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Wyniki działalności ogółem
W czwartym kwartale 2018 roku utrzy-
mała się pozytywna dynamika przycho-
dów i wyniku finansowego w większości 
spółek portfelowych firmy PCC SE. Przy-
chody ze sprzedaży na poziomie 190,6 mln € 
euro nie osiągnęły wprawdzie „rekordo-
wego” wyniku z poprzedniego kwartału 
(203,3 mln €), ale pozostały na wysokim po-
ziomie. W całym 2018 roku Grupa PCC osią-
gnęła 781,3 mln € skonsolidowanych przy-
chodów ze sprzedaży. Oznacza to wzrost  
o 14,4 % w porównaniu z poprzednim ro
kiem – wówczas wskaźnik ten wyniósł 
683,2 mln €. Wśród najważniejszych czyn-
ników można wymienić wzrost wolumenu 
sprzedaży oraz utrzymujący się wysoki po-
ziom cen surowców. Na wzrost sprzedaży 
miały w szczególności wpływ segmenty 
Chlor, Surfaktanty i Chemia Specjalistyczna 
(w tym handel surowcami), a także dział 
transportu intermodalnego. We wszystkich 
wymienionych segmentach działalności ze-
wnętrzne przychody ze sprzedaży przekro-
czyły w minionym roku obrotowym nasze 
oczekiwania. Dzięki temu udało się w dużej 
mierze uzupełnić brak zabudżetowanych 
przychodów segmentu produkcji krzemome-
talu w wysokości 57 mln €. Spółka PCC Bak-
kiSilicon hf z Húsavík (Islandia), rozpoczęła 
co prawda w 2018 roku produkcję i sprze-
daż krzemometalu, ale uzyskane środki nie 
zostały ujęte w skonsolidowanych przycho-
dach ze sprzedaży. Powodem tego jest fakt, 
że nie dokonaliśmy jeszcze odbioru instalacji 
umożliwiającego regularną produkcję (wię-
cej na str. 4). Biorąc pod uwagę wynik finan-
sowy, czwarty kwartał był ponownie udany 
dla większości spółek portfelowych PCC SE. 
Skonsolidowany zysk przed odsetkami, opo-
datkowaniem, umorzeniem i amortyzacją 
(EBITDA) zwiększył się w ciągu kwartału  
o 21,2 mln EUR, osiągając 98,8 mln € nara-
stająco do 31 grudnia 2018 roku. Oznacza 
to wzrost o 33,8 % w stosunku do warto-
ści 73,8 mln € osiągniętej przed rokiem. Na 
poziomie wyniku przed opodatkowaniem 
(EBT), w czwartym kwartale zanotowano 

wzrost o 10,6 mln €, do 40,1 mln € na ko-
niec roku. Jest to prawie trzykrotność war-
tości osiągniętej przed rokiem (13,6 mln €). 

Powyższe dane pochodzą ze wstępnego 
skonsolidowanego sprawozdania finanso
wego. Ostateczne, zaudytowane wyniki 
finansowe zostaną opublikowane w ciągu 
drugiego kwartału 2019 roku na stronie 
www.pccdanefinansowe.eu, po zatwier-
dzeniu skonsolidowanego sprawozdania 
rocznego.

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów
Pion Chemii Grupy PCC uzyskał w czwar-
tym kwartale 2018 roku 161,4 mln € przy-
chodów ze sprzedaży w pięciu segmen-
tach: Poliole, Surfaktanty, Chlor, Chemia 
specjalistyczna i Dobra konsumpcyjne. 
Narastająco do końca roku przychody pio-
nu osiągnęły łącznie 670,6 mln €. Oznacza 
to wzrost o 14,1 % w stosunku do warto-
ści 587,9 mln € osiągniętej przed rokiem. 
Dodatkowo, ze względu na wyższe wolu-
meny sprzedaży w niektórych działach pio-
nu, a także utrzymującemu się wysokiemu 
poziomowi cen niektórych produktów, np. 
ługu sodowego powstającego jako produkt 
uboczny przy wytwarzaniu chloru, przycho-
dy na koniec roku były również wyższe niż 
oczekiwano. Jeśli chodzi o zysk pionu, rów-
nież przekroczono zarówno poziom z odpo-
wiedniego okresu roku ubiegłego, jak i nasze 
oczekiwania na 2018 rok. Pozytywny wkład 
w taki rezultat wniosły w minionym roku ob-
rotowym wszystkie segmenty – oprócz seg-
mentu Dóbr konsumpcyjnych.

Poliole

Dynamika przychodów i zysku 
segmentu Poliole pozostała w czwartym 
kwartale 2018 roku pod presją. Aktual-
na nadpodaż polioli polieterowych w Azji 
oraz utrzymujący się słaby popyt na poliole 
do produkcji pianki elastycznej używanej w 
materacach, obciążały wolumen i przychody 

ze sprzedaży jednostki biznesowej Poliole 
PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym (woj. dol-
nośląskie). Czynnikiem komplikującym sytu-
ację w czwartym kwartale były niedobory 
w dostawach jednego z surowców – tlenku 
etylenu, wynikające z przerw w produkcji 
u kilku dostawców. Pozytywny wpływ miał 
natomiast spadek cen propylenu, a co za 
tym idzie także produktu wtórnego – tlenku 
propylenu jako kolejnego kluczowego su-
rowca do produkcji polioli. W tak trudnym 
otoczeniu rynkowym, jednostka biznesowa 
Poliole nadal koncentrowała swoją strategię 
na osiągnięciu możliwie największego wolu-
menu sprzedaży, a także na ciągłym rozwoju, 
w szczególności w zakresie wyrobów specja-
listycznych. Dzięki temu dział biznesowy Po-
liole był nadal w stanie stawić czoła wyzwa-
niom rynku i zamknął czwarty kwartał, jak 
również cały 2018 rok dodatnim wynikiem 
finansowym. W dziale polioli poliestrowych 
z zadowoleniem odnotowaliśmy w czwar-
tym kwartale kolejny wzrost przychodów. 
Tym niemniej w perspektywie całego roku 
2018 dynamika przychodów i wyniku finan-
sowego tego działu biznesowego, jak rów-
nież dwóch integratorów systemowych nie 
była jeszcze zadowalająca. Dotyczy to rów-
nież spółek zarządzanych przez podgrupę 
PCC Insulations GmbH z Duisburga, które 
prowadzą działalność w dziedzinie płyt ter-
moizolacyjnych.

Surfaktanty

W czwartym kwartale 2018 
roku utrzymała się korzystna dynamika 
działalności w segmencie surfaktantów – 
i to nawet pomimo utrudnień wynikających 
z wymienionych wyżej problemów z dosta-
wami ważnego surowca, jakim jest tlenek 
etylenu. Kilku producentów, w tym główny 
dostawca PCC Exol SA z Brzegu Dolnego, 
zaplanowało w czwartym kwartale niezależ-
nie od siebie przestoje instalacji, które po-
nadto w niektórych przypadkach wymagały 
więcej czasu niż zakładano. Niemniej jednak 
PCC Exol S.A. zaprezentowała się zarówno 

Chemia specjalistyczna

Q4/2018 2018 2017

51,6 220,8 199,3

1,7 9,6 8,4

0,9 6,5 5,1

1,0 5,7 3,3

386 386 360

Chlor

Q4/2018 2018 2017

43,6 157,1 100,9

19,1 66,7 32,0

15,9 54,0 21,7

14,1 47,1 20,5

384 384 409

Surfaktanty

Q4/2018 2018 2017

26,4 124,5 120,5

2,1 10,2 9,9

1,5 8,0 7,5

0,8 5,8 5,0

291 291 279

Poliole

Q4/2018 2018 2017

34,8 146,8 145,4

– 0,3 5,4 15,6

– 1,1 2,9 14,0

– 1,4 1,8 12,4

254 254 242

Wskaźniki wg. 
segmentów 1  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży 2 mln €

EBITDA 3  mln €

EBIT 4  mln €

EBT 5  mln €

Zatrudnienie  (na 31.12)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki roczne za 2018 rok pochodzą ze wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie zostały jeszcze zaudytowane. Wyniki kwartalne 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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w czwartym kwartale jak i w całym 2018 
roku w niezwykle dobrej formie. Spółka 
odnotowała w minionym roku obrotowym 
największy wolumen sprzedaży w swojej hi-
storii. Przychody i zysk były również znacz-
nie wyższe niż w roku poprzednim. Poza 
tym pozostałe spółki portfelowe wchodzące  
w skład segmentu również wniosły pozytyw-
ny wkład w wynik finansowy. 

Chlor

Segment chloru odnotował  
w czwartym kwartale 2018 roku po raz 
kolejny dobre wyniki. Wolumen sprzedaży  
i przychody działu biznesowego chloru 
PCC Rokita SA utrzymały się na wysokim po-
ziomie, co w dalszym ciągu miało związek  
z opisaną w poprzednim raporcie kwartal-
nym sytuacją na rynku ługu sodowego, pro-
duktu pochodnego chloru. Ceny tego pro-
duktu utrzymywały się na wysokim poziomie. 
W związku z tym ww. dział biznesowy kon-
tynuował w czwartym kwartale realizację 
strategii w zakresie „caustic soda” polegają-
cej na zwiększaniu produkcji produktu w for-
mie płynnej (czyli ługu sodowego) kosztem 
formy stałej (czyli sody kaustycznej), i osią-
gnął w ten sposób oczekiwany, pozytywny 
wpływ na wyniki finansowe. Dotyczy to tak-
że działu MCAA (monochloroacetic acid, po 
polsku: kwas monochlorooctowy), który od-
notował w czwartym kwartale 2018 roku po 
raz kolejny pozytywną dynamikę działalno-
ści. Oprócz nadal dobrych wyników po stro-
nie wolumenu i przychodów ze sprzedaży, 
korzystny wpływ miała tutaj również popra-
wa współczynnika nakładów po stronie su-
rowców stosowanych w produkcji. Dzięki 
temu spółka PCC MCAA Sp. z o.o. z Brzegu 
Dolnego, zwiększyła w czwartym kwartale 
po raz kolejny wynik EBITDA i w związku  
z tym wypracowała w całym 2018 roku wyż-
szy wynik EBITDA niż oczekiwano, jak rów-
nież znacznie wyższy niż w roku poprzed-
nim. W rezultacie segment chloru był  
w czwartym kwartale i w całym 2018 roku, 
głównym źródłem zysku Grupy PCC.

Chemia specjalistyczna

Segment chemii specjalistycz-
nej również zamknął czwarty 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 51,6 mln €, osią-
gając poziom 220,8 mln € na 31 grudnia 
2018 roku. Wartość odpowiedniego wskaź-
nika osiągnięta przed rokiem została zatem 
przekroczona o 10,8 %. Głównym powo-
dem pozostawała dynamika przychodów  
z działalności handlowej. Sprzedaż koksu 
i antracytu, która wciąż przekraczała nasze 
oczekiwania, z nadwyżką zrekompensowała 
drastyczny spadek cen benzenu surowego, 
czyli jednego z głównych produktów han-
dlowych spółki PCC Trade & Services GmbH. 
Spadek ten nastąpił za sprawą przejściowej 
nadpodaży produktu pochodnego – benze-
nu czystego. W efekcie spółka portfelowa 
zamknęła czwarty kwartał 2018 roku na 
wyraźnym plusie. Przychody i wyniki finan-
sowe całego minionego roku obrotowego 
były również wyższe niż oczekiwano. Doty-
czy to również rosyjskiej spółki portowej AO 
Novobalt Terminal z Kaliningradu, która w 
czwartym kwartale zyskała na wysokim wo-
lumenie przeładunku koksu i antracytu, a to 
zarówno dla spółki macierzystej PCC Trade & 
Services GmbH, jak i dla rosyjskiego klienta 
zewnętrznego. Natomiast działalność han-
dlowa czeskiej spółki PCC MoravaChem 
s.r.o. z Czeskiego Cieszyna charakteryzowa-
ła się w czwartym kwartale generalnie sta-
gnacją. Niemniej jednak w całym 2018 roku 
spółka portfelowa przekroczyła nasze ocze-
kiwania zarówno po stronie przychodów, 
jaki i wyniku finansowego. 

Dział biznesowy fosforo i naftalenopochod-
nych PCC Rokita SA, który również wchodzi 
w skład segmentu chemii specjalistycznej, 
korzystał także w czwartym kwartale na 
wzroście popytu na fosforopochodne unie-
palniacze. W 2018 roku wzrosła również 
sprzedaż pozostałych fosforo i naftaleno-

pochodnych, co miało pozytywny wpływ na 
dynamikę przychodów i wyniku finansowe-
go. Ww. dział biznesowy zakończył zatem 
zarówno czwarty kwartał jaki cały 2018 roku 
wynikiem dodatnim przekraczającym po-
ziom roku poprzedniego. Dotyczy to również 
producenta alkilofenoli PCC Synteza S.A.  
z KędzierzynaKoźla (woj. opolskie). Korzyst-
ny trend utrzymywał się w czwartym kwarta-
le również w przypadku spółki PCC Silicium 
S.A. z Zagórza koło Kielc: Sprzedaż gatun-
ków kwarcytu nienadających się do produkcji 
krzemometalu w zakładzie PCC BakkiSilicon 
hf w Islandii na rzecz klientów z branży żela-
zostopów pozostała bez zmian i na wysokim 
poziomie. Ponadto w grudniu zrealizowano 
kolejną dostawę kwarcytu dla Islandii. Dzięki 
temu spółka wyszła pod koniec roku na pro-
stą i zakończyła rok niewielkim zyskiem.

Dobra konsumpcyjne

Grupa „PCC Consumer Pro-
ducts“ odnotowała w czwartym kwar-
tale 2018 roku ponownie straty. Zarówno 
w czwartym kwartale, jak i w całym roku ob-
rotowym 2018 żadna ze spółek należących 
do segmentu nie była w stanie zrealizować 
założeń w zakresie sprzedaży i zysków. Naj-
słabszym miesiącem był grudzień ze względu 
na ferie świąteczne. Obecnie działania re-
strukturyzacyjne podjęte w największej spółce 
segmentu, PCC Consumer Products Kosmet 
Sp z o.o. (PCC CP Kosmet) z Brzegu Dolne-
go zaczynają powoli przynosić efekty. Tym 
niemniej będą one widoczne w przychodach 
i zyskach PCC CP Kosmet stopniowo dopiero 
w najbliższych miesiącach. Natomiast pierw-
szych wymiernych sukcesów wprowadzenia 
na rynek nowo zaprojektowanych własnych 
marek PCC CP Kosmet, na których spółka ma 
się koncentrować w przyszłości, należy spo-
dziewać się dopiero w perspektywie średnio-
terminowej. W ocenie PCC SE wymaga to 
horyzontu czasowego co najmniej 3 lat. W fa-
bryce zapałek PCC Consumer Products Cze-
chowice z CzechowicDziedzic (woj. śląskie) 
rozpoczęto po uzgodnieniu z PCC SE szereg 

Grupa PCC ogółem

Q4/2018 2018 2017

190,6 781,3 683,2

21,2 98,8 73,8

12,0 63,9 41,0

10,6 40,1 13,6

3.480 3.480 3.389

Logistyka

Q4/2018 2018 2017

23,7 88,6 75,2

3,0 10,8 7,7

1,9 6,5 3,3

0,9 2,1 0,3

509 509 465

Energia

Q4/2018 2018 2017

3,1 12,3 11,8

1,5 4,3 7,2

0,6 1,1 3,3

0,4 0,6 2,9

180 180 186

Dobra konsumpcyjne

Q4/2018 2018 2017

4,9 21,3 21,8

– 1,6 – 5,3 – 3,7

– 1,9 – 6,7 – 5,2

– 2,3 – 8,3 – 6,5

446 446 537

Wskaźniki wg. 
segmentów 1  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży 2 mln €

EBITDA 3  mln €

EBIT 4  mln €

EBT 5  mln €

Zatrudnienie  (na 31.12)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki roczne za 2018 rok pochodzą ze wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie zostały jeszcze zaudytowane. Wyniki kwartalne 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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przewozów w skali roku, a co za tym idzie 
pomyślne zamknięcie czwartego kwartału, 
jak i całego roku obrotowego 2018. Wyniki 
odpowiednich okresów roku ubiegłego, jak  
i nasze oczekiwania dotyczące wysokości 
przychodów i wyniku finansowego w 2018 
roku zostały znacznie przekroczone. 

Przewoźnik drogowy chemikaliów płynnych 
PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego 
zamknął czwarty kwartał, a tym samym rów-
nież całość 2018 roku zyskiem i zmieścił się 
ogólnie w ramach naszych oczekiwań. Dyna-
mika przychodów i wyników finansowych 
rosyjskiej spółki portfelowej ZAO PCC Rail  
z Moskwy była w czwartym kwartale nadal 
pozytywna i lepsza niż w roku ubiegłym. 
ZAO PCC Rail umocniła dzięki temu stabiliza-
cję przepływów pieniężnych i dokonała na 
koniec roku kolejnej częściowej spłaty kredy-
tu inwestycyjnego udzielonego przez PCC SE 
na zakup wagonów. Rata w wysokości 
1,0 mln € była ponadto znacznie wyższa niż 
pierwotnie planowano. 

Holding/Projekty

Wynik finansowy pionu Hol-
ding/Projekty uległ w ciągu czwartego 
kwartału zmniejszeniu, ale w perspekty-
wie całego roku utrzymał się na dodat-
nim poziomie. Wynik finansowy PCC SE 
(wg. jednostkowego sprawozdania finanso-
wego) również obniżył się w czwartym kwar-
tale zgodnie z oczekiwaniami, ale na koniec 
roku utrzymał wyraźnie dodatni poziom ze 
względu na dywidendy otrzymane w dru-
gim kwartale. 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 startupy internetowe: 
distripark.com Sp. z o.o. z Brzegu Dolne-
go oraz distripark GmbH z KampLintfort. 
Wszystkie wymienione spółki pozostały  
w czwartym kwartale bez wpływu, lub miały 
tylko marginalny wpływ na wysokość skon-
solidowanych przychodów i wyników finan-
sowych. Dotyczy to również wchodzącej  
w skład segmentu spółki celowej DME Aero-

mniejszych inwestycji, które w nowym roku 
obrotowym powinny doprowadzić do zwięk-
szenia efektywności produkcji podpałek i za-
pałek długich. Działania te powinny również 
przyczynić się do poprawy wyników w seg-
mencie dóbr konsumpcyjnych w 2019 roku.

Energia

Pion Energii Grupy PCC uzy-
skał w czwartym kwartale 2018 roku 
zewnętrzne przychody ze sprzedaży na 
poziomie ok. 3,1 mln €. Natomiast przy-
chody pionu w całym 2018 roku wyniosły 
12,3 mln €. Głównym źródłem przychodów 
i zysku pozostał segment Energii konwencjo-
nalnych, w którego skład wchodzą zarówno 
elektrociepłownia (względnie odpowiedni 
dział biznesowy) PCC Rokita SA, jak i zakład 
energetyczny oraz ciepłowniczy PCC Energe-
tyka Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie-
Koźlu. Dział biznesowy energii odnawialnej 
zamknął czwarty kwartał jak i cały 2018 rok 
również zyskiem.

Logistyka

Pion Logistyki wypracował  
w czwartym kwartale kolejny wzrost 
przychodów do 23,7 mln €, o włos prze-
bijając dotychczasowy rekord roku osią-
gnięty w trzecim kwartale 2018 roku 
(23,4 mln €). Narastająco do końca roku 
przychody pionu osiągnęły 88,6 mln €. Ozna-
cza to wzrost o 17,8 % w stosunku do warto-
ści 75,2 mln € osiągniętej przed rokiem. Zde-
cydowanie największy udział w tym wzroście 
miała ponownie spółka PCC Intermodal S.A. 
z Gdyni. Spółce portfelowej sprzyjał w czwar-
tym kwartale dalszy wzrost wykorzystania 
zdolności przewozowych uruchamianych 
składów. Dotyczyło to w szczególności połą-
czeń w Polsce i korytarza transportowego do 
Niemiec. Kłopotliwym momentami okazało 
się bardzo wolne przyjmowanie pustych kon-
tenerów, zwłaszcza w portach w Gdańsku  
i Gdyni. Ponadto wstrzymano – na razie tym-
czasowo – obsługę pociągów kontenero-
wych z Chin, co miało związek z niską ren-
townością. Pomimo tego PCC Intermodal 
S.A. odnotowała znaczący wzrost wolumenu 
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sol z Pierwomajskiego (Rosja), która w grud-
niu oddała do użytku swoją wytwórnię eteru 
dimetylowego (DME). Szczegóły dotyczące 
tego projektu, jak i drugiej dużej spółki ce-
lowej segmentu, PCC BakkiSilicon hf, zostały 
opisane w kolejnych częściach niniejszego 
raportu kwartalnego.

Pomyślne rozpoczęcie produkcji 
w nowej wytwórni DME w Rosji
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim rapor-
cie kwartalnym, na początku grudnia 2018 
roku rozpoczęło się uruchamianie nowej, po-
łożonej w obwodzie tulskim Rosji wytwórni  
o rocznej mocy 20 tys. ton eteru dimetylo-
wego (DME) wysokiej czystości dla wyrobów 
aerozolowych. Proces uruchamiania zakoń-
czył się sukcesem jeszcze przed świętami. Już 
od 17 grudnia wytwórnia stabilnie produkuje 
DME o wymaganej jakości. Celem inwestycji 
jest wejście na wschodnioeuropejski rynek 
DME.

Planowany odbiór końcowy 
wytwórni krzemometalu  
w Islandii
Jak wspomniano na stronie 2, nie udało się 
jeszcze przejąć nowej wytwórni krzemome-
talu w Islandii do regularnej produkcji. Ze 
względu na ekstremalne nawet jak na pół-
noc Islandii warunki pogodowe, utrzymy-
wanie ciągłej pracy dwóch pieców łukowych 
okazało się tej zimy jeszcze niemożliwe. Po-
nadto pojawiły się trudności, między innymi  
w zakresie dostaw surowców oraz komisjo-
nowania i pakowania gotowych produktów. 
W uzgodnieniu z wykonawcą zakładu, zespół 
operacyjny intensywnie pracuje nad trwałym 
rozwiązaniem pozwalającym na szybki od-
biór końcowy, a co za tym idzie oficjalnie 
przekazanie kluczy.

Spłata obligacji 
Dnia 1 stycznia 2019 roku PCC SE spłaciła 
jednorazowo w terminie wykupu 6,50 % 
serię obligacji, ISIN DE000A13R5K3, z paź-
dziernika 2014 roku. Kwota spłaty wyniosła 
ok. 13,8 mln €. 

Duisburg, marzec 2019 r. 

Odwiedź PCC SE  
na Facebook.

Papier z odpowie-
dzialnych źródeł


