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www.pcc.euW segmencie produkcji chloru, w 2015 roku zakończyliśmy proces przejścia na przyjazną dla środowiska technologię membranową i zwiększaliśmy 
w kolejnych latach odpowiednie moce produkcyjne. Obecnie wynoszą one 209 tys. ton chloru i 236 tys. ton sody kaustycznej (produktu pochodnego 
chloru) w skali roku. Większość chloru wykorzystujemy we własnej produkcji MCAA i tlenku propylenu.

	Grupa PCC z sukcesem rozpoczęła nowy rok obrotowy: pomimo spadku  
 cen niektórych surowców osiągnięto niewielki wzrost w ujęciu rocznym,  
 do 193,6 mln € przychodów oraz 28,6 mln € zysku EBITDA

	Wzrost zysku przed opodatkowaniem (EBT) o 7,2 % w ujęciu rocznym
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Wyniki działalności ogółem
W ogólnym ujęciu początek roku obro-
towego 2019 był dla Grupy PCC udany. 
Pomimo występujących międzynarodo-
wych konfliktów handlowych i niepewno-
ści politycznej, koniunktura pozostała  
w pierwszym kwartale 2019 roku stabilna. 
Skonsolidowane przychody ze sprzeda-
ży osiągnęły 193,6 mln €, co oznacza, że 
dobry wynik analogicznego okresu roku 
ubiegłego (191,6 mln €) został nawet nie-
znacznie przekroczony. Tym niemniej, na-
sze założenia dotyczące przychodów nie 
zostały w pełni zrealizowane. Główną tego 
przyczyną był utrzymujący się brak przycho-
dów z działalności segmentu krzemome-
talu. Spółka PCC BakkiSilicon hf z Húsavík 
(Islandia) produkuje i sprzedaje co prawda 
już krzemometal, ale uzyskane środki nadal 
nie zostały ujęte w skonsolidowanych przy-
chodach ze sprzedaży. Powodem tego jest 
fakt, że wciąż nie dokonaliśmy odbioru in-
stalacji umożliwiającego regularną produk-
cję (więcej na str. 4). Ponadto, przychody  
z działalności handlowej pozostały za spra-
wą gwałtownego spadku cen niektórych 
surowców w pierwszym kwartale 2019 roku 
również poniżej naszych oczekiwań. W seg-
mentach surfaktantów i chloru odnotowano 
natomiast wzrost przychodów, m.in. dzięki 
większym wolumenom sprzedaży. Znaczący 
wzrost przychodów w porównaniu z analo-
gicznym okresem roku ubiegłego osiągnięto 
również w dziedzinie transportu intermo-
dalnego. Po stronie wyniku finansowego, 
pierwszy kwartał był dla większości spółek 
portfelowych PCC SE ponownie udany i lep-
szy niż oczekiwano. Skonsolidowany zysk 
przed wynikiem z działalności finansowej, 
opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) 
osiągnął 28,6 mln €, co również stanowił 
niewielki wzrost wobec wartości sprzed 
roku (27,6 mln €). Dobry wynik zeszłoroczny 
przekroczono również w przypadku wyniku 
przed opodatkowaniem (EBT): Na koniec 
marca 2019 roku EBT wyniósł 12,8 mln €. 
W porównaniu z analogicznym okresem 

ubiegłego roku (11,9 mln €) jest to wzrost  
o 7,2 %. 

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów
Pion Chemii Grupy PCC uzyskał w pierw-
szym kwartale przychody w wysokości 
164,1 mln €, czyli na poziomie sprzed 
roku (164,9 mln €). Nie spełniło to jednak 
naszych założeń dotyczących przychodów, 
co – jak już wspomnieliśmy – ma związek 
głównie ze spadkiem przychodów z działal-
ności handlowej. Natomiast po stronie wy-
niku finansowego zarówno poziom z odpo-
wiedniego okresu roku ubiegłego, jak i nasze 
oczekiwania na 2019 rok zostały znacznie 
przekroczone. Pozytywny wkład w taki rezul-
tat wniosły w pierwszym kwartale wszystkie 
segmenty – oprócz segmentu Dóbr Kon-
sumpcyjnych. 

Poliole

W segmencie polioli można 
uznać pierwszy kwartał 2019 roku za 
generalnie udany. Tym niemniej, osią-
gnięte przychody i wyniki finansowe były 
niższe niż przed rokiem, co miało związek 
m.in. z utrzymującym się słabym popytem 
na poliole przeznaczone do produkcji pianki 
elastycznej do materacy. Fakt ten miał na-
dal negatywny wpływ na dział biznesowy 
polioli PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu 
Dolnym (dolnośląskie). Z drugiej strony, spa-
dek cen dwóch kluczowych surowców do 
produkcji polioli – tlenku propylenu i tlenku 
etylenu – wpłynął korzystnie na wyniki fi-
nansowe działu biznesowego. W segmencie 
polioli poliestrowych zanotowaliśmy znaczą-
cy wzrost przychodów w skali roku, nato-
miast wysokość wyników finansowych była 
nadal niezadowalająca. Dotyczy to również 
dwóch dostawców rozwiązań wchodzących 
w skład pionu oraz spółek zarządzanych 
przez podgrupę PCC Insulations GmbH  
z Duisburga, które prowadzą działalność  
w dziedzinie płyt termoizolacyjnych. 

Surfaktanty

Segment surfaktantów osią-
gnął w pierwszym kwartale 2019 roku 
ponownie bardzo dobre wyniki finan-
sowe. Największa spółka portfelowa seg-
mentu, PCC Exol SA z Brzegu Dolnego, po 
raz kolejny zwiększyła wolumen sprzedaży, 
co przełożyło się korzystnie na osiągnię-
te przychody i wyniki finansowe. Ponadto 
spółka portfelowa skorzystała również na 
niższych cenach tlenku etylenu. W związ-
ku z tym PCC Exol SA zakończyła pierwszy 
kwartał 2019 r. bardzo pozytywnym wyni-
kiem, znacznie przekraczającym dobre wy-
niki odnotowane przed rokiem. Pozostałe 
spółki portfelowe wchodzące w skład seg-
mentu również wniosły również pozytywny 
wkład w wynik finansowy. 

Chlor

Segment chloru zaliczył w 
pierwszym kwartale 2019 roku kolejne 
sukcesy. Największy udział miał w tym po-
nownie dział biznesowy chloru PCC Rokita 
SA,  dzięki utrzymującemu się wysokiemu 
poziomowi cen ługu sodowego, który jest 
produktem pochodnym powstającym przy 
produkcji chloru. Co więcej, ceny sody kau-
stycznej były w pierwszym kwartale po raz 
kolejny wyższe niż oczekiwano, co pozytyw-
nie wpłynęło na wysokość przychodów i wy-
niku finansowego działu biznesowego.  
W pierwszym kwartale 2019 roku, w dziale 
biznesowym MCAA (monochloroacetic 
acid, po polsku: kwas monochlorooctowy) 
założenia dotyczące przychodów i wolume-
nu sprzedaży nie zostały w pełni zrealizowa-
ne, natomiast odpowiednie wartości roku 
ubiegłego zostały znacznie przekroczone. 
Dotyczy to również wyniku finansowego. 
Zaowocowało tutaj dalsze doskonalenie 
procesu produkcyjnego spółki PCC MCAA  
z Brzegu Dolnego. W rezultacie segment 
chloru był w okresie sprawozdawczym po 
raz kolejny głównym źródłem zysku Grupy 
PCC.

Chemia specjalistyczna

Q1/2019 3M/2019 3M/2018

47,6 47,6 54,0

2,6 2,6 2,0

1,8 1,8 1,3

1,5 1,5 0,9

389 389 357

Chlor

Q1/2019 3M/2019 3M/2018

41,0 41,0 36,9

16,5 16,5 15,6

13,2 13,2 12,9

11,7 11,7 11,3

383 383 394

Surfaktanty

Q1/2019 3M/2019 3M/2018

33,8 33,8 31,0

4,4 4,4 2,1

3,8 3,8 1,6

3,3 3,3 1,0

291 291 292

Poliole

Q1/2019 3M/2019 6 3M/2018

36,2 36,2 37,5

1,8 1,8 2,8

0,9 0,9 2,3

0,6 0,6 2,1

256 256 267

Wskaźniki wg. 
segmentów 1  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży 2 mln €

EBITDA 3  mln €

EBIT 4  mln €

EBT 5  mln €

Zatrudnienie  (na 31.03)

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 | 6 Skrót „M“ 
oznacza tutaj miesiące.
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Chemia specjalistyczna

Segment chemii specjalistycznej 
również zanotował w pierwszym kwarta-
le 2019 r. pozytywną dynamikę wyniku fi-
nansowego. Co prawda przychody segmentu  
z wynikiem 47,6 mln € na koniec marca 2019 
roku pozostały w ogólnym ujęciu wszyst-
kich jego działów biznesowych poniżej war-
tości osiągniętej przed rokiem (54 mln €), 
jak również poniżej naszych założeń co 
do przychodów. Natomiast jeżeli chodzi o 
wynik finansowy, zarówno odpowiednie 
wskaźniki roku ubiegłego jak i nasze zało-
żenia na pierwszy kwartał 2019 roku zo-
stały znacznie przekroczone. Z wyjątkiem 
dwóch start-upów działających w obszarze 
opracowania produktów dla specyficznych 
zastosowań klientów, czyli PCC Specialties 
GmbH z Kamp-Lintfort oraz PolyU GmbH  
z Essen, wszystkie spółki portfelowe wchodzą-
ce w skład segmentu Chemii Specjalistycznej 
wniosły pozytywny wkład w wynik finansowy. 
Głównym źródłem przychodów była nadal 
największa spółka handlowa Grupy PCC, czy-
li PCC Trade & Services GmbH z Duisburga. 
Natomiast, jak wspomniano wyżej, wysokość 
przychodów tej spółki pozostała w pierwszym 
kwartale 2019 roku poniżej naszych oczeki-
wań. Przychody okazały się ponadto niższe 
niż przed rokiem. Główną przyczyną takiego 
stanu był gwałtowny spadek cen produktów 
ubocznych koksowni – smoły surowej i ben-
zenu surowego. W wartościach bezwzględ-
nych spadły zatem również marże wypraco-
wane na tej działalności. Ostatni negatywny 
efekt został częściowo zrekompensowany 
poprzez wyższe niż spodziewane wolume-
ny sprzedaży koksu i antracytu. Pozwoliło to 
spółce PCC Trade & Services GmbH zamknąć 
mimo wszystko pierwszy kwartał wyraźnym 
zyskiem. Rosyjski operator portowy AO No-
vobalt Terminal z Kaliningradu wypracował 
po raz kolejny dodatni wynik kwartalny, dzię-
ki wysokim przeładunkom koksu i antracytu 
dla spółki macierzystej PCC Trade & Service 
GmbH oraz dla zewnętrznego klienta z Ro-
sji. Czeska spółka PCC Morava-Chem s.r.o. 

z Czeskiego Cieszyna skorzystała w pierw-
szym kwartale 2019 r. na wzroście wolumenu 
sprzedaży, w szczególności surówki. Przycho-
dy i wynik finansowy tej spółki portfelowej  
w pierwszym kwartale były zatem w dziale 
handlu surowcami nieco lepsze niż oczekiwa-
no, ale pozostały niższe niż przed rokiem. 

W dziale biznesowym fosforo- i naftaleno-
pochodnych, który również wchodzi w skład 
segmentu Chemii Specjalistycznej PCC Rokita 
SA, zanotowano w pierwszym kwartale 2019 
roku w dalszym ciągu korzystną dynamikę 
przychodów i wyniku finansowego. Wśród in-
nych czynników należy tutaj wymienić nadal 
wysoki popyt na uniepalniacze na bazie fosfo-
ru i wyższą niż oczekiwano sprzedaż naftale-
nopochodnych. W rezultacie wyżej wymienio-
ny dział biznesowy zamknął pierwszy kwartał 
2019 roku zyskiem znacznie przekraczającym 
wynik analogicznego okresu roku ubiegłego. 
Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku 
producenta alkilofenoli PCC Synteza S.A.  
z Kędzierzyna-Koźla (woj. opolskie). Między 
innymi, spółka portfelowa skorzystała na niż-
szych cenach zakupu surowców. Przychody 
spółki PCC Silicium S.A. z Zagórza (święto-
krzyskie) wzrosły w pierwszym kwartale 2019 
roku względem analogicznego okresu roku 
ubiegłego roku dwukrotnie. Ze względu na 
opóźnienia w projekcie krzemowym w Islan-
dii dostawy kwarcytu na wyspę nie osiągnęły 
co prawda oczekiwanego poziomu, ale za 
to sprzedaż gatunków kwarcytu nienadają-
cych się do produkcji krzemometalu klientom  
z branży żelazostopów w dalszym ciągu była 
na wysokim poziomie. Ponadto osiągnięto 
ponadplanowy wynik sprzedaży grysu do 
hydroponiki. W związku z tym PCC Silicium 
S.A. uzyskała dodatni wynik kwartalny, pod-
czas gdy w pierwszym kwartale 2018 r. spółka  
poniosła stratę. 

Dobra konsumpcyjne

Podgrupa PCC Consumer Pro-
ducts poprawiła swoje wyniki wzglę-
dem 2018 roku, ale w pierwszym kwar-
tale 2019 roku wykazała wciąż stratę. 

Łączne przychody segmentu były na pozio-
mie analogicznego okresu roku ubiegłego  
i odpowiadały tym samym mniej więcej na-
szym oczekiwaniom. Optymizmem napa-
wa fakt, że przynajmniej największa spółka 
segmentu, PCC Consumer Products Kosmet 
Sp. z o.o. (PCC CP Kosmet) z Brzegu Dolne-
go przekroczyła zarówno przychody ubie-
głoroczne jak i swoje założenia na pierwszy 
kwartał. Niestety efekt ten został zniesiony 
poprzez niższą sprzedaż fabryki zapałek 
PCC Consumer Products Czechowice z Cze-
chowic-Dziedzic (śląskie) oraz białoruskiej 
spółki PCC Consumer Products Navigator 
z Grodna. PCC CP Kosmet również uzyskał 
znaczącą poprawę wyniku finansowego  
w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 
ubiegłego. Natomiast redukcja zatrudnienia 
odbyła się w wolniejszym tempie niż przewi-
dywano, w wyniku czego spółka portfelowa 
nie spełniła naszych oczekiwań co do wyni-
ku finansowego pierwszego kwartału 2019 
roku w pełnym zakresie. Na koniec pierwsze-
go kwartału PCC CP Kosmet, podobnie jak 
wszystkie inne spółki operacyjne segmentu, 
odnotował nadał straty. 

Energia

Pion Energii Grupy PCC uzy-
skał w pierwszym kwartale 2019 roku 
3,7 mln € zewnętrznych przychodów 
ze sprzedaży, czyli poziom zbliżony do 
ubiegłorocznego. Najważniejszym źró-
dłem przychodu był nadal dział energii kon-
wencjonalnych, w skład którego wchodzą 
zarówno elektrociepłownia (względnie od-
powiedni dział biznesowy) PCC Rokita SA, 
jak i polski zakład energetyczny i ciepłowni-
czy PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.  
w Kędzierzynie-Koźlu. Dział ten wniósł rów-
nież największy wkład w dodatni wynik EBIT-
DA pionu Energii, natomiast na poziomie 
wyniku przed opodatkowaniem (EBIT) odno-
towano na koniec kwartału niewielką stratę, 
co było zgodne z naszymi oczekiwaniami i w 
części miało związek ze wzrostem amortyza-
cji. W dziale energii odnawialnych odnoto-

Grupa PCC ogółem

Q1/2019 3M/2019 3M/2018

193,6 193,6 191,9

28,6 28,6 27,6

17,9 17,9 19,7

12,8 12,8 11,9

3.515 3.515 3.432

Logistyka

Q1/2019 3M/2019 3M/2018

23,7 23,7 20,8

5,7 5,7 2,4

3,4 3,4 1,3

3,8 3,8 0,3

525 525 470

Energia

Q1/2019 3M/2019 3M/2018

3,7 3,7 3,8

0,9 0,9 1,7

0,1 0,1 1,0

0,0 0,0 1,0

179 179 183

Dobra konsumpcyjne

Q1/2019 3M/2019 6 3M/2018

5,4 5,4 5,4

– 0,8 – 0,8 – 1,2

– 1,2 – 1,2 – 1,6

– 1,4 – 1,4 – 1,9

426 426 521

Wskaźniki wg. 
segmentów 1  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży 2 mln €

EBITDA 3  mln €

EBIT 4  mln €

EBT 5  mln €

Zatrudnienie  (na 31.03)

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 | 6 Skrót „M“ 
oznacza tutaj miesiące.
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2019 roku. W pierwszym kwartale spółka 
skorzystała również na wzmocnieniu rosyj-
skiego rubla w stosunku do euro. W wyniku 
tego ZAO PCC Rail odnotowała na dzień bi-
lansowy dodatnie różnice kursowe przy wy-
cenie kredytów inwestycyjnych udostępnio-
nych przez PCC SE w euro. Ze względu na 
swoje nadal stabilne przepływy pieniężne, 
ZAO PCC Rail dokonała w pierwszym kwar-
tale kolejnej spłaty tych kredytów w wysoko-
ści 0,9 mln €. 

Holding/Projekty

Pion Holding/Projekty zamknął 
pierwszy kwartał 2019 roku oczekiwa-
nym ujemnym wynikiem finansowym. 
Wynika on z jednej strony z kosztów odset-
kowych i kosztów PCC SE w zakresie rozwo-
ju projektów. W rezultacie PCC SE wykazała 
w sprawozdaniu jednostkowym na koniec 
pierwszego kwartału stratę. Natomiast po 
zaksięgowaniu dywidend wypłacanych przez 
spółki portfelowe w ciągu drugiego kwar-
tału sytuacja ta ulegnie wyraźnej zmianie w 
kierunku zysku. Ponadto, planowana przez 
PCC na pierwszy kwartał transakcja sprze-
daży nieruchomości w Lippstadt posiadanej 
jako obiekt inwestycyjny przesunęła się do 
połowy maja. 

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. Wszystkie 
wymienione spółki pozostały w pierwszym 
kwartale bez wpływu, lub miały tylko mar-
ginalny wpływ na wysokość skonsolidowa-
nych przychodów i wyników finansowych. 
Dotyczy to również wchodzącej w skład 
segmentu spółki celowej DME Aerosol z Pier-
womajskiego (Rosja), która w grudniu 2018 
roku oddała do użytku swoją wytwórnię ete-
ru dimetylowego (DME). Druga duża spółka 
celowa, PCC BakkiSilicon hf. odnotowała na 
koniec pierwszego kwartału również stratę. 
Jednak ze względu na fakt, że spółka nie roz-
poczęła jeszcze regularnej działalności, stra-
ty te były niższe niż oczekiwano, ponieważ 

wano marginalny zysk na poziomie EBT. Tym 
samym dział nie spełnił naszych oczekiwań, 
głównie ze względu na niekorzystną sytuację 
hydrologiczną w Bośni i Hercegowinie oraz 
w Macedonii Północnej. Ponadto prace bu-
dowlane nad piątą małą elektrownią wodną 
w Macedonii Północnej zostały opóźnione  
i trwały aż do drugiego kwartału 2019 roku. 

Logistyka

Uzyskując przychody na pozio-
mie 23,7 mln €, pion Logistyki kontynu-
ował w pierwszym kwartale 2019 roku 
dobrą passę z ubiegłego kwartału. Ozna-
cza to wzrost o 14,2 % w stosunku do warto-
ści 20,8 mln € osiągniętej przed rokiem. Zde-
cydowanie największy udział w tym wzroście 
miała ponownie spółka PCC Intermodal S.A. 
z Gdyni. Spółka wprowadziła w pierwszym 
kwartale z sukcesem podwyżki cen dla więk-
szości klientów. Ponadto osiągnięto kolejny 
wzrost liczby przeładowanych kontenerów. 
W rezultacie pierwszy kwartał 2019 roku  
był dla PCC Intermodal S.A. bardzo udany,  
z wynikami znacznie przekraczającymi za-
równo wskaźniki ubiegłoroczne jak i nasze 
oczekiwania. 

Przewoźnik drogowy chemikaliów płynnych 
PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, 
również uzyskał w pierwszym kwartale 2019 
roku wyższe przychody niż w analogicznym 
okresie roku ubiegłego roku i wypracował na 
koniec marca dodatni wynik finansowy na 
poziomie wyższym niż przed rokiem. Nasze 
oczekiwania co do wysokości przychodów  
i wyniku finansowego w okresie sprawoz-
dawczym zostały również przekroczone. 
Wśród źródeł można wymienić między innym 
znaczący wzrost działalności w dziale czysz-
czenia cystern samochodowych. Dla rosyj-
skiej spółki portfelowej ZAO PCC Rail z Mo-
skwy, istotna podwyżka taryf transportowych 
wdrożona przez Rosyjskie Koleje w pierw-
szym kwartale odbiła się korzystnie na dyna-
mice przychodów i wyników finansowych. 
Spółka przekroczyła zarówno dobre wyniki 
analogicznego kwartału roku ubiegłego, jak  
i założony wynik finansowy na 31 marca 

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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duża część poniesionych kosztów jest nadal 
kapitalizowana. W poniższych akapitach 
przedstawiamy bliższe szczegóły na temat 
obu spółek celowych. 

Wytwórnia DME w Rosji przed 
finalnym testem wydajności 
Wybudowana przez nas w obwodzie tulskim 
w Rosji, wytwórnia eteru dimetylowego 
(DME) wysokiej czystości, przeznaczonego 
do produkcji wyrobów aerozolowych, której 
roczna moc wynosi 20 tys. ton, uzyskała po 
uruchomieniu już znaczne ilości tego bez-
wonnego i proekologicznego gazu pędne-
go. Dokonano pierwszych dostaw do klien-
tów, którzy zakończyli proces kwalifikacji.  
W maju planowany jest finalny test wydajno-
ści. Obejmuje on zarówno badanie zdolności 
produkcyjnej instalacji, jak i zużycia surow-
ców i energii. 

Prace optymalizacyjne  
w nowej wytwórni krzemometalu  
w Islandii 
Dwa piece łukowe wytwórni krzemome-
talu w Islandii, którą podobnie jak insta-
lację DME uruchomiliśmy w 2018 roku, 
pracują już prawie stabilnie. Obecnie pro-
wadzone są prace związane z dopasowa-
niem systemu podawania surowców oraz 
obsługi gotowych wyrobów. Ponadto ko-
nieczne są większe zmiany systemu od-
prowadzania spalin w instalacji odpylania. 
Zakład został zaprojektowany jako jeden  
z najbardziej proekologicznych tego rodzaju 
na świecie. Wykonawca podejmuje obecnie 
różne kroki techniczne w obrębie instalacji 
odpylającej, których realizacja pozwoli na 
uruchomienie regularnej produkcji pod peł-
nym obciążeniem. Zakładamy, że nastąpi 
ono w drugiej połowie 2019 roku.

Spłata obligacji 
W dniu 1 kwietnia 2019 roku PCC SE spłaci-
ła jednorazowo w terminie wykupu 6,75% 
serię obligacji ISIN DE000A13R5K3. Kwota 
spłaty wyniosła ok. 8,9 mln €.

Duisburg, maj 2019 r. 

Odwiedź PCC SE  
na Facebook.

Papier z odpowie-
dzialnych źródeł


