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Wyniki działalności

W czwartym kwartale 2017 roku doszło 
do znacznego zwiększenia dynamiki 
wyników działalności w porównaniu  
z okresem poprzednim. Przychody kwar-
talne w wysokości 177,4 mln € były najwyż-
sze w całym roku obrotowym. Narastająco do  
31 grudnia 2017 roku skonsolidowane przy-
chody ze sprzedaży osiągnęły 685,0 mln €, 
czyli o 116,1 mln € (lub 20,4%) więcej niż  
w poprzednim roku. Oznacza to, że nasze 
oczekiwania na 2017 rok zostały również 
znacznie przekroczone. Wśród najważniej-
szych czynników mających wpływ na taką 
sytuację można wymienić wzrost wolumenu 
sprzedaży oraz przeciętnego poziomu cen 
surowców względem ubiegłego roku. Innymi 
źródłami tak pomyślnego rozwoju były zmia-
ny w portfelu produktów oraz różnice kur-
sowe. Czwarty kwartał przyniósł najlepsze 
wskaźniki roku obrotowego 2017 również 
po stronie wyników finansowych: Skonsoli-
dowany zysk przed wynikiem z działalności 
finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem 
i amortyzacją (EBITDA) wzrósł w czwartym 
kwartale o 25,0 mln €, osiągając narastająco 
do 31 grudnia 2017 roku 73,9 mln €. Tym 
samym EBITDA był niższy o 2,6 mln € w po-
równaniu z poprzednim rokiem (76,4 mln €), 
ale należy pamiętać, że wynik poprzedniego 
roku uwzględniał dodatni wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych w kwocie prawie 10 mln €, 
spowodowany sprzedażą w ówczesnym 
okresie sprawozdawczym tak zwanych „bia-
łych certyfikatów” efektywności energetycz-
nej. W wyniku przed opodatkowaniem (EBT) 
również odnotowano znaczącą poprawę: 
Wskaźnik ten wyniósł w czwartym kwarta-
le 13,2 mln €, a narastająco do 31 grudnia 
2017 roku osiągnął 14,2 mln €. Porównując 
tę wartość z wynikiem poprzedniego roku 
(24,6 mln €), należy także tutaj uwzględnić 
wspomniany wynik zdarzeń nadzwyczajnych 
wynoszący ok. 10 mln €. Po eliminacji tego 
wpływu EBIT 2017 roku ukształtował się na 
poziomie roku poprzedniego. Oznacza to, 
że nasze oczekiwania na 2017 rok zostały 

znacznie przekroczone zarówno w zakresie 
EBITDA jak i EBT. Głównym filarem sukcesu 
był Pion Chemiczny Grupy PCC, który stano-
wił w 2017 roku ponownie zdecydowanie 
najważniejsze źródło przychodów jak i zysku 
Grupy Kapitałowej. Kluczowy wpływ miały 
tutaj znacznie lepsze niż oczekiwano wyniki 
odnotowane w segmencie chloru. Dynami-
ka przychodów i wyniku finansowego pio-
nów: Energia, Logistyka i Holding/Projekty 
w 2017 roku pozostała natomiast poniżej 
naszych oczekiwań. 

Powyższe dane pochodzą ze wstępnego 
skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego. Ostateczne, zaudytowane wyniki 
finansowe zostaną opublikowane w ciągu 
drugiego kwartału 2018 roku na naszej 
stronie internetowej www.pcc-danefinanso-
we.eu, po zatwierdzeniu skonsolidowanego 
sprawozdania rocznego.

Pion Chemii Grupy PCC wypracował  
w czwartym kwartale 2017 roku przy-
chody na poziomie 151,8 mln €. Nato-
miast narastająco do końca roku przychody 
pionu wyniosły 589,6 mln €. Wszystkie czte-
ry duże segmenty pionu – poliole, surfak-
tanty, chlor i chemia specjalistyczna – mo-
gły uznać czwarty kwartał po raz kolejny za 
udany. Natomiast segment dóbr konsump-
cyjnych nadal przynosił straty.

Poliole

Segment polioli utrzymał  
w czwartym kwartale 2017 roku ogól-
nie korzystną dynamikę działalności. 
Odnotowane przychody i wyniki finansowe 
były w dalszym ciągu znacznie wyższe niż  
w analogicznym okresie roku ubiegłego, 
a nasze i tak wysokie oczekiwania na rok 
2017 zostały również przekroczone. Naj-
większy wkład miała tutaj dział biznesowy 
polioli PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego, 
który zajmuje się produkcją polioli polietero-
wych. W nowej instalacji do produkcji polioli 
poliestrowych trwały w czwartym kwartale 
intensywne prace nad optymalizacją proce-

sów. Nasze cele postawione w tym zakre-
sie na 2017 rok nie zostały jeszcze w pełni 
osiągnięte. Także przychody i wyniki finan-
sowe działów biznesowych Systemy Poliu-
retanowe i Płyty Termoizolacyjne pozostały  
w czwartym kwartale jak i w całym 2017 
roku wciąż poniżej naszych oczekiwań.

Surfaktanty

Segment surfaktantów rów-
nież zachował w czwartym kwartale 
2017 roku korzystną dynamikę wyni-
ków. Najważniejszym źródłem przycho-
dów jak i zysku segmentu pozostała spółka 
PCC Exol SA z Brzegu Dolnego. W okre-
sie sprawozdawczym zanotowano wzrost 
sprzedaży PCC Exol SA m.in. w zakresie 
środków czystości i środków higieny osobi-
stej. W związku z tym segment surfaktan-
tów uzyskał również w czwartym kwartale 
2017 roku dodatni wynik finansowy i za-
mknął cały rok obrotowy zyskiem – mimo 
wyższych niż zaplanowano przeciętnych cen 
zakupu surowców. 

Chlor

W segmencie chloru wyjątko-
wo dobra passa trwała także w czwar-
tym kwartale 2017 roku. Kluczowym fila-
rem segmentu był niezmiennie dział 
biznesowy chloru PCC Rokita SA, którego 
dynamika przychodów i wyniku finansowe-
go pozostała pod wpływem ponadplanowe-
go wolumenu sprzedaży. Ponadto na wynik 
działu biznesowego korzystnie wpłynął nadal 
bardzo wysoki poziom cen sody kaustycznej, 
względnie ługu sodowego, czyli produktu 
pochodnego powstającego przy produkcji 
chloru. Opóźnienia przy konwersji instalacji 
elektrolizy chlorków metali alkalicznych wy-
stępujące jednocześnie u kilku konkurentów 
w regionie windowały ceny. Dział biznesowy 
chloru wypracował w związku z tym znów 
bardzo solidny wynik kwartalny. Dział bizne-
sowy MCAA, który również wchodzi w seg-
ment chloru, odnotował natomiast także  

Chemia specjalistyczna
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Chlor
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12,9 20,5 12,8
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Surfaktanty
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27,9 120,6 101,5

2,0 9,9 10,2

1,4 7,5 7,4
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Poliole

Q4/2017 2017 2016

37,9 145,5 126,0

4,7 15,0 12,3

4,2 13,4 10,9

4,0 12,4 10,5
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Wskaźniki wg. 
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży1 mln €

EBITDA2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 31.12.)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki roczne za 2017 rok pochodzą ze wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie zostały jeszcze zaudytowane. Wyniki kwartalne nieaudytowane. Dane mogą ulec 
zmianie. | 1 Podane w tabelach przychody obejmują wyłącznie przychody zewnętrzne, korekty konsolidacyjne zostały już uwzględnione. Segment Holding/Projekty nie został zaprezentowany osobno. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortisation) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją | 3 EBIT (earnings before interest and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (earnings 
before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT – wynik z działalności finansowej 
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w czwartym kwartale przychody i wyniki fi-
nansowe poniżej naszych oczekiwań. Prze-
ciętne ceny sprzedaży ultra-czystego kwasu 
monochlorooctowego (monochloroacetic 
acid, skrótem MCAA) utrzymywały się na 
poziomie niższym niż zakładano. W związku 
z tym, spółka PCC MCAA Sp. z o.o. z Brze-
gu Dolnego pracowała intensywnie  
w czwartym kwartale nad optymalizacją 
procesu produkcyjnego oraz czynników pro-
dukcji. W efekcie tych czynności, dostrzegal-
na poprawa wyników działalności działu 
biznesowego MCAA w 2018 roku wydaje 
się osiągalna.

Chemia specjalistyczna

Segment chemii specjalistycz-
nej utrzymał się w czwartym kwar-
tale 2017 roku także na ścieżce suk-
cesu. Odnotowany poziom przychodów 
przekroczył zarówno wartość osiągniętą  
w analogicznym okresie roku ubiegłego, jak 
i nasze pierwotne oczekiwania na rok ob-
rotowy 2017. Miało to głównie związek ze 
wzrostem przychodów z działalności han-
dlowej w czwartym kwartale, który został 
osiągnięty dzięki wysokiemu przeciętnemu 
poziomowi cen surowców chemicznych, 
jak i wzrostowi cen koksu i antracytu. Naj-
większa spółka handlowa Grupy PCC, firma 
PCC Trade & Services GmbH z Duisburga, 
miała w tym ponownie decydujący udział. 
W rezultacie spółka portfelowa zamknęła 
zarówno czwarty kwartał jak i cały 2017 rok 
wyraźnym zyskiem przekraczającym nasze 
oczekiwania. Dobrą passę w zakresie wyni-
ków działalności kontynuował także rosyj-
ski operator portowy, spółka AO Novobalt 
Terminal z Kaliningradu. Spółka portfelowa 
skorzystała wciąż ze zwiększonej liczby za-
ładunków koksu i antracytu, które są obec-
nie regularnie realizowane także na zlecenie 
zewnętrznego klienta. Natomiast czeska 
spółka PCC Morava-Chem s.r.o. z Czeskie-
go Cieszyna, która zajmuje się handlem 
surowcami, nie była w czwartym kwartale  
w stanie zrekompensować znaczącego 

spadku sprzedaży na rzecz dwóch dużych 
klientów, kontynuowanego od poprzednie-
go kwartału. W rezultacie zanotowała na 
koniec roku niewielką stratę. 

Dział biznesowy fosforo- i naftalenopo-
chodnych spółki PCC Rokita SA, który rów-
nież wchodzi w skład segmentu chemii 
specjalistycznej oraz producent alkilofenoli 
PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla za-
mknęły czwarty kwartał jak i cały 2017 rok 
wynikiem dodatnim, lepszym niż oczekiwa-
no. Korzystne tendencje zanotowano rów-
nież w przypadku spółki PCC Silicium S.A.  
z Zagórza koło Kielc: Spółka portfelowa 
znacznie zwiększyła w czwartym kwarta-
le sprzedaż gatunków kwarcytu nie na-
dających się do wykorzystania w projekcie 
krzemowym PCC w Islandii na rzecz dwóch 
klientów na wschodzie Europy i kontynu-
owała te dostawy także w nowym roku. 
Poza tym w czwartym kwartale z powo-
dzeniem zrealizowano pierwszy transport 
kwarcytu do Islandii drogą morską. W per-
spektywie całego roku 2017 spółka portfe-
lowa poniosła ponownie stratę, ale na ko-
niec roku zanotowała znacznie wyższy niż  
w ubiegłym roku, dodatni wynik EBITDA. 
Zdecydowana większość niezbędnych in-
westycji w zakresie projektu krzemowego 
została w czwartym kwartale zakończona. 
Instalacja nowych taśm transportowych  
i przenośnikowych została natomiast prze-
sunięta na pierwszy kwartał 2018 roku ze 
względu na problemy związane z dostawcą 
urządzeń.

Dobra konsumpcyjne

Grupa PCC Consumer Pro-
ducts w czwartym kwartale ponownie 
poniosła straty. Z powodów opisanych  
w poprzednich raportach kwartalnych, 
także i tym razem żadna ze spółek wcho-
dzących w skład segmentu nie osiągnęła 
założonych celów. Co prawda największa 
spółka segmentu, firma PCC Consumer Pro-
ducts Kosmet Sp. z o.o. („PCC CP Kosmet”)  
z Brzegu Dolnego wygrała także w czwar-

tym kwartale niektóre mniejsze przetargi 
ogłoszone przez klientów w Polsce, ale 
ogólnie sprzedaż pozostała poniżej naszych 
oczekiwań. Poza tym negocjacje z poten-
cjalnymi chińskimi klientami przeciągnęły się 
w czasie i trwały także na przełomie roku. 
Konkretnych rozstrzygnięć w tym zakresie 
należy się spodziewać dopiero po zakoń-
czeniu chińskich świąt noworocznych pod 
koniec pierwszego kwartału 2018 roku.  
W czwartym kwartale kontynuowano 
prace nad przeprojektowaniem własnych 
marek PCC CP Kosmet. Proces ten ma się 
zakończyć w niedalekiej przyszłości. Fabry-
ka zapałek PCC Consumer Products Cze-
chowice Sp. z o.o. z Czechowic-Dziedzic 
podjęła w czwartym kwartale decyzję do-
tyczącą rozszerzenia portfela produktów  
o skrzynki drewniane służące na przykład do 
składowania owoców i warzyw. Niezbędna 
do tego celu maszyna została zakupiona  
i uruchomiona na początku 2018 roku przy 
finansowym wsparciu PCC SE. W długiej 
perspektywie działania te powinny przyczy-
nić się do stałej poprawy sytuacji finansowej 
w segmencie dóbr konsumpcyjnych.

Energia

Pion Energii Grupy PCC osią-
gnął w czwartym kwartale 2017 wzrost 
sprzedaży i uzyskał zewnętrzne przy-
chody kwartalne w kwocie 3,1 mln €. 
Wyniki działalności kształtowały się w ujęciu 
ogólnym także na poziomie dodatnim, acz-
kolwiek niższym od naszych oczekiwań. Naj-
większym źródłem przychodów i zysku po-
został także w czwartym kwartale segment 
Energii Konwencjonalnych, w którego skład 
wchodzą zarówno elektrownia (względnie 
odpowiedni dział biznesowy) PCC Rokita 
SA, jak i zakład energetyczny i ciepłowni-
czy PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. 
w Kędzierzynie-Koźlu. Zysk działu Energii 
Konwencjonalnych z nadwyżką pokrył stra-
ty poniesione przez dział biznesowy Energii 
Odnawialnych spowodowane niekorzystny-
mi warunkami hydrologicznymi 2017 roku  

Grupa PCC ogółem

Q4/2017 2017 2016

177,4 685,0 568,9

25,0 73,9 76,4

17,0 41,9 48,2

13,2 14,2 24,6

3 368 3 368 3 032

Logistyka

Q4/2017 2017 2016

20,4 75,2 65,5

2,2 7,8 5,6

1,2 3,4 1,6

0,6 0,3 1,9

465 465 410

Energia

Q4/2017 2017 2016

3,1 11,8 11,3

1,8 7,2 9,8

1,0 3,3 7,1

0,8 2,9 6,7

187 187 183

Dobra konsumpcyjne

Q4/2017 2017 2016

5,3 21,8 24,1

– 1,2 – 3,7 – 2,4

– 1,5 – 5,2 – 4,0

– 1,8 – 6,5 – 5,0

524 524 476

Wskaźniki wg. 
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży1 mln €

EBITDA2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 31.12.)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki roczne za 2017 rok pochodzą ze wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie zostały jeszcze zaudytowane. Wyniki kwartalne nieaudytowane. Dane mogą ulec 
zmianie. | 1 Podane w tabelach przychody obejmują wyłącznie przychody zewnętrzne, korekty konsolidacyjne zostały już uwzględnione. Segment Holding/Projekty nie został zaprezentowany osobno. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortisation) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją | 3 EBIT (earnings before interest and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (earnings 
before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT – wynik z działalności finansowej 
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PCC SE w euro. Tym niemniej spółka ZAO 
PCC Rail zamknęła rok ponownie ujemnym 
wynikiem EBT. Został on natomiast z wyraź-
ną nadwyżką zrekompensowany przez do-
datnie wyniki finansowe wypracowane  
zarówno przez przewoźnika drogowego 
chemii płynnej PCC Autochem Sp. z o.o.  
z Brzegu Dolnego jaki i przez dział bizneso-
wy Transport Intermodalny.

Holding/Projekty

Pion Holding/Projekty utrzy-
mał na koniec czwartego kwartału 2017 
roku dodatni wynik przed opodatkowa-
niem. Niezmiennie największa część tego 
zysku (12,5 mln €) przypadała na sprawoz-
danie jednostkowe PCC SE, będąc wynikiem 
wpłat dywidend przez spółki portfelowe  
w pierwszej połowie 2017 roku. Natomiast 
na szczeblu skonsolidowanego wyniku fi-
nansowego wpływ dywidendy jest zniesio-
ny. Oprócz PCC SE, w skład pionu Holding/
Projekty wchodzą spółki celowe PCC Bakki-
Silicon hf z Húsavík (Islandia) i DME Aerosol 
z Pierwomajskiego (Rosja). Ponadto pion 
obejmuje również szereg wewnętrznych 
spółek serwisowych oraz start-upy inter-
netowe: distripark.com Sp. z o.o. z Brzegu 
Dolnego i distripark GmbH z Essen. Wszyst-
kie wymienione spółki dotychczas nie wpły-
nęły lub wpłynęły marginalnie na skonsoli-
dowane przychody i wyniki finansowe.

Wytwórnia krzemometalu  
w Islandii przed uruchomieniem  
Termin uruchomienia wytwórni krzemome-
talu naszej Grupy w Islandii został ustalony 
na przełom marca i kwietnia. We współ-
pracy z producentem instalacji przemysło-
wych SMS group GmbH od pewnego czasu  
w ramach rozruchu mechanicznego trwają 
próby poszczególnych elementów dwóch 
pieców łukowych. Przed rozpoczęciem roz-
ruchu technologicznego, czyli pierwszym 
rozgrzaniem pieców, niezbędne jest jeszcze 
wykonanie prac nad systemem podawania 
surowców i instalacją do odpylania spalin, 
której sprawność ma największy priorytet.

i opóźnieniami przy budowie piątej elek-
trowni w Republice Macedonii. 

Logistyka

W czwartym kwartale dyna-
mika przychodów i zysku pionu Logi-
styki była wciąż korzystna. Przychody 
kwartalne po raz kolejny przekroczyły grani-
cę 20 milionów euro. Kwota 75,2 mln € ze-
wnętrznych przychodów na 31 grudnia 
2017 roku oznacza, że do osiągnięcia zało-
żonego poziomu zabrakło niewiele. Po stro-
nie wyniku finansowego udało się na ko-
niec roku wyjść na plus na poziomie EBT. 
Największy wpływ na tę korzystną dynami-
kę miała ponownie spółka PCC Intermodal 
S.A. z Gdyni. W wynikach tej spółki portfe-
lowej od trzeciego kwartału zaobserwowa-
no zdecydowaną tendencję wzrostową i z 
zadowoleniem zanotowaliśmy fakt, że 
trend ten utrzymał się w czwartym kwartale 
2017, jak również w nowym roku. W szcze-
gólności odnotowano stały i systematyczny 
wzrost wykorzystania taboru na połącze-
niach między portami w Rotterdamie i An-
twerpii a Polską przez Niemcy, jak również 
w kierunku przeciwnym – co pozytywnie 
wpłynęło na przychody i wynik finansowy 
PCC Intermodal S.A. W związku z tym na 
2018 rok przewiduje się kolejne zwiększe-
nie zdolności przewozowych m.in. w tej re-
lacji. Wynik operacyjny rosyjskiej spółki 
portfelowej ZAO PCC Rail z Moskwy był 
ciągle dodatni i znacznie wyższy od oczeki-
wanego, co miało związek z utrzymującą 
się dobrą passą rosyjskiej gospodarki i, co za 
tym idzie, wzrostem taryf wagonowych. 
Dzięki temu ZAO PCC Rail realizowała ko-
lejne zaplanowane spłaty pożyczki inwesty-
cyjnej otrzymanej wcześniej od PCC SE na 
zakup własnych wagonów. Dodatkowo w 
grudniu 2017 roku dokonano częściowej 
spłaty przedterminowej. W efekcie kolejne-
go niewielkiego wzmocnienia kursu rosyj-
skiego rubla w stosunku do euro doszło w 
czwartym kwartale do wyrównania części 
strat z tytułu różnic kursowych poniesio-
nych w poprzednich miesiącach w związku 
z wyceną pożyczek przyznanych przez 

Uwaga: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PCC SE oraz jednostkowe sprawozdania finansowe PCC SE (spółki holdingowej) i jej spółek zależnych podlegają audytowi raz w roku, na dzień 31.12, przez 
odpowiednio powołanego biegłego rewidenta. Wyniki kwartalne i półroczne nie podlegają audytowi. Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejszy raport kwartalny zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, 
bazujące na aktualnych planach, szacunkach i prognozach kadry zarządzającej PCC SE i jej spółek zależnych oraz na innych obecnie dostępnych informacjach. Stwierdzeń dotyczących przyszłości nie należy 
traktować jako gwarancji wystąpienia opisanych w nich przyszłych wydarzeń i wyników. Przeciwnie, przyszłe wydarzenia i wyniki są zależne od wielu czynników, obarczone różnego rodzaju ryzykiem i elementami 
niepewności i opierają się na założeniach, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. PCC nie planuje ani nie zobowiązuje się do aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w zależności od przyszłych 
wydarzeń i wyników lub na podstawie nowych informacji. Aktualne dane finansowe są publikowane przez PCC SE w internecie pod adresem www.pcc-danefinansowe.eu.

Prawa autorskie do zdjęć: PCC SE
Niniejszy raport kwartalny i dodatkowe informacje dostępne są  
w Internecie pod adresem www.pcc.eu. 
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PCC Rokita SA weszła ponownie 
do indeksu zrównoważonego 
rozwoju GPW  
W grudniu 2017 roku spółka PCC Rokita SA 
weszła po raz drugi z rzędu w skład indeksu 
RESPECT Giełdy Papierów Wartościowych 
(GPW) w Warszawie, czyli indeksu społecz-
nej odpowiedzialności i zrównoważonego 
rozwoju. Największa spółka zależna naszej 
Grupy jest jedną z dwóch spółek chemicz-
nych, które GPW włączyła do tego indeksu 
za szczególne zasługi w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju. W skład indeksu weszło 
łącznie 28 z prawie 500 firm notowanych 
na głównym parkiecie GPW.

Założenie firm start-up 
mających na celu rozwój 
produktów w obszarze chemii 
specjalistycznej  
Będziemy dalej wzmacniać ukierunkowa-
nie naszego portfela na produkty niszowe 
w zakresie chemii specjalistycznej. W tym 
celu założyliśmy w czwartym kwartale 2017 
roku dwie spółki - PCC Specialties GmbH 
oraz PolyU GmbH - które będą zajmować 
się rozwojem i dostosowywaniem naszych 
produktów do specyficznych potrzeb i za-
stosowań u klientów. Start-upy te należą  
w 100% do PCC SE i rozpoczną działalność 
w Niemczech w ciągu 2018 roku.

Wykup obligacji podlegającej 
spłacie jednorazowej oraz 
certyfikatu udziału w zysku 
Dnia 1 grudnia 2017 roku, czyli w terminie 
zapadalności, PCC SE spłaciła jednorazowo 
3,50% serię obligacji ISIN DE000A162AN1 
z 2015 roku. Kwota spłaty wyniosła ok. 
14,5 mln €. Poza tym dnia 1 stycznia 2018 
roku zostały wykupione papiery wartościo-
we w kwocie 11 mln € pochodzące z emi-
sji przez PCC w 2007 roku certyfikatów na 
okaziciela uprawniających do udziału w zy-
sku (ISIN DE000A0MZC31).

Duisburg, marzec 2018 r. 
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