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Nowoczesna wytwórnia kwasu monochlorooctowego (MCAA) spółki zależnej PCC MCAA Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym: Jej oddanie do 
użytku pod koniec 2016 roku przyczyniło się do znacznego rozszerzenia łańcucha wartości w segmencie chloru. Bardzo pozytywne reakcje 
klientów oraz prognozy wzrostu rynku dają podstawę do zaplanowania w perspektywie średnioterminowej, zwiększenia rocznych zdolności 
produkcyjnych z obecnych 42 tys. ton do 100 tys. ton. Na zdjęciu u góry widać kompletną instalację MCAA ze stacją załadunku (po prawej), 
natomiast zdjęcie na dole prezentuje szczegółowy widok.

	Do dnia 30 września 2018 roku Grupa PCC wypracowała przychody  
 ze sprzedaży w wysokości 590,7 mln € – 16,4 % więcej niż przed rokiem

	Wynik EBITDA zwiększył się o 58,9 %, do 77,6 mln € na dzień  
 30 września 2018 roku

	Wytwórnia krzemometalu w Islandii wkrótce rozpocznie regularną  
 produkcję

	Wykup obligacji o jednorazowej spłacie w terminie zapadalności
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Wyniki działalności ogółem

W trzecim kwartale 2018 r. Grupa PCC 
po raz kolejny przekroczyła dobre wy-
niki sprzedażowe i finansowe dwóch 
poprzednich kwartałów. Pomimo utrzy-
mującej się niepewności politycznej oraz 
tlących się międzynarodowych konflik-
tów handlowych, koniunktura gospodar-
cza okazała się stabilna. Ponadto, w tym 
roku nie doszło w ogóle do tradycyjnego 
spadku sprzedaży w okresie wakacyjnym.  
W związku z tym w trzecim kwartale 2018 
roku skonsolidowane przychody ze sprze-
daży przekroczyły po raz pierwszy próg 
200 mln €, osiągając wartość 203,3 mln €, 
natomiast narastająco do 30 września 
2018 roku 590,7 mln €. Oznacza to wzrost 
o 16,4 % w porównaniu z analogicznym 
okresem roku ubiegłego - wówczas wskaź-
nik ten wyniósł 507,7 mln €. Wynik jest tym 
bardziej satysfakcjonujący, że na koniec 
trzeciego kwartału 2018 r. brakowało około 
40 mln euro przychodów segmentu krze-
mometalu, z powodu opóźnionego urucho-
mienia wytwórni tego materiału w Islandii. 
Lukę tę uzupełniła przewyższająca nasze 
oczekiwania sprzedaż w segmentach chlo-
ru, surfaktantów i chemii specjalistycznej 
(w tym w handlu surowcami) jak również  
w dziale biznesowym transportu intermo-
dalnego. Dla większości spółek portfe-
lowych PCC SE, trzeci kwartał był udany 
również biorąc pod uwagę wynik finanso-
wy. Skonsolidowany zysk przed wynikiem 
z działalności finansowej, opodatkowa-
niem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) 
wyniósł w zeszłym kwartale 25,8 mln €, 
osiągając narastająco do 30 września 2018 
roku 77,6 mln €. W porównaniu z sumą 
48,9 mln € wypracowaną w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego, oznacza to 
wzrost wyniku EBITDA o 58,9%. Na pozio-
mie wyniku przed opodatkowaniem (EBT),  
w trzecim kwartale zanotowano wzrost  
o 9,9 mln €, do 29,5 mln € na koniec wrze-
śnia. Przed rokiem wskaźnik ten wyniósł za-
ledwie niecały 1 mln €.

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów

Pion Chemii Grupy PCC uzyskał w trze-
cim kwartale 2018 roku przychody ze 
sprzedaży w wysokości 175,3 mln euro 
w swoich pięciu segmentach: poliole, 
surfaktanty, chlor, chemia specjalistycz-
na i dobra konsumpcyjne. Natomiast na-
rastająco do 30 września przychody pionu 
osiągnęły 509,2 mln €. Oznacza to wzrost  
o 16,3% w stosunku do wartości 437,8 mln € 
osiągniętej przed rokiem. Dodatkowo, dzięki 
wyższym wolumenom sprzedaży w niektó-
rych działach pionu, a także utrzymującemu 
się wysokiemu poziomowi cen niektórych 
produktów, np. ługu sodowego powstają-
cego jako produkt uboczny przy wytwarza-
niu chloru, przychody na koniec września 
były wyższe niż oczekiwano. Jeśli zaś chodzi  
o zysk, również przekroczono zarówno po-
ziom z odpowiedniego okresu roku ubiegłe-
go, jak i nasze oczekiwania. Podobnie jak  
w poprzednich kwartałach wszystkie seg-
menty – oprócz dóbr konsumpcyjnych – 
wniosły pozytywny wkład w ten rezultat.

Poliole

Otoczenie rynkowe w segmen-
cie polioli w trzecim kwartale 2018 roku 
nadal nie było sprzyjające. Jako jedną  
z głównych przyczyn należy wymienić 
spadek popytu na materace, który został 
odnotowany już w poprzednim kwarta-
le. Spadek popytu wynikał z drastycznego 
wzrostu cen diizocyjanianotoluenu (TDI), 
najważniejszego surowca do produkcji pia-
nek elastycznych zaraz obok polioli. Wyższe 
ceny sprawiły bowiem, że wielu odbiorców 
zmieniło preferencję w kierunku bardziej 
ekonomicznych materacy sprężynowych 
– co miało negatywny wpływ na sprzedaż 
polioli potrzebnych do produkcji pianek ela-
stycznych. Co prawda w międzyczasie trend 
cen izocyjanianów uległ odwróceniu, ale 
nie na tyle, aby było to już odczuwalne na 

rynku materacy. Kolejną istotną przyczyną 
był wzrost globalnej podaży polioli poliete-
rowych wynikający z uruchomienia nowego 
zakładu produkcyjnego w Arabii Saudyjskiej 
(Sadara), co wywarło presję na ceny sprze-
daży i osiągalne marże. Obecne spowolnie-
nie gospodarcze w Turcji, ważnym rynku 
zbytu na półkuli wschodniej, jeszcze bar-
dziej utrudniło tę sytuację. W tak wymaga-
jącym otoczeniu rynkowym, dział biznesowy 
polioli PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego 
konsekwentnie realizował swoją strategię 
polegającą na osiągnięciu możliwie najwięk-
szego wolumenu sprzedaży, szczególnie wy-
robów specjalistycznych przeznaczonych dla 
przemysłu pianek ultraelastycznych oraz na 
ciągłym udoskonalaniu tych wyrobów. Po-
nadto w celu pełnego wykorzystania mocy 
produkcyjnych uzupełniono gamę sprzeda-
wanych wyrobów standardowych. W efek-
cie dział biznesowy polioli był w stanie sta-
wić czoła wyzwaniom rynku i zamknął trzeci 
kwartał 2018 roku dodatnim wynikiem fi-
nansowym. W dziale polioli poliestrowych 
z zadowoleniem odnotowaliśmy w trzecim 
kwartale kolejny wzrost przychodów. Nato-
miast wyniki dwóch integratorów systemo-
wych oraz podgrupy PCC Insulations GmbH 
z Duisburga, które prowadzą działalność w 
dziedzinie płyt termoizolacyjnych, nadal nie 
były satysfakcjonujące.

Surfaktanty

Segment surfaktantów osią-
gnął w trzecim kwartale ponownie bar-
dzo dobre wyniki finansowe. Największa 
spółka zależna segmentu, PCC Exol SA z 
Brzegu Dolnego nadal zwiększała zbyt oraz 
przychody ze sprzedaży. Po stronie wyni-
ku finansowego spółka również osiągnęła 
wzrost. Pozostałe spółki portfelowe wcho-
dzące w skład segmentu również wniosły 
pozytywny wkład w wynik finansowy. W 
efekcie segment surfaktantów zamknął trze-
ci kwartał wynikiem niezwykle dobrym i zna-
cząco wyższym niż w przed rokiem. 

Chemia specjalistyczna

Q3/2018 9M/2018 9M/2017

58,5 169,2 150,4

3,0 7,9 6,6

2,2 5,6 4,1

1,8 4,7 2,8

380 380 357

Chlor

Q3/2018 9M/2018 9M/2017

42,1 113,5 70,6

19,2 47,6 17,8

15,3 38,1 10,2

14,7 32,9 7,7

367 367 406

Surfaktanty

Q3/2018 9M/2018 9M/2017

34,0 98,2 92,7

3,4 8,2 7,9

2,8 6,5 6,1

2,1 5,0 4,3

294 294 279

Poliole

Q3/2018 9M/2018 9M/2017

35,3 112,0 107,5

0,3 5,7 10,3

– 0,4 4,0 9,2

– 1,0 3,2 8,4

257 257 224

Wskaźniki wg. 
segmentów 1  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży 2 mln €

EBITDA 3  mln €

EBIT 4  mln €

EBT 5  mln €

Zatrudnienie  (na 30.09)

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 amortization) = 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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Chlor

Segment chloru w trzecim 
kwartale 2018 roku również zachował 
korzystną dynamikę działalności. Wolu-
men sprzedaży i przychody działu bizneso-
wego chloru PCC Rokita SA utrzymały się na 
wysokim poziomie. Wynikało to częściowo  
z problemów produkcyjnych u lokalnych 
konkurentów, w wyniku czego jeszcze bar-
dziej wzrosły ceny ługu sodowego jako pro-
duktu ubocznego powstającego przy wy-
twarzaniu chloru. W związku z tym ww. dział 
biznesowy zwiększył w trzecim kwartale pro-
dukcję ługu sodowego kosztem produkcji 
sody kaustycznej (caustic soda), co pozytyw-
nie wpłynęło na wyniki finansowe. Dotyczy 
to także działu MCAA (monochloroacetic 
acid, po polsku: kwas monochlorooctowy), 
który zakończył trzeci kwartał 2018 roku ko-
lejnym bardzo dobrym wynikiem. Spółka 
PCC MCAA Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego po-
nownie zwiększyła zarówno przychody, jak  
i wynik EBITDA w porównaniu z poprzednimi 
dwoma kwartałami, a tym samym znacznie 
przekroczyła nasze oczekiwania co do bieżą-
cego roku obrotowego. Przekroczone zosta-
ły również wyniki analogicznego okresu roku 
ubiegłego. Segment chloru jako całość był  
w trzecim kwartale głównym źródłem zysku 
Grupy PCC.

Chemia specjalistyczna

Segment chemii specjalistycz-
nej również zamknął trzeci kwartał 
2018 roku dodatnim, wyższym niż ocze-
kiwano wynikiem finansowym. Przycho-
dy ze sprzedaży wszystkich jego działów 
biznesowych zwiększyły się w porównaniu  
z poprzednim kwartałem o 58,5 mln €, osią-
gając poziom 169,2 mln €. Wartość odpo-
wiedniego wskaźnika osiągnięta przed ro-
kiem została zatem przekroczona o 12,5 %. 
Głównym powodem pozostawała dynamika 
przychodów z działalności handlowej. Po 
pierwsze korzystała ona w dalszym ciągu  
z wciąż stosunkowo wysokiego średniego 

poziomu cen surowców chemicznych. Po 
drugie firma PCC Trade & Services GmbH 
z Duisburga, największa spółka handlowa 
Grupy PCC, utrzymała w trzecim kwartale 
poziom zbytu i przychodów ze sprzedaży 
koksu i antracytu na wysokim poziomie. 
Dzięki temu zamknęła również trzeci kwartał 
2018 roku wynikiem dodatnim na poziomie 
wyższym niż zakładano. Dotyczy to również 
rosyjskiej spółki portowej AO Novobalt Ter-
minal z Kaliningradu, która w trzecim kwar-
tale zyskała na wysokim wolumenie przeła-
dunku koksu i antracytu, zarówno dla spółki 
macierzystej PCC Trade & Services GmbH, 
jak i dla rosyjskiego klienta zewnętrznego. 
Ponadto działalność handlowa czeskiej spół-
ki PCC Morava-Chem s.r.o. z Czeskiego Cie-
szyna nabrała w trzecim kwartale ponownie 
tempa. W efekcie ta spółka portfelowa 
również przekroczyła nasze oczekiwania na 
koniec września, zarówno pod względem 
przychodów, jak i wyniku finansowego.

W dziale biznesowym fosforo- i naftaleno-
pochodnych PCC Rokita SA, który również 
wchodzi w skład segmentu chemii specjali-
stycznej, odnotowaliśmy w trzecim kwartale 
korzystną dynamikę przychodów i wyniku 
finansowego dzięki rosnącemu popytowi na 
uniepalniacze na bazie fosforu. Cieszy rów-
nież fakt, że pozyskano nowych klientów  
w obszarze naftalenopochodnych. W re-
zultacie ww. dział biznesowy zakończył 
również trzeci kwartał dodatnim wynikiem 
finansowym powyżej poziomu z roku po-
przedniego. Dotyczy to również producenta 
alkilofenoli PCC Synteza S.A. z Kędzierzy-
na-Koźla. W przypadku spółki PCC Silicium 
S.A. z Zagórza koło Kielc odnotowano ko-
lejne pozytywne tendencje – pomimo opóź-
nionego odbioru dostaw kwarcytu przez 
islandzką spółkę PCC BakkiSilicon hf z Hú-
savík. Sprzedaż gatunków kwarcytu nie-
nadających się do produkcji krzemometalu  
w zakładzie PCC BakkiSilicon hf w Islandii 
na rzecz klientów z branży żelazostopów 
pozostała na wysokim poziomie. Ponadto 
uzgodniono z polską firmą budowlaną od-
biór dużej części nadkładu powstającego 

przy wydobyciu kwarcytu, co przyniosło 
znaczne oszczędności jeżeli chodzi o koszty 
utylizacji.

Dobra konsumpcyjne

Grupa „PCC Consumer Pro-
ducts” odnotowała także w trzecim 
kwartale przychody i wyniki finansowe 
poniżej naszych oczekiwań. Wszystkie 
spółki portfelowe wchodzące w skład tego 
segmentu nadal wykazywały straty. Doty-
czy to przede wszystkim największej spółki 
segmentu, PCC Consumer Products Kosmet 
Sp. z o.o. (PCC CP Kosmet) z Brzegu Dol-
nego. W tej spółce rozpoczęto w tej chwili 
proces restrukturyzacji i zmniejszania skali 
działalności. Kierownictwo otrzymało pole-
cenie przeglądu portfela kontraktów i odpo-
wiedniego dostosowania poziomu kosztów 
stałych. W przypadku kontraktów, które nie 
pozwalają na osiągnięcie wystarczających 
marż – zwłaszcza w dziedzinach private la-
bel i customer manufacturing – polecono ich 
wypowiedzenie wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe. Ponadto planowane są dalsze re-
dukcje zatrudnienia, jednakże zakładamy, 
że duża część pracowników będzie miała 
możliwość przejścia do innych, rozwijają-
cych się spółek PCC na terenie zakładów 
w Brzegu Dolnym. W przyszłości główny 
nacisk PCC CP Kosmet ma być położony na 
przeprojektowany portfel własnych marek, 
których skuteczne wprowadzenie na rynek 
w ocenie PCC SE wymaga okresu co naj-
mniej 3 lat. Z pozytywnych informacji może-
my przekazać, że w trzecim kwartale 2018 
roku, po długich negocjacjach kontrakto-
wych, PCC CP Kosmet z sukcesem zreali-
zował pierwsze dostawy do kilku chińskich 
klientów, a teraz jest w trakcie negocjacji w 
sprawie kolejnych zamówień.

Energia

Pion Energii Grupy PCC osiągnął 
w trzecim kwartale 2018 roku przychody 
zewnętrzne na poziomie 2,6 mln €. Naj-

Grupa PCC ogółem

Q3/2018 9M/2018 9M/2017

203,3 590,7 507,7

25,8 77,6 48,9

16,3 51,9 24,9

9,9 29,5 1,0

3.443 3.443 3.176

Logistyka

Q3/2018 9M/2018 9M/2017

23,4 64,9 54,9

3,5 7,8 5,6

2,5 4,6 2,3

1,3 1,3 – 0,4

494 494 427

Energia

Q3/2018 9M/2018 9M/2017

2,6 9,2 8,7

0,5 2,8 5,4

– 0,3 0,5 2,3

– 0,4 0,2 2,2

175 175 186

Dobra konsumpcyjne

Q3/2018 9M/2018 9M/2017

5,4 16,3 16,5

– 1,2 – 3,8 – 2,6

– 1,5 – 4,8 – 3,7

– 2,1 – 5,9 – 4,7

479 479 466

Wskaźniki wg. 
segmentów 1  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży 2 mln €

EBITDA 3  mln €

EBIT 4  mln €

EBT 5  mln €

Zatrudnienie  (na 30.09)

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 amortization) = 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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zwiększenie wykorzystania własnych loko-
motyw. W rezultacie spółka portfelowa osią-
gnęła w trzecim kwartale znaczną poprawę 
wyniku finansowego, jak również zamknęła 
całość okresu sprawozdawczego wynikiem 
dodatnim i lepszym niż oczekiwano.

Przewoźnik drogowy chemikaliów płynnych 
PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, 
również zamknął trzeci kwartał 2018 roku 
wynikiem dodatnim, choć zysk pozostał po-
niżej naszych oczekiwań, m.in. z powodu 
wzrostu cen oleju napędowego. Dynamika 
przychodów i wyników finansowych rosyj-
skiej spółki portfelowej ZAO PCC Rail z Mo-
skwy była w trzecim kwartale nadal pozytyw-
na i znacznie lepsza niż w roku ubiegłym. 
Niezmiennie największa część taboru spółki 
obejmującego ok. 600 wagonów pozostała 
długoterminowo wydzierżawiona Rosyjskim 
Kolejom. Pozostałe wagony są nadal eksplo-
atowane przez innego klienta w ramach 
współpracy długoterminowej. Dzięki temu 
spółka ZAO PCC Rail poprawiła w trzecim 
kwartale po raz kolejny swoje wyniki finanso-
we i ustabilizowała swoje przepływy pienięż-
ne. W efekcie spółka dokonała we wrześniu 
zgodnie z planem kolejnej, częściowej spłaty 
pożyczki inwestycyjnej otrzymanej wcześniej 
od PCC SE na zakup własnych wagonów.

Holding/Projekty

Pion Holding/Projekty zamknął 
trzeci kwartał 2018 roku oczekiwaną 
stratą. Zgodnie z naszymi przewidywaniami 
wynik finansowy PCC SE (w jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym) uległ nieznacz-
nemu zmniejszeniu w porównaniu ze sta-
nem z połowy roku, tym niemniej utrzymał 
się na koniec września na wyraźnym plusie 
dzięki dywidendom otrzymanym w drugim 
kwartale. Natomiast na poziomie Grupy Ka-
pitałowej wpływ dywidendy jest zniesiony w 
wyniku konsolidacji.

Oprócz PCC SE, pion Holding/Projekty obej-
muje szereg wewnętrznych spółek serwiso-
wych oraz dwa start-upy internetowe: distri-
park.com Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego oraz 
distripark GmbH z Kamp-Lintfort (wcześniej: 
Essen). Wszystkie wymienione spółki dotych-

ważniejszym źródłem przychodu był nadal 
dział energii konwencjonalnych, w skład 
którego wchodzą zarówno elektrociepłow-
nia (względnie odpowiedni dział biznesowy) 
PCC Rokita SA, jak i polski zakład energe-
tyczny i ciepłowniczy PCC Energetyka Bla-
chownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu. 
Natomiast wyniki finansowe działu ponow-
nie nie spełniły naszych oczekiwań. Wynika-
ło to m.in. ze spadku sprzedaży gazu kok-
sowniczego przez ww. spółkę portfelową, 
o którym pisaliśmy w poprzednim raporcie 
kwartalnym, oraz z utraty odpowiednich 
marż. Ponadto nastąpił wzrost kosztów uty-
lizacji pozostałości po procesie oczyszczania 
ścieków, jak również kosztów osobowych 
w obu spółkach. Natomiast segment ener-
gii odnawialnej korzystał z nadal bardzo do-
brych warunków hydrologicznych, przede 
wszystkim w Republice Macedonii i zamknął 
trzeci kwartał wynikiem dodatnim, a także 
lepszym niż oczekiwano. Zakończenie bu-
dowy piątej elektrowni jest nieco opóźnione  
i nastąpi w pierwszym kwartale 2019 roku.

Logistyka

W trzecim kwartale Pion Logi-
styki osiągnął przychody ze sprzedaży w 
wysokości 23,4 mln €. Jest to najwyższy 
dotychczas kwartalny poziom w bieżą-
cym roku obrotowym. Narastająco przy-
chody pionu do końca września wyniosły 
64,9 mln €. Oznacza to wzrost o 18,3 %  
w stosunku do wartości 54,9 mln € osiągnię-
tej przed rokiem. Zdecydowanie największy 
udział w tym wzroście przychodów miała po-
nownie spółka PCC Intermodal S.A. z Gdyni. 
Spółka portfelowa korzystała w trzecim 
kwartale w szczególności ze zwiększenia wy-
korzystania  zdolności przewozowych swo-
ich pociągów na połączeniach wewnątrz 
Polski. Ponadto od sierpnia odczuwalny był 
początek generalnych przygotowań do 
przedświątecznego szczytu handlowego 
oraz związany z tym wzrost wolumenu prze-
wozów. Poza tym PCC Intermodal S.A. ob-
sługuje w tej chwili regularnie pociągi konte-
nerowe z Chin w kierunku Niemiec – ze 
stabilnym trendem wzrostowym. Po stronie 
kosztów opłacalne okazało się również 

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.

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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czas nie wpłynęły lub wpłynęły marginalnie 
na skonsolidowane przychody i wyniki fi-
nansowe. Dotyczy to również wchodzącej w 
skład segmentu spółki celowej DME Aerosol 

z Pierwomajskiego (Rosja), która planuje na 
przełom listopada i grudnia 2018 roku uru-
chomienie budowanej wytwórni eteru dime-
tylowego (DME). Natomiast druga duża spół-
ka celowa segmentu, PCC BakkiSilicon hf, 
dokonała obecnie uruchomienia obu pieców 
wytwórni krzemometalu (więcej poniżej).

Wytwórnia krzemometalu 
rozpocznie wkrótce regularną 
produkcję  
Jak informowaliśmy wcześniej, rozruch wy-
twórni krzemometalu w Húsavík (Islandia) 
rozpoczął się 30 kwietnia 2018 r. wraz z uru-
chomieniem pierwszego z dwóch pieców łu-
kowych. Oficjalne rozpoczęcie produkcji mia-
ło miejsce 11 maja 2018 roku, kiedy nastąpił 
pierwszy spust płynnego krzemometalu.  
31 sierpnia 2018 roku uruchomiono drugi 
piec. Oba piece pracują obecnie przy nor-
malnym obciążeniu. Zespół zakładu pracuje 
na najwyższych obrotach, aby po usunię-
ciu pozostałych usterek przejść wkrótce na 
regularną produkcję. Wliczając półrocznie 
opóźnienie, budowa wytwórni o zdolności 
produkcyjnej 32 tys. ton rocznie trwała oko-
ło trzech lat.

Wykup obligacji 
W dniu 1 października 2018 roku PCC SE 
wykupiła 7,00% serię obligacji o jednorazo-
wej spłacie, ISIN DE000A1YCSY4 z grudnia 
2013 roku. Kwota spłaty wyniosła niecałe 
20,0 mln €.

Duisburg, listopad 2018 roku 

Odwiedź PCC SE  
na Facebook.

Papier z odpowie-
dzialnych źródeł

Instalacja DME w Rosji (obwód tulski) 
na krótko przed uruchomieniem


