewidenta.

W działalności operacyjnej Grupy PCC, Pion Chemii stanowił
w 2009 roku główne źródło zarówno przychodów

wyniosły łącznie 340 mln €, przy
czym w IV kwartale 2009 roku zanotowano kolejny znaczący
wzrost przychodów w stosunku do poprzedniego kwartału,
z 83 mln € do 98 mln €. Ogólna dynamika wyników finans
owych była w IV kwartale 2009 roku również pozytywna.

Decydujący udział miała tutaj spółka PCC Rokita SA z siedzibą
w Brzegu Dolnym. półka zależna skorzystała m.in. na
restrukturyzacji portfela produkowanych polioli i związanym
z tym zwiększeniu udziału
Ponadto na wynik działu polioli pozytywnie wpłynęło tymczas
owe wstrzymanie produkcji dwóch dużych konkurentów
w IV kwartale 2009 roku. Wyjątkowo udan
zakończył także dział surfaktantów. Natomiast w PCC Synteza
S.A. w Kędzierzynie-Koźlu, negatywny trend w segmencie
bisfenolu-A utrzymywał się również w IV kwartale 2009 roku.
W związku z tym kierownictwo PCC Syneza S.A. i PCC SE
podjęło decyzję o rezygnacji z produkcji bisfenolu-A w 2010
roku i się w przyszłości na

Spółki handlowe Grupy PCC prowadzone w ramach Pionu
Chemii ze względu na globalny kryzys finansowy i gospodarczy
zamknęły rok 2009 z wynikiem ujemnym.

ątkowane ie ożywienie
koniunktury utrzymywało się spowodowało

strat poniesionych w pierwszej połowie 2009 roku,
kiedy nasza działalność handlowa, szczególnie zaś sprzedaż
na rzecz branży hutniczej, załamała się niemal kompletnie.

generował w IV kwartale 2009 roku przychody
ze sprzedaży w wysokości 39 mln €. W całym 2009 roku
przychody pionu osiągnęły tym samym 211 mln €. Zgodnie
z oczekiwaniami pion ponownie zamknął rok wynikiem
ujemnym. Głównym powodem jest znana już sytuacja
utrzymujących się strat firmy PCC Energie GmbH z Duisburga.
Wdrożone w tej spółce zależnej działania restrukturyzacyjne
pozwolą na osiągnięcie progu rentowności prawdopodobnie
dopiero w 2011 roku.

osiągnął zychody
jednostkowe w wysokości 5 mln €, natomiast całoroczne
przychody na poziomie 95 mln €. Wynik operacyjny pionu był
znacznie niższy niż w III kwartale 2009, tym niemniej cały 2009
rok zakończono z wynikiem dodatnim. ególnie na początku
IV kwartału, spółki zależne wchodzące w skład pionu zmagały
się jeszcze ze skutkami globalnego spowolnienia gospo
darczego. Dopiero pod koniec IV kwartału w spółce PCC
Intermodal S.A. z Gdyni zarysowało się lekkie ożywienie
działalności i w związku z tym lepsze wykorzystanie zdolności
przewozowych w połączeniach oferowanych przez spółkę.

Wprawdzie za-
pocz w III kwartale 2009 roku lekk

, nie ono jednak
kompensacji

to

Pion Energii wy

Pion Logistyki w IV kwartale 2009 roku pr
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Głównym powodem spadku przychodów jest sprzedaż
PCC Logistics na rzecz Deutsche Bahn AG w lipcu 2009 roku.

Przychody ze sprzedaży Grupy PCC
skonsolidowane, w mln €
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Udany debiut giełdowy PCC Intermodal S.A.,

spółki zależnej PCC, w Warszawie

PCC Rokita kończy budowę inst

Debiut giełdowy pierwszej ze spółek PCC, polskiej PCC Inter
modal S.A., nastąpił

akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartoś
Sprzedaż wszystkich 6,7 mln oferowanych

akcji zakończyła się sukcesem. Cena emisyjna wyniosła 3 PLN
(ok. 0,7 €). Wartość emisji wyniosła łącznie 20,3 mln PLN
(ok. 4,8 mln EUR), 10% udziału w podwyżs
zonym kapitale zakładowym.

Na zamknięciu pierwszej sesji za akcje płacono 3,15 PLN, czyli
5 proc. powyżej ceny emisyjnej. Aktualny kurs akcji PCC Inter
modal jest dostępny na stronach internetowych Giełdy Papierów
Wartościowych (www.

Ambitny program inwestycyjny spółki
zależnej PCC budowę i uruchomienie do końca
2013 roku co najmniej pięciu nowoczesnych intermodalnych
terminali przeładunkowych na terenie całej Polski. W Kutnie
w centralnej Polsce PCC Intermodal rozpocznie niebawem
budowę pierwszego terminalu. sprzyjających warunk

h wbicie pierwszej łopaty przewidywane jest już
w marcu Uzyskano pozwolenia na budowę.
Zakończono planowanie budowy. Oddanie intermodalnego
terminalu przeładunkowego do użytku jest przewidywane na
koniec 2010 roku.

Zakończyły się prace montażowe na nowej, przyjaznej środo
wisku instalacji elektrolizej membranowej PCC Rokita SA
w Brzegu Dolnym na Dolnym Śląsku. Rozpoczęto już prace
przygotowujące rozruch instalacji, który przewidywany je

będzie eksploatowana równolegle
z istniejącą instalacją elektrolizy rtęciowej i przejmie istotną
część produkcji ługu sodowego i chloru. Stanowią one główne
produkty działu chlorowego, który jest drugim najważniejszym
źródłem przychodów PCC Rokita z udziałem

Główn instalacji dla zakładów PCC Rokita są:
zużyci związane

Zużycie energii całej produkcji ługu sodowego

i chloru zmniejszy się o Jednocześnie zawie
rają ych rtęć ścieków istniejąc elektrolizy zostanie
całkowicie wstrzyman

-
18 grudnia 2009 roku poprzez pierwsze

notowanie ciowych
w Warszawie (GPW).

co odpowiada -

-

gpw.pl). Kod ISIN brzmi PLPCCIM00014.

PCC Intermodal S.A. przewozi ok. 50 tys. kontenerów rocznie
i jest liderem rynku intermodalnych przewozów towarów
w kontenerach w Polsce.

zak ada

Przy ach
atmosferycznyc

2010 roku.

-

st na
luty 2010 roku.

Nowoczesna instalacja

ok. 30%.

ymi atutami
zmniejszenie a energii i z tym zmniejszenie
emisji CO .

ok. 20%. zrzut -
c z ej instalacji

y poprzez recykling.
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PCC Exol S.A., spółka zależna PCC, wyemituje

7,5 proc. certyfikat udziału w zysku

Działa już nowy serwis internetowy PCC SE

Nowa emisja PCC SE przewidywana na

II kwartal 2010 roku

PCC Exol S.A., polska spółka zależna PCC, wyemituje 7,5 proc.
certyfikat udziału w zysku o wartości nominalnej 1 000 000 €.
W Płocku, ok. 100 km na północny zachód od Warszawy, spółka
buduje obecnie nowoczesną wytwórnię etoksylatów o zdolności
produkcyjnej 30 000 ton surfaktantów niejo tzw.
etoksylatów, półproduktów do wytwarzania chemii gospodarczej
i kosmetyków. użytku przewidywane jest
na koniec 2010 roku.

również udziału w zysku. w wyso
kości 7,50% w skali roku wypłacane będzie

wszystkich innych papierów
wartościowych PCC.
Firma PCC SE w Duisburgu, działając w imieniu PCC Exol S.A.,
jako pełnomocnik firmy odpowiada za organizację i obsługę
zapisów. W Niemczech możliwe jest nabycie poprzez PCC SE
łącznie 20 certyfikatów udziału w zysku o wartości nominalnej
50 000 € każdy. Zapisy przyjmowane są do 31 marca 2010 roku.
Dodatkowe informacje są dostęp

Wysłanie materiałów informacyjnych
pocztą można niezobowiązująco zamówić telefonicznie pod
numerem +49-(0)2066/908090 lub pocztą elektroniczną pod
adresem direktinvest@pcc.eu.

Firma PCC SE przewiduje na II kwartał 2010 roku emisję nowej
obligacji korporacyjnej. Minimalny wkład wyniesie 5.000 €,
natomiast wartość nominalna jednej obligacji Aby
otrzymać prospekt emisyjny, z westorzy mogą już
rejestrować się przez I , wypełniając odpowiedni formularz
na stronie www.pcc-direktinvest.eu.

W wyniku udanego relaunchu serwisu internetowego, PCC SE
prezentuje się w
serwis internetowy uległ całkowitemu odnowieniu. Najważniej
szym celem relaunchu serwisu internetowego było udosko
nalenie funkcjonalności. Nowa nawigacja główna i nawigacja
dodatkowa jest znacznie odwiedzających

dzięki temu łatwiejsza w obsłudze.

W zakładce "Dla inwestorów" główne można znaleźć
już nie tylko nowe emisj

już informacji finansowych, w tym raportów
kwartalnych i rocznych, dostępny jest również szybki przegląd
wszystkich znajdujących się w obrocie papierów wartościowych
PCC SE. Zapraszamy na naszą stronę internetową

. .

. nowych -

Oddanie wytwórni do

W celu sfinansowania tej inwestycji, PCC Exol S.A. wyemituje
certyfikaty Oprocentowanie -

kwartalnie,
podobnie jak w przypadku

Dniem wykupu jest 31 grudnia 2014 r.

ne w Internecie pod adresem
www.pcc-direktinvest.eu.

- 1.000 €.
ainteresowani in

nternet

Internecie z nowym obliczem. Dotychczasowy
-
-

czytelniejsza dla ,
a

menu go
e i zapowiedzi emisji. Oprócz

zamieszczonych

: www.pcc.eu.

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
Duisburg, 23 lutego 2010 roku
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