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www.pcc.euWidok wytwórni eteru dimetylowego wysokiej czystości (DME) przeznaczonego do produkcji wyrobów aerozolowych, 
budowanej przez naszą spółkę joint venture DME Aerosol, Pierwomajskij, w sierpniu 2018 roku: Uruchomienie wytwórni 
przewiduje się jesienią 2018 roku. Po prawej stronie widać 45 metrową kolumnę destylacyjną.

	PCC wypracował w pierwszym półroczu 2018 roku 387,5 mln €  
 przychodów – o 14,6 % więcej niż przed rokiem

	Wynik EBITDA zwiększył się o 50,2 %, do 51,9 mln € na dzień  
 30 czerwca 2018 roku  

	PCC Rokita zwiększyła udział w tajlandzkiej spółce produkcyjnej do 50 %

	Wykup obligacji o jednorazowej spłacie w terminie zapadalności 
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Wyniki działalności ogółem
W drugim kwartale 2018 roku utrzyma-
ła się pozytywna dynamika działalności 
większości spółek portfelowych PCC SE. 
Mimo niestabilnej sytuacji politycznej oraz 
międzynarodowych konfliktów handlowych, 
koniunktura gospodarcza okazała się nie-
zwykle trwała. Co prawda ceny niektórych 
surowców wykazywały tendencję spadko-
wą, ale w ogólnym podsumowaniu ceny 
pozostały na wysokim poziomie. Poza tym 
w niektórych obszarach działalności Grupy 
PCC uzyskano większe wolumeny sprzedaży. 
Przychody kwartalne – 195,5 mln € – osią-
gnęły zatem podobnie wysoki poziom jak 
w pierwszym kwartale (niecałe 192 mln €) – 
mimo, że w drugim kwartale odnotowano 
osłabienie złotego wobec euro. Narastają-
ce, skonsolidowane przychody ze sprzeda-
ży do końca pierwszego półrocza wyniosły 
387,5 mln €. Oznacza to wzrost o 14,6 %  
w porównaniu z analogicznym okresem roku 
ubiegłego – wówczas wskaźnik ten osiągnął 
338,1 mln €. Jeżeli chodzi o uzyskane wyni-
ki finansowe, drugi kwartał był w ogólnej 
perspektywie również udany. Skonsolido-
wany zysk przed wynikiem z działalności 
finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem 
i amortyzacją (EBITDA) wyniósł 24,2 mln €, 
zaś narastająco do 30 czerwca 2018 roku 
51,9 mln €. Oznacza to, że wynik EBITDA 
zwiększył się w pierwszej połowie 2018 
roku o 50,2 % w stosunku do analogicz-
nego okresu roku ubiegłego (34,5 mln €). 
Wynik przed opodatkowaniem wyniósł w 
drugim kwartale 7,7 mln €, a narastająco 
do końca czerwca 19,6 mln €. W porówna-
niu z analogicznym okresem roku ubiegłe-
go (3,7 mln €), wskaźnik ten wzrósł ponad 
pięciokrotnie. Opisane sumaryczne wyniki 
pierwszego półrocza 2018 roku obejmują 
co prawda zysk nadzwyczajny w wysokości 
9,3 mln €, jednak nawet po wyeliminowaniu 
tej kwoty uzyskaliśmy znacznie wyższy zysk 
EBITDA i EBT niż w analogicznym okresie 
roku ubiegłego, którego wyniki i tak były za-
dowalające. Wymieniony zysk nadzwyczajny 

jest związany z karą umowną, którą spół-
ka PCC BakkiSilicon hf z Húsavík (Islandia) 
otrzymała z tytułu opóźnionego uruchomie-
nia tamtejszej wytwórni krzemometalu. Jak 
wspomniano w poprzednim raporcie kwar-
talnym, kara ta pokryje przynajmniej część 
strat poniesionych wskutek tego opóźnienia.

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów
Pion Chemii Grupy PCC obejmujący swo-
im zakresem pięć segmentów – poliole, 
surfaktanty, chlor, chemia specjalistycz-
na i dobra konsumpcyjne – stanowił 
zarówno w drugim kwartale 2018 roku 
jak i w pierwszym półroczu niezmiennie 
główne źródło przychodów i zysku Gru-
py. Łączne przychody wszystkich segmentów 
osiągnęły w drugim kwartale 169,1 mln € 
(wobec 148,4 mln € przed rokiem). Skumu-
lowane przychody pionu wyniosły zatem  
w pierwszym półroczu 333,9 mln EUR. 
Oznacza to zwiększenie o 13,8 % w sto-
sunku do wartości 293,4 mln € osiągniętej 
przed rokiem oraz przekroczenie naszych 
oczekiwań co do przychodów pierwszego 
półrocza 2018 roku. To samo można powie-
dzieć o wynikach finansowych, gdzie osią-
gnięte parametry również przewyższyły za-
równo poziom odpowiedniego okresu roku 
ubiegłego, jak i nasze oczekiwania. Po raz 
kolejny, wszystkie segmenty – oprócz dóbr 
konsumpcyjnych – wniosły pozytywny wkład 
w ten rezultat.

Poliole

Wyniki działalności drugiego 
kwartału 2018 roku w segmencie polioli 
można uznać za generalnie udane, choć 
segment znalazł się pod rosnącą presją. 
Stało się tak z jednej strony z powodu spad-
ku popytu na materace piankowe, do które-
go doszło za sprawą drastycznego podwyż-
szenia cen diizocyjanianotoluenu (TDI), czyli 
drugiego – obok polioli – ważnego surowca 

do produkcji pianek elastycznych. Sytuacja ta 
wywołała również spadek popytu na polio-
le. Jednocześnie doszło do wzrostu global-
nej podaży polioli polieterowych, ponieważ 
uruchomiono nową wytwórnię w Arabii 
Saudyjskiej (Sadara), co miało negatywne 
skutki dla cen sprzedaży i osiągalnych marż. 
W tak trudnym otoczeniu rynkowym, dział 
biznesowy polioli PCC Rokita SA z Brzegu 
Dolnego kontynuował realizację swojej stra-
tegii polegającej na osiągnięciu możliwie naj-
większego wolumenu sprzedaży, szczególnie 
wyrobów specjalistycznych przeznaczonych 
dla przemysłu pianek ultraelastycznych, oraz 
na ciągłym udoskonalaniu tych wyrobów. 
Natomiast w celu pełnego wykorzystania 
mocy produkcyjnych uzupełniono gamę 
sprzedawanych wyrobów standardowych. 
Dzięki temu dział biznesowy z powodzeniem 
stawił czoło wyzwaniom rynku i zamknął 
drugi kwartał 2018 roku kolejny raz zyskiem. 
Cieszy ponadto fakt, że obszar polioli osią-
gnął w drugim kwartale ponownie znaczący 
wzrost przychodów w porównaniu z po-
przednim kwartałem. Dwóch dostawców 
rozwiązań systemowych, jak również spółki 
wchodzące w skład podgrupy PCC Insula-
tions GmbH z Duisburga, które działają w 
segmencie płyt termoizolacyjnych, odnoto-
wały z początkiem sezonu budowlanego w 
drugim kwartale również znaczący wzrost 
przychodów. Tym nie mniej wyniki działalno-
ści tych obszarów działalności wciąż nie były 
dla nas w pełni zadowalające.

Surfaktanty

W segmencie surfaktantów 
również można uznać drugi kwartał 2018 
roku za udany. Największa spółka portfe-
lowa należąca do segmentu – PCC Exol SA  
z Brzegu Dolnego – odnotowała w maju  
i czerwcu 2018 roku najwyższe dotychczas 
miesięczne przychody w bieżącym roku ob-
rotowym, w wyniku czego przychody całego 
drugiego kwartału przekroczyły poziom osią-
gnięty w poprzednim kwartale, jak również 

Chemia specjalistyczna

Q2/2018 6M/2018 6M/2017

56,7 110,7 102,8

2,8 4,9 5,4

2,1 3,4 3,7

2,0 2,9 2,7

369 369 360

Chlor

Q2/2018 6M/2018 6M/2017

34,5 71,4 45,9

12,8 28,4 12,4

9,9 22,8 7,5

7,0 18,3 6,9

375 375 375

Surfaktanty

Q2/2018 6M/2018 6M/2017

33,2 64,1 62,7

2,6 4,8 4,8

2,1 3,7 3,6

1,8 2,9 2,2

292 292 272

Poliole

Q2/2018 6M/2018 6M/2017

39,2 76,7 70,9

2,6 5,4 6,4

2,1 4,3 5,6

2,1 4,2 5,0

263 263 219

Wskaźniki wg. 
segmentów 1  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży 2 mln €

EBITDA 3  mln €

EBIT 4  mln €

EBT 5  mln €

Zatrudnienie  (na 30.06)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne i narastające nieaudytowane. Dane mogą ulec zmianie. | 1 Segment Holding/Projekty nie został zaprezentowany osobno. | 2 Podane w tabelach przychody obejmują 
wyłącznie przychody zewnętrzne, korekty konsolidacyjne zostały już uwzględnione. | 3 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem  
i amortyzacją | 4 EBIT (earnings before interest and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 5 EBT (earnings before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT – wynik z działalności finansowej 
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wartość osiągniętą przed rokiem. Poza tym 
PCC Exol SA skorzystała w drugim kwartale 
z niższych cen zakupu alkoholi tłuszczowych. 
Dzięki temu pozytywne wyniki finansowe po-
przedniego kwartału zostały przekroczone. 
Dotyczy to również całości segmentu surfak-
tantów.

Chlor

Segment chloru uzyskał w dru-
gim kwartale 2018 roku nadal niezwykle 
dobre wyniki finansowe. Dział biznesowy 
chloru PCC Rokita SA pozostał głównym fila-
rem segmentu – mimo tymczasowej przerwy 
w produkcji w maju. Podczas zaplanowane-
go zatrzymania produkcji przeprowadzono 
regularne prace utrzymaniowe na instala-
cjach produkcyjnych, jak również zainstalo-
wano dwa kolejne elektrolizery. Skutkowało 
to dalszym zwiększeniem mocy produkcyjnej 
działu biznesowego. Przerwa w produkcji 
związana z pracami utrzymaniowymi w maju 
miała także miejsce w obszarze biznesowym 
MCAA (monochloroacetic acid, po polsku: 
kwas monochlorooctowy), który również 
wchodzi w skład segmentu chloru. W tej in-
stalacji produkcyjnej przypadł m.in. termin 
związany z cykliczną wymianą katalizatora. 
Mimo tego, spółka PCC MCAA Sp. z o.o.  
z Brzegu Dolnego uzyskała wyższe przycho-
dy niż w pierwszym kwartale i osiągnęła 
istotną poprawę wyniku finansowego na po-
ziomie EBITDA. W ujęciu łącznym segment 
chloru zamknął zarówno drugi kwartał jak  
i pierwsze półrocze 2018 roku wynikiem 
znacznie wyższym niż przed rokiem, jak rów-
nież lepszym niż zakładano.

Chemia specjalistyczna

Segment chemii specjalistycz-
nej w ogólnej perspektywie utrzymał 
się w drugim kwartale 2018 roku rów-
nież na ścieżce sukcesu. W łącznym ujęciu 
wszystkich obszarów biznesowych przycho-
dy ze sprzedaży przekroczyły zarówno po-

ziom analogicznego okresu roku ubiegłego, 
jak i nasze założenia na drugi kwartał 2018 
roku. Także i tym razem, decydowała o tym 
głównie dynamika przychodów z działal-
ności handlowej. Głównym czynnikiem był 
tutaj wciąż stosunkowo wysoki przeciętny 
poziom cen surowców chemicznych. Poza 
tym, największa spółka handlowa Grupy 
PCC – PCC Trade & Services GmbH z Duis-
burga – osiągnęła znaczący wzrost zbytu  
i przychodów ze sprzedaży koksu i antracytu 
w stosunku do poprzedniego kwartału. Dla 
przykładu, spółka po raz pierwszy zakon-
traktowała większą dostawę rosyjskiego an-
tracytu dla odbiorcy z Kanady. Dzięki temu 
zamknęła również drugi kwartał 2018 roku 
wynikiem dodatnim na poziomie wyższym 
niż zakładano. Zwiększona liczba załadun-
ków koksu i antracytu sprzyjała również 
rosyjskiemu operatorowi portowemu AO 
Novobalt Terminal z Kaliningradu, w efekcie 
czego spółka wyszła w drugim kwartale na 
prostą. Czeska spółka PCC Morava-Chem 
s.r.o. z Czeskiego Cieszyna poniosła nato-
miast w drugim kwartale niewielką stratę 
w handlu surowcami, ale całość pierwszego 
półrocza udało się jej zamknąć zyskiem. 

Dział biznesowy fosforo- i naftalenopo-
chodnych spółki PCC Rokita SA, który rów-
nież wchodzi w skład segmentu chemii 
specjalistycznej, oraz producent alkilofe-
noli PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla 
mogą się pochwalić lepszymi wynikami niż 
w poprzednim kwartale. Dotyczy to szcze-
gólnie spółki PCC Synteza S.A., która za-
notowała w maju dotychczas najwyższy 
w historii firmy wolumen sprzedaży no-
nylfenolu. Poza tym ta spółka portfelowa 
skorzystała w okresie sprawozdawczym  
z niższych cen zakupu surowców niezbęd-
nych do produkcji, w wyniku czego drugi 
kwartał okazał się dla niej niezwykle udany. 
Zarówno wyniki finansowe analogicznego 
okresu roku ubiegłego, jak i założenia na 
2018 rok, zostały znacznie przekroczone. 
Nadal korzystne tendencje zanotowano  
również w przypadku działalności spółki 

PCC Silicium S.A. z Zagórza: Spółka odno-
towała kolejny raz zwiększenie sprzedaży 
gatunków kwarcytu nie nadających się do 
produkcji krzemometalu przez PCC BakkiSi-
licon hf w Islandii, m.in. na rzecz producen-
tów żelazostopów. Poza tym doszło również 
do silnego sezonowego wzrostu sprzeda-
ży kruszyw do budowy dróg. Dzięki temu 
PCC Silicium S.A. była w stanie odzyskać 
swoją rentowność przynajmniej na poziomie 
EBITDA. Natomiast ze względu na opóźnione 
dostawy na rzecz islandzkiej spółki PCC Bak-
kiSilicon hf, zarówno przychody jak i wynik 
finansowy tej spółki portfelowej pozostały na 
koniec pierwszego półrocza poniżej naszych 
oczekiwań.

Dobra konsumpcyjne

Dynamika przychodów pod-
grupy PCC Consumer Products w drugim 
kwartale ustabilizowała się. Tym niemniej 
wysokość przychodów pozostała wciąż po-
niżej naszych oczekiwań. Wszystkie spółki 
portfelowe wchodzące w skład segmentu 
poniosły po raz kolejny stratę. Dotyczy to 
przede wszystkim największej spółki seg-
mentu, PCC Consumer Products Kosmet 
Sp. z o.o. („PCC CP Kosmet”) z Brzegu Dol-
nego. W ciągu drugiego kwartału w spółce 
wprowadzono działania mające na celu ob-
niżenie kosztów (w tym osobowych). Cieszy 
natomiast fakt, że po długich negocjacjach, 
w drugim kwartale PCC CP Kosmet zakon-
traktowała pierwsze dostawy na rynek chiń-
ski i to od razu dla kilku klientów. Poza tym 
pojawiły się nowe perspektywy w Niemczech 
związane z odejściem z rynku jednego z pro-
ducentów typu private label. Zakończyliśmy 
już wstępne negocjacje z potencjalnymi 
klientami. Natomiast główny nacisk PCC CP 
Kosmet ma być położony na przeprojekto-
wany portfel własnych marek, których sku-
teczne wprowadzenie na rynek w ocenie 
PCC SE wymaga okresu co najmniej 3 lat. Po 
ich upływie PCC CP Kosmet, a zarazem cały 
segment dóbr konsumpcyjnych, powinien 
być w stanie wrócić do rentowności.

Grupa PCC ogółem

Q2/2018 6M/2018 6M/2017

195,5 387,5 338,1

24,2 51,9 34,5

15,9 35,6 18,8

7,7 19,6 3,7

3.440 3.440 3.115

Logistyka

Q2/2018 6M/2018 6M/2017

20,7 41,5 34,4

1,9 4,3 3,4

0,9 2,2 1,1

– 0,3 – 0,1 – 0,5

475 475 431

Energia

Q2/2018 6M/2018 6M/2017

2,8 6,6 6,3

0,5 2,2 4,8

– 0,2 0,7 2,9

– 0,4 0,6 2,8

183 183 188

Dobra konsumpcyjne

Q2/2018 6M/2018 6M/2017

5,5 10,9 11,0

– 1,3 – 2,5 – 1,6

– 1,7 – 3,2 – 2,4

– 2,0 – 3,8 – 3,1

513 513 475

Wskaźniki wg. 
segmentów 1  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży 2 mln €

EBITDA 3  mln €

EBIT 4  mln €

EBT 5  mln €

Zatrudnienie  (na 30.06)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne i narastające nieaudytowane. Dane mogą ulec zmianie. | 1 Segment Holding/Projekty nie został zaprezentowany osobno. | 2 Podane w tabelach przychody obejmują 
wyłącznie przychody zewnętrzne, korekty konsolidacyjne zostały już uwzględnione. | 3 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem  
i amortyzacją | 4 EBIT (earnings before interest and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 5 EBT (earnings before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT – wynik z działalności finansowej 
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skutkiem od 13 czerwca 2018 roku PCC SE 
nabyła wszystkie udziały akcjonariusza 
mniejszościowego Hupac Ltd. w PCC Inter-
modal S.A., w wyniku czego holding posia-
da obecnie 98,40 % akcji oraz 98,87 % gło-
sów na Walnym Zgromadzeniu spółki. 
Pozostałe akcje są w posiadaniu członków 
zarządu PCC Intermodal.

Spółka PCC Autochem Sp. z o.o., przewoź-
nik drogowy chemii płynnej z Brzegu Dolne-
go, również borykała się w drugim kwartale 
2018 roku ze wzrostem cen oleju napędo-
wego, w wyniku czego jej wyniki finansowe 
pozostały poniżej naszych oczekiwań. Dyna-
mika przychodów i wyników finansowych 
rosyjskiej spółki portfelowej ZAO PCC Rail z 
Moskwy była nadal pozytywna i znacznie 
lepsza niż w roku ubiegłym. Największa 
część taboru spółki obejmującego ok. 600 
wagonów pozostała długoterminowo wy-
dzierżawiona Rosyjskim Kolejom. Pozostałe 
wagony są nadal eksploatowane przez inne-
go klienta w ramach współpracy długoter-
minowej. Dzięki temu spółka ZAO PCC Rail 
poprawiła w drugim kwartale po raz kolejny 
swoje wyniki finansowe i ustabilizowała 
swoje przepływy pieniężne. W efekcie spół-
ka dokonała w czerwcu kolejnej, częściowej 
spłaty pożyczek inwestycyjnych otrzyma-
nych wcześniej od PCC SE na zakup wła-
snych wagonów.

Holding/Projekty

Pion Holding/Projekty za-
mknął drugi kwartał 2018 roku oczeki-
wanym zyskiem. Wyraźnie dodatni wy-
nik odnotowano również w sprawozdaniu 
jednostkowym PCC SE. Zysk ten wynika  
z wpłat dywidend w maju i czerwcu, ze spół-
ką PCC Rokita SA na czele jako największym 
płatnikiem. Natomiast na poziomie Grupy 
Kapitałowej wpływ dywidendy jest zniesiony 
w wyniku konsolidacji.

Oprócz PCC SE, pion Holding/Projekty obej-
muje szereg wewnętrznych spółek serwi-
sowych oraz dwa start-upy internetowe: 
distripark.com Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego 

Energia

Pion Energii Grupy PCC uzyskał 
w drugim kwartale 2018 roku zewnętrz-
ne przychody ze sprzedaży na pozio-
mie ok. 2,8 mln €. Zarówno w obszarach 
biznesowych energii konwencjonalnej jak  
i odnawialnej wypracowano dodatnie wyniki 
finansowe. Głównym źródłem przychodów  
i zysku pozostał segment energii konwencjo-
nalnej, w którego skład wchodzą zarówno 
elektrociepłownia (względnie odpowiedni 
dział biznesowy) PCC Rokita SA, jak i zakład 
energetyczny i ciepłowniczy PCC Energetyka 
Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koź-
lu. Jednakże, wyniki finansowe segmentu 
pozostały poniżej naszych oczekiwań, m.in. 
ze względu na załamanie sprzedaży gazu 
koksowniczego i utratę odpowiednich marż 
przez drugą z wymienionych spółek. Nato-
miast segment energii odnawialnej wyko-
rzystał bardzo dobre warunki hydrologiczne, 
przede wszystkim w Republice Macedonii  
i zamknął całe pierwsze półrocze wynikiem 
lepszym niż oczekiwano.

Logistyka

Przychody Pionu Logistyki 
przekroczyły również w drugim kwarta-
le granicę 20 milionów euro. Łączny przy-
chód uzyskany w drugim kwartale wyniósł 
20,7 mln €, zaś narastające przychody pio-
nu na koniec półrocza 41,5 mln €. Oznacza 
to wzrost o 20,8 % w stosunku do wartości 
34,4 mln € osiągniętej przed rokiem. Zdecy-
dowanie największy udział w takim wzro-
ście przychodów miała ponownie spółka 
PCC Intermodal S.A. z Gdyni. Natomiast 
dynamika wyników finansowych tej spółki 
portfelowej okazała się nieco słabsza niż  
w poprzednim kwartale, m.in. za sprawą 
wzrostu kosztów osobowych i cen oleju na-
pędowego. Dodatkowo odnotowano ujem-
ne różnice kursowe wynikające z osłabienia 
złotego wobec euro. Pomimo tego, spółka 
PCC Intermodal S.A. poprawiła w drugim 
kwartale po raz kolejny wynik EBITDA i za-
mknęła całe pierwsze półrocze zyskiem. Ze 

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 narastające 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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oraz distripark GmbH z Essen. Wszystkie 
wymienione spółki dotychczas nie wpłynęły 
lub wpłynęły marginalnie na skonsolidowa-
ne przychody i wyniki finansowe. Dotyczy to 
także wchodzącej również w skład segmen-
tu spółki celowej DME Aerosol z Pierwomaj-
skiego (Rosja), która planuje uruchomienie 
budowanej wytwórni eteru dimetylowe-
go (DME) na jesień 2018 roku. Natomiast  
w drugiej dużej spółce celowej segmen-
tu, PCC BakkiSilicon hf, rozpoczął się już 
rozruch technologiczny wytwórni krzemo-
metalu. Pierwszy piec został uruchomiony  
30 kwietnia i pracuje niemal całkowicie sta-
bilnie. Uruchomienie drugiego pieca przewi-
duje się najpóźniej na wrzesień 2018 roku.

PCC Rokita zwiększyła udział  
w tajlandzkiej spółce 
produkcyjnej do 50  %  
Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, 
PCC Rokita SA nabyła ze skutkiem od dnia 
30 kwietnia 2018 roku od tajlandzkiej  
grupy petrochemicznej IRPC Public Co. 
Ltd. kolejne 25 % udziałów tego partnera  
w spółce joint-venture IRPC Polyol Compa-
ny Ltd. W rezultacie łączny udział PCC Rokita  
w tej spółce wynosi obecnie 50 %. Pierw-
sze 25 % udziałów tego producenta polioli  
i poliuretanów PCC Rokita SA nabyła jeszcze 
w 2016 roku. Tym samym PCC Rokita SA 
kontynuuje swoją strategię ekspansji w Azji.

Wykup obligacji o jednorazowej 
spłacie w terminie zapadalności 
Dnia 1 lipca PCC SE wykupiła serię obliga-
cji ISIN DE000A2AAVL7 o kuponie 3,50 % 
z 2016 roku, w formie jednorazowej spłaty 
kwoty 8,9 mln € w terminie zapadalności. 
Ponadto dnia 1 sierpnia spłacono wyemito-
waną przed rokiem serię obligacji ISIN DE-
000A2GSDP5 o kuponie 2,00 % w kwocie 
2,6 mln €.

Duisburg, sierpień 2018 r. 

Odwiedź PCC SE  
na Facebook.

Papier z odpowie-
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