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30 kwietnia 2018 roku rozpoczął się rozruch technologiczny wytwórni krzemometalu spółki PCC BakkiSilicon hf  
z Húsavík na północy Islandii, który  polegał na rozgrzaniu pierwszego z dwóch pieców łukowych. Na zdjęciu  
widać tak zwany poziom spustowy. Wkrótce nastąpi pierwszy spust krzemu, co będzie oznaczało oficjalne 
rozpoczęcie produkcji. W drugim kwartale przewiduje się również uruchomienie drugiego pieca.  

	Udany początek nowego roku obrotowego: przychody o 15,7%  
 większe niż przed rokiem

	Zwiększenie EBITDA o 80,8%

	Rozpoczął się rozruch technologiczny wytwórni krzemometalu w Islandii

	Zwiększenie zdolności produkcyjnych chloru

	Wykup obligacji o jednorazowej spłacie
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Wyniki działalności ogółem
Początek 2018 roku był nadzwyczaj uda-
ny. Większość spółek portfelowych PCC SE 
zamknęła pierwszy kwartał wynikiem do-
datnim, przekraczającym nasze oczekiwa-
nia. Wśród głównych źródeł takiej dynamiki 
należy wymienić utrzymującą się dobrą ko-
niunkturę gospodarczą oraz nadal wysoki 
poziom cen surowców. W efekcie skonsoli-
dowane przychody ze sprzedaży wzrosły do  
31 marca 2018 roku do wartości 191,9 mln € 
i były o 15,7% wyższe niż przed rokiem 
(165,9 mln €). Skonsolidowany zysk przed 
wynikiem z działalności finansowej, opodat-
kowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBIT-
DA) wyniósł 27,6 mln €. Oznacza to istotną 
poprawę o 80,8% w stosunku do wartości 
15,3 mln € osiągniętej przed rokiem. Jeszcze 
bardziej znaczący był wzrost wyniku przed 
opodatkowaniem (EBT). Na dzień 31 marca 
2018 roku wypracowano EBT w wysoko-
ści 11,9 mln €. W porównaniu z poziomem 
3,4 mln € w odpowiednim okresie roku ubie-
głego, wskaźnik ten wzrósł ponad trzykrot-
nie. Opisane wyniki pierwszego kwartału 
2018 roku obejmują dodatni wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych w wysokości 3,7 mln €, ale 
nawet po wyeliminowaniu tej kwoty uzy-
skaliśmy znacznie wyższy zysk EBITDA i EBT 
niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, 
którego wyniki i tak były zadowalające. Wy-
mieniony wynik zdarzeń nadzwyczajnych 
ma związek z karą umowną, którą spół-
ka PCC BakkiSilicon hf z Húsavík (Islandia) 
otrzymała z tytułu opóźnionego uruchomie-
nia tamtejszej wytwórni krzemometalu. Kara 
ta zrekompensuje częściowo straty powstałe 
wynikające z opóźnienia.

Wartość giełdowa spółek PCC
Nadzwyczaj pozytywne wyniki działal-
ności w pierwszym kwartale 2018 roku 
skutkowały dalszym wzrostem warto-
ści rynkowej spółek portfelowych na-
szej Grupy notowanych na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie. 

Łączna wartość giełdowa udziałów PCC SE  
w kapitale PCC Rokita SA, PCC Exol SA 
(obydwie z siedzibą w Brzegu Dolnym) 
oraz PCC Intermodal S.A. z Gdyni wyniósł 
na dzień 31 marca 2018 roku 548,2 mln €.  
W porównaniu z 31 grudnia 2017 roku jest 
to wzrost o 33,5 mln € czyli 6,5%. W ujęciu 
rocznym, czyli w porównaniu z 31 marca 
2017 roku, kiedy wartość giełdowa wy-
niosła 448,9 mln €, wzrost wyniósł prawie 
100 mln € (22,1%).

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów
Pion Chemii Grupy PCC obejmujący swo-
im zakresem pięć segmentów – Poliole, 
Surfaktanty, Chlor, Chemia specjalistycz-
na i Dobra konsumpcyjne – stanowił  
w pierwszym kwartale 2018 roku 
niezmiennie główne źródło przycho-
dów i zysku naszej Grupy. Łączne przy-
chody wszystkich segmentów osiągnęły 
164,9 mln € (wobec 145,0 mln € przed ro-
kiem). Oznacza to również, że przychody 
kwartalne przekroczyły nasze oczekiwania. 
Osiągnięty wynik finansowy przewyższył 
także poziom odpowiedniego okresu roku 
ubiegłego, jak i nasze oczekiwania. Pozytyw-
ny wkład w taki rezultat wniosły wszystkie 
segmenty – oprócz dóbr konsumpcyjnych.

Poliole

Ujmując łącznie, segment polioli 
utrzymał w pierwszym kwartale 2018 roku 
korzystną dynamikę działalności. Przycho-
dy i zysk ponownie przekroczyły odpowied-
nie wyniki sprzed roku, co głównie ma zwią-
zek z utrzymującą się dobrą kondycją działu 
biznesowego Polioli PCC Rokita SA, który 
zajmuje się produkcją polioli polieterowych. 
W pierwszym kwartale 2018 roku trwały in-
tensywne prace nad optymalizacją procesów 
nowej instalacji polioli poliestrowych. Cieszy 
fakt, że obszar ten również wypracował zna-
czący wzrost w stosunku do odpowiednie-

go kwartału roku ubiegłego, przynajmniej 
jeśli chodzi o stronę przychodów. Natomiast 
nie byliśmy w pełni zadowoleni z wyników 
działalności w zakresie dostaw rozwiązań. 
Na przykład firma PCC Prodex GmbH z Es-
sen była zmuszona do przesunięcia części 
zamówień na drugi kwartał z powodu awarii 
reaktora u jednego z dostawców. Ponadto 
sprzedaż natryskowych pianek do ocieplenia 
poddaszy była niższa od naszych oczekiwań 
z powodu niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych, co również dotyczyło obszaru 
płyt termoizolacyjnych. Działalność ta zwięk-
szyła obroty dopiero w kwietniu, w mo-
mencie rozpoczęcia sezonu budowlanego. 
W najbliższych miesiącach PCC SE planuje 
znaczną ekspansję obszaru płyt termoizola-
cyjnych. W tym celu w pierwszym kwartale 
2018 roku założono firmę PCC Insulations 
GmbH z siedzibą w Duisburgu. Zadaniem tej 
podgrupy będzie konsolidacja i strategiczne 
zarządzanie wszystkimi spółkami portfelo-
wymi działającymi w tym obszarze.

Surfaktanty

Segment surfaktantów również 
odnotował w pierwszym kwartale 2018 
roku pozytywną dynamikę działalności. 
Wolumen sprzedaży oraz przychody naj-
większej spółki wchodzącej w skład tego 
segmentu, PCC Exol SA, okazały się wyższe 
niż oczekiwano. Natomiast wynik finanso-
wy obciążyły wyższe ceny zakupu surow-
ców dostarczanych po przełomie roku. Tym 
niemniej PCC Exol SA oraz cały segment 
surfaktantów zamknęły pierwszy kwartał 
wynikiem dodatnim, porównywalnym z wy-
nikiem przed opodatkowaniem sprzed roku.

Chlor

Segment chloru zaprezentował 
się w pierwszym kwartale 2018 roku po-
nownie w niezwykle dobrej formie. 
Głównym filarem segmentu pozostał dział 
biznesowy chloru PCC Rokita SA. Ceny sody 

Chemia specjalistyczna

Q1/2018 3M/2018 3M/2017

54,0 54,0 52,3

2,0 2,0 2,8

1,3 1,3 1,9

0,9 0,9 1,6

357 357 351

Chlor

Q1/2018 3M/2018 3M/2017

36,9 36,9 21,0

15,6 15,6 4,8

12,9 12,9 2,5

11,3 11,3 3,2

394 394 367

Surfaktanty

Q1/2018 3M/2018 3M/2017

31,0 31,0 32,8

2,1 2,1 2,6

1,6 1,6 2,0

1,0 1,0 1,1

292 292 267

Poliole

Q1/2018 3M/2018 3M/2017

37,5 37,5 33,3

2,8 2,8 2,4

2,3 2,3 2,1

2,1 2,1 1,6

267 267 208

Wskaźniki wg. 
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży1 mln €

EBITDA2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 31.03)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne i narastające 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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kaustycznej, czyli produktu pochodnego po-
wstającego przy produkcji chloru, mimo nie-
znacznego spadku, utrzymywały się na bar-
dzo wysokim poziomie. Dział biznesowy 
chloru wypracował w związku z tym znów 
bardzo solidny wynik kwartalny. W obszarze 
biznesowym MCAA (monochloroacetic 
acid, po polsku: kwas monochlorooctowy), 
który również wchodzi w skład segmentu 
chloru, prace podjęte w poprzednich kwar-
tałach nad optymalizacją procesów zaczęły 
przynosić efekty. Przychody i zysk operacyjny 
znacznie przekroczyły poziom roku ubiegłe-
go, jak i nasze oczekiwania. Obecne wyko-
rzystanie możliwości produkcyjnych osiąga 
ok. 90% nominalnej mocy. Równolegle pra-
cowaliśmy (i nadal pracujemy) nad kwalifi-
kacją naszego produktu przez kolejnych 
klientów, co powinno przełożyć się na dalszy 
wzrost obszaru MCAA w najbliższych kwar-
tałach.

Chemia specjalistyczna

W segmencie chemii specjali-
stycznej również można uznać pierwszy 
kwartał 2018 roku za generalnie udany. 
W ogólnym ujęciu wszystkich obszarów 
biznesowych przychody ze sprzedaży prze-
kroczyły zarówno poziom analogicznego 
okresu roku ubiegłego, jak i nasze założe-
nia na pierwszy kwartał 2018 roku. Taką 
sytuację zawdzięczamy i tym razem głów-
nie odpowiedniej dynamice przychodów 
w działalności handlowej wspieranej przez 
stosunkowo wysokie przeciętne ceny su-
rowców chemicznych, koksu i antracytu. 
Natomiast porównując sytuację z pierwszym 
kwartałem roku ubiegłego, należy uznać, że 
mocno wówczas przegrzany rynek koksu  
i antracytu obecnie się ustabilizował. Wo-
lumen sprzedaży i marże pozostały zatem 
poniżej poziomu roku ubiegłego, w wyniku 
czego spółka PCC Trade & Services GmbH  
z Duisburga jako największa spółka handlo-
wa Grupy PCC nie była w stanie powtórzyć 
niezwykle dobrego wyniku finansowego 

roku ubiegłego. Tym niemniej spółka port-
felowa zamknęła pierwszy kwartał 2018 
roku na wyraźnym plusie. Natomiast rosyj-
ski operator portowy AO Novobalt Terminal 
z Kaliningradu zamknął kwartał niewielką 
stratą z powodu mniejszej ilości załadunków 
koksu i antracytu. Czeska spółka PCC Mo-
rava-Chem s.r.o. z Czeskiego Cieszyna od-
notowała w pierwszym kwartale 2018 roku 
zysk z działalności w handlu surowcami na 
poziomie roku ubiegłego.

Na wyniki działu biznesowego fosforo-  
i naftalenopochodnych PCC Rokita SA, który  
również jest częścią segmentu Chemia spe-
cjalistyczna, korzystnie wpłynął w pierwszym 
kwartale wzrost wolumenu sprzedaży za-
równo w obszarze fosforopochodnych, jak 
i naftalenopochodnych. W tym ostatnim 
przypadku uzyskano ponadto wyższe prze-
ciętne ceny sprzedaży. Natomiast ze względu 
na wzrost kosztów stałych – m.in. kosztów 
osobowych – dział biznesowy odnotował na 
koniec kwartału niewielką stratę. Sprzedaż 
PCC Synteza S.A., producenta alkilofenoli  
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, pozosta-
ła poniżej naszych założeń. Tym niemniej 
jednak spółka portfelowa zamknęła pierw-
szy kwartał 2018 roku wynikiem dodatnim  
i wyższym niż w roku ubiegłym. Nadal ko-
rzystne tendencje zanotowano również  
w przypadku działalności spółki PCC Silicium 
S.A. z Zagórza koło Kielc: Spółka odnotowa-
ła kolejny raz znaczne zwiększenie sprzeda-
ży gatunków kwarcytu nie nadających się 
do wykorzystania w projekcie krzemowym 
PCC SE w Islandii. Wyniki sprzedaży grysu 
do hydroponiki były również lepsze niż ocze-
kiwano. Natomiast w związku z opóźnionym 
uruchomieniem wytwórni krzemometalu 
PCC BakkiSilicon hf wykonano niższe niż 
oczekiwano dostawy do Islandii, w wyniku 
czego spółka zamknęła pierwszy kwartał 
2018 roku stratą. W pierwszym kwartale 
2018 roku kontynuowano instalację nowych 
taśmociągów na potrzeby projektu krzemo-
wego. Prace powinny zakończyć się najpóź-
niej do końca czerwca. Pożyczka udostęp-

niona przez PCC SE na finansowanie tych 
inwestycji została obecnie w pełni wykorzy-
stana przez PCC Silicium S.A.

Dobra konsumpcyjne

Zgodnie z oczekiwaniami, gru-
pa PCC Consumer Products zanotowała 
w pierwszym kwartale straty. Przychody 
ze sprzedaży i wyniki finansowe wszystkich 
spółek segmentu pozostały poniżej naszych 
oczekiwań. Dotyczy to przede wszystkim 
największej spółki segmentu, PCC Consu-
mer Products Kosmet Sp. z o.o. („PCC CP 
Kosmet”) z Brzegu Dolnego. Wprowadzenie 
na rynek przeprojektowanych marek wła-
snych PCC CP Kosmet przebiegało powol-
nie. Podobnie niskie tempo miało miejsce  
w przypadku rozmów z potencjalnymi 
klientami w Chinach, które po zakończeniu 
pierwszego kwartału nadal trwały ze wzglę-
du na obchody Nowego Roku w tym kraju. 
Optymizmem napawa fakt, że udało się za-
wrzeć pierwsze kontrakty na partie próbne. 
Pierwszy kontener został już wyekspediowa-
ny. Fabryka zapałek PCC Consumer Products 
Czechowice Sp. z o.o. z Czechowic-Dziedzic 
zainwestowała w pierwszym kwartale w 
maszynę do produkcji skrzynek drewnianych 
służących na przykład do składowania owo-
ców i warzyw. Wymagane środki finansowe 
zostały udostępnione przez PCC SE. Celem 
inwestycji jest rozszerzenie portfela produk-
tów i w długiej perspektywie poprawa sytu-
acji ekonomicznej tej spółki portfelowej.

Energia

Pion Energii Grupy PCC uzy-
skał w pierwszym kwartale 2018 roku 
zewnętrzne przychody ze sprzedaży na 
poziomie ok. 3,8 mln €. Zarówno w obsza-
rze biznesowym energii konwencjonalnych 
jak i energii odnawialnych wypracowano 
dodatnie wyniki finansowe. Głównym źró-
dłem przychodów i zysku pozostał seg-
ment Energii konwencjonalnych, w którego 
skład wchodzą zarówno elektrociepłownia 

Grupa PCC ogółem

Q1/2018 3M/2018 3M/2017

191,9 191,9 165,9

27,6 27,6 15,3

19,7 19,7 7,8

11,9 11,9 3,4

3.432 3.432 3.049

Logistyka

Q1/2018 3M/2018 3M/2017

20,8 20,8 15,6

2,4 2,4 1,1

1,3 1,3 0,0

0,3 0,3 0,6

470 470 423

Energia

Q1/2018 3M/2018 3M/2017

3,8 3,8 3,4

1,7 1,7 2,7

1,0 1,0 2,0

1,0 1,0 2,0

183 183 187

Dobra konsumpcyjne

Q1/2018 3M/2018 3M/2017

5,4 5,4 5,6

– 1,2 – 1,2 – 0,7

– 1,6 – 1,6 – 1,1

– 1,9 – 1,9 – 1,2

521 521 469

Wskaźniki wg. 
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży1 mln €

EBITDA2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 31.03)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne i narastające 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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znacznie wyższym wynikiem finansowym 
niż w roku ubiegłym. W przypadku rosyjskiej 
spółki portfelowej ZAO PCC Rail z Moskwy 
największa część floty obejmującej ok. 600 
wagonów pozostała długoterminowo wy-
dzierżawiona Rosyjskim Kolejom. Pozostałe 
wagony są – również w ramach współpracy 
długoterminowej –  eksploatowane przez 
innego klienta. Działalności ZAO PCC Rail  
w dalszym ciągu sprzyjały kolejne podwyżki 
taryf wagonowych, do których doszło od 
początku zeszłego roku. Zarówno przycho-
dy jak i wynik operacyjny spółki portfelowej 
znacznie przekroczyły na 31 marca 2018 
roku dodatnie wyniki ubiegłoroczne,  
w efekcie pierwszy kwartał 2018 roku za-
mknięto zyskiem również na poziomie wyni-
ku przed opodatkowaniem. Dynamika ta 
pozwoliła na dalszą stabilizację przepływów 
pieniężnych ZAO PCC Rail, w wyniku czego 
spółka portfelowa dokonała w pierwszym 
kwartale 2018 roku kolejnej częściowej 
spłaty pożyczek inwestycyjnych udostępnio-
nych przez PCC SE na zakup wagonów.

Holding/Projekty

Pion Holding/Projekty zamknął 
pierwszy kwartał 2018 roku oczekiwaną 
stratą. Głównym czynnikiem były koszty 
odsetkowe oraz koszty spółki holdingowej 
PCC SE w zakresie rozwoju projektów. W 
rezultacie PCC SE wykazała w sprawozdaniu 
jednostkowym na koniec pierwszego kwar-
tału stratę. Natomiast po zaksięgowaniu 
dywidend wypłacanych przez spółki portfe-
lowe w ciągu drugiego kwartału 2018 roku, 
zamiast straty spółka odnotuje istotny zysk. 

Oprócz PCC SE, pion Holding/Projekty 
obejmuje szereg wewnętrznych spółek 
serwisowych oraz dwa start-upy interne-
towe: distripark.com Sp. z o.o. z Brzegu 
Dolnego oraz distripark GmbH z Essen. 
Wszystkie wymienione spółki dotychczas 
nie wpłynęły lub wpłynęły marginalnie na 
skonsolidowane przychody i wyniki finan-
sowe. Dotyczy to także wchodzącej również  
w skład segmentu spółki celowej DME Aero-
sol z Pierwomajskiego (Rosja), która planuje 

(względnie odpowiedni dział biznesowy) 
PCC Rokita SA, jak i zakład energetyczny  
i ciepłowniczy PCC Energetyka Blachownia 
Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu.

Logistyka

Przychody pionu Logistyki 
wzrosły w pierwszym kwartale o ok. 
33% rok do roku, osiągając poziom 
20,8 mln €. Zdecydowanie największy udział 
w tym wzroście miała spółka PCC Intermo-
dal S.A. Podstawą takiej dynamiki był utrzy-
mujący się systematyczny wzrost wykorzy-
stania taboru na połączeniach w obu 
kierunkach między portami w Rotterdamie  
i Antwerpii a Polską przez Niemcy. Kontynu-
ację wzrostu odnotowano również w obsza-
rze przeładunków kontenerowych, co pozy-
tywnie wpłynęło na wysokość przychodów 
 i wyniku finansowego PCC Intermodal S.A. 
Spółka zakończyła pierwszy kwartał 2018 
roku zdecydowanie lepszym wynikiem niż 
przed rokiem i wypracowała znaczny zysk. 
Dodatkowym korzystnym czynnikiem dla 
działalności PCC Intermodal S.A. było zanie-
chanie działalności jednego z konkurentów 
na kierunkach obsługiwanych przez spółkę. 
Na przełomie lutego i marca 2018 roku 
PCC SE nabyła w wyniku przymusowego 
wykupu akcji przeprowadzonego zgodnie  
z procedurami obowiązującymi na polskim 
rynku kapitałowym pakiet 5,53% akcji spół-
ki PCC Intermodal S.A. od pozostałych ak-
cjonariuszy mniejszościowych. PCC SE po-
siada zatem ze skutkiem od 7 marca 2018 
roku 84,47% akcji oraz 89,06% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu spółki. Na mocy po-
rozumienia akcjonariuszy zawartej w dniu  
7 lutego 2018 roku, PCC SE posiada wspól-
nie z firmą Hupac Ltd. oraz członkami zarzą-
du PCC Intermodal S.A., panem Dariuszem 
Stefańskim oraz panem Adamem Adam-
kiem, 100% głosów na Walnym Zgroma-
dzeniu PCC Intermodal S.A.

Spółka PCC Autochem Sp. z o.o., przewoź-
nik drogowy chemii płynnej z Brzegu Dolne-
go, zamknęła pierwszy kwartał nowego 
roku obrotowego również dodatnim i nie-

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.
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uruchomienie budowanej wytwórni eteru 
dimetylowego (DME) na jesień 2018 roku. 
Natomiast druga znacząca spółka celowa 
segmentu, PCC BakkiSilicon hf, była pod 
koniec pierwszego kwartału prawie gotowa 
do uruchomienia produkcji. Obecnie, a do-
kładnie 30 kwietnia 2018 roku, dokonano 
rozgrzania pierwszego pieca do produkcji 
krzemometalu.

Zwiększenie zdolności 
produkcyjnych chloru  
W celu dalszego zwiększania zdolności pro-
dukcyjnych chloru PCC Rokita SA zamówiła 
w 2017 roku elektrolizery nr. VI i VII. Obec-
nie trwa montaż dostarczonych na początku 
2018 roku urządzeń. Ich uruchomienie prze-
widywane jest na koniec maja. Równolegle 
prowadzone są prace nad rozbudową urzą-
dzeń pomocniczych, które pozwolą na peł-
ne wykorzystanie mocy wszystkich siedmiu 
elektrolizerów. Po zakończeniu tych prac, 
które przewidujemy w pierwszym kwartale 
2019 roku, moc produkcyjna zwiększy się 
do 209 tys. ton chloru oraz ponad 230 tys. 
ton ługu sodowego w roku.

Wykup obligacji  
o jednorazowej spłacie  
Dnia 1 kwietnia 2018 roku, czyli w terminie 
zapadalności, PCC SE spłaciła jednorazo-
wo 7,00% serię obligacji DE000A1TM979 
z 2013 roku. Kwota spłaty wyniosła ok. 
15,7 mln €.

Duisburg, maj 2018 r. 
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Odwiedź PCC SE  
na Facebook.

Papier z odpowie-
dzialnych źródeł

Widok przez otwarte drzwi pieca łukowego 
bezpośrednio po rozpoczęciu rozgrzania


