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www.pcc.euPCC Intermodal S.A., jedna ze spółek zależnych Grupy, dominuje w Pionie Logistyki, który w drugim kwartale po raz kolejny przekroczył wysoki 
poziom przychodów z poprzedniego kwartału. Na zdjęciu suwnice bramowe w Terminalu PCC w Kutnie, jednym z najnowocześniejszych 
terminali kontenerowych w Polsce

	Grupa PCC odnotowała w pierwszym półroczu przychody w wysokości  
 383,9 mln €, czyli na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego

	W pierwszej połowie 2019 roku osiągnięto 47,1 mln € zysku EBITDA  
 oraz 13,8 mln € zysku przed opodatkowaniem (EBT)

	Wytwórnia eteru dimetylowego (DME) w Rosji zdała ostateczny test  
 wydajności

	Sukcesy w procesie ulepszania funkcjonowania wytwórni krzemometalu  
 w Islandii

	Wykup obligacji o jednorazowej spłacie w terminie zapadalności
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Wyniki działalności ogółem
W drugim kwartale 2019 roku Grupa 
PCC odnotowała stabilny poziom przy-
chodów. Skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży osiągnęły 190,2 mln €, czyli po-
ziom poprzedniego kwartału (193,6 mln €), 
zaś narastająco do 30 czerwca 2019 roku 
383,9 mln € (wobec 387,5 mln € w pierwszej 
połowie 2018 roku). Tym samym przychody 
okazały się znacznie niższe od naszych ocze-
kiwań. Główną przyczyną takiego stanu był 
utrzymujący się brak przychodów z dzia-
łalności segmentu krzemometalu. Spółka 
PCC BakkiSilicon hf z Húsavík (Islandia) pro-
dukuje i sprzedaje co prawda już krzemo-
metal, ale uzyskane środki nadal nie zostały 
ujęte w skonsolidowanych przychodach ze 
sprzedaży. Powodem tego jest fakt, że wciąż 
nie dokonaliśmy odbioru instalacji umożli-
wiającego regularną produkcję (więcej na 
str. 4). Ponadto niższe niż w poprzednim 
roku, jak również poniżej naszych oczeki-
wań okazały się przychody segmentu han-
dlowego oraz segmentu polioli, z powodu 
znacznie niższego średniego poziomu cen 
surowców w porównaniu z rokiem 2018. 
Natomiast zwiększone zdolności produk-
cyjne segmentu chlorowego pozwoliły na 
wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem 
poprzednim, a co za tym idzie również na 
zwiększenie przychodów. Znaczący wzrost 
przychodów w porównaniu z analogicznym 
okresem roku ubiegłego odnotował również 
segment transportu intermodalnego. Po 
stronie wyniku finansowego, drugi kwar-
tał był dla większości spółek portfelowych 
PCC SE ponownie udany, aczkolwiek nie w 
takim stopniu jak poprzedni kwartał. Wśród 
powodów takiej sytuacji można wymienić 
między innymi zaplanowane przestoje in-
stalacji związane z pracami konserwacyjny-
mi i remontowymi, jak również przestoje  
w produkcji wynikające z chwilowej prze-
rwy w dostawach surowca przez jednego  
z głównych kontrahentów. Skonsolidowany 
zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, 
umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) zwięk-
szył się w drugim kwartale o 18,5 mln €. Na-

rastająco do 30 czerwca 2019 roku osiągnię-
to 47,1 mln €, czyli poziom o 4,8 mln € niższy 
niż przed rokiem (51,9 mln €). Wynik przed 
opodatkowaniem (EBT) wzrósł nieznacznie, 
bo o 1,1 mln €, aby osiągnąć 13,8 mln € na 
koniec pierwszego półrocza (pierwsza poło-
wa 2018 roku: 19,6 mln €). Obydwa wskaź-
niki okazały się tym samym znacznie wyższe 
niż pierwotnie zakładano.

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów
Pion Chemii Grupy PCC uzyskał w dru-
gim kwartale 2019 roku 161,1 mln € 
przychodów, dzięki czemu osiągnięto 
dwukrotny wzrost do 325,2 mln € na 
dzień 30 czerwca 2019 roku (pierwsze 
półrocze 2018 roku: 333,9 mln €.) Nie 
spełniło to jednak w dalszym ciągu naszych 
założeń na bieżący rok obrotowy w zakresie 
przychodów, co – jak już wspomnieliśmy – 
ma związek głównie ze spadkiem przycho-
dów w segmencie polioli oraz w działalności 
handlowej. Natomiast po stronie wyników 
finansowych drugi kwartał był kolejnym 
udanym okresem i lepszym od oczekiwań. 
Po raz kolejny wszystkie segmenty oprócz 
dóbr konsumpcyjnych wniosły pozytywny 
wkład w taki rezultat.

Poliole

W segmencie Polioli można 
uznać, że również drugi kwartał 2019 
roku był generalnie udany. Pomimo 
utrzymującego się wymagającego otoczenia 
rynkowego w segmencie polioli polietero-
wych, dział biznesowy polioli PCC Rokita 
SA, Brzeg Dolny (Polska), pozostał głów-
nym filarem przychodów i zysku segmentu. 
Nie udało się jednak powtórzyć wyjątkowo 
dobrych wyników sprzed roku. Natomiast 
dostawca rozwiązań PCC Prodex Sp. z o.o. 
z Brzegu Dolnego może pochwalić się po-
zytywną zmianą sytuacji finansowej w po-
równaniu z rokiem poprzednim. Nastąpiła 
ona głównie dzięki spadkowi cen zakupu 
izocyjanianów. W zakładzie niemieckiego 

dostawcy rozwiązań PCC Prodex GmbH w 
Essen, w drugim kwartale 2019 roku uru-
chomiono kolejną frezarkę do tarcz poler-
skich. W związku z tym spodziewamy się 
znaczącej poprawy efektywności produkcji 
w najbliższych miesiącach, z odpowiednim 
pozytywnym skutkiem widocznym w dalszej 
dynamice wyników finansowych. Z kolei 
wyniki finansowe działu biznesowego po-
lioli poliestrowych oraz dwóch spółek port-
felowych wchodzących w skład podgrupy 
PCC Insulations GmbH z Duisburga, które 
prowadzą działalność w segmencie płyt 
termoizolacyjnych, były w drugim kwartale 
2019 roku nadal niezadowalające. 

Surfaktanty

Segment surfaktantów za-
mknął drugi kwartał 2019 roku rów-
nież dodatnim wynikiem. Trzeba przy 
tym zaznaczyć, że największa spółka za-
leżna segmentu, PCC Exol SA z Brzegu 
Dolnego, odnotowała w drugim kwartale 
spadek przychodów przede wszystkim ze 
sprzedaży produktów przeznaczonych do 
zastosowania w produkcji kosmetyków. 
Spadek ten został tylko częściowo zrekom-
pensowany poprzez wyższą sprzedaż pro-
duktów do zastosowań przemysłowych. 
Ponadto w czerwcu nastąpiła planowana 
przerwa w produkcji na prace utrzymanio-
we. Przychody i wynik finansowy PCC Exol 
SA okazały się zatem niższe niż w wyjątko-
wo dobrym, pierwszym kwartale 2019 roku. 
Pozostałe spółki portfelowe wchodzące  
w skład segmentu odnotowały w drugim 
kwartale 2019 roku nieznaczny spadek wy-
ników finansowych ale nadal miały niewielki 
wpływ na cały segment surfaktantów.

Chlor

Segment chloru osiągnął w 
drugim kwartale 2019 roku nadal bar-
dzo dobre wyniki finansowe. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że zanotowano tendencję 
spadkową ceny sprzedaży ługu sodowego 
będącego produktem pochodnym powstają-

Chemia specjalistyczna

Q2/2019 6M/2019 6M/2018

56,3 104,0 110,7

2,5 5,1 4,9

1,6 3,4 3,4

1,3 2,8 2,9

402 402 369

Chlor

Q2/2019 6M/2019 6M/2018

35,7 76,7 71,4

10,4 26,9 28,4

7,1 20,3 22,8

6,2 17,9 18,3

380 380 375

Surfaktanty

Q2/2019 6M/2019 6M/2018

30,2 64,0 64,1

3,1 7,5 4,8

1,8 5,7 3,7

1,1 4,4 2,9

290 290 292

Poliole

Q2/2019 6M/2019 6 6M/2018

34,0 70,2 76,7

0,9 2,6 5,4

0,0 0,9 4,3

– 0,3 0,3 4,2

260 260 263

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 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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cym przy produkcji chloru, jak również ceny 
sody kaustycznej. Ponadto negatywny 
wpływ na wysokość przychodów i wyniku 
finansowego w dziale biznesowym chloru 
PCC Rokita SA., miały przerwy w produkcji 
związane z konserwacją i remontami. Mimo 
to ten dział pozostał na koniec drugiego 
kwartału głównym filarem przychodów i zy-
sku segmentu chloru, wnosząc jednocześnie 
nadal zdecydowanie największy wkład  
w wynik finansowy całej Grupy. Do przejścio-
wych przerw w produkcji doszło również  
w spółce PCC MCAA Sp. z o.o. z Brzegu 
Dolnego, która również należy do segmentu 
chloru. Przeprowadzono tu między innym 
prace nad modyfikacją katalizatora oraz in-
nymi działaniami związanymi z optymalizacją 
procesów. Dzięki temu udało się osiągnąć 
zarówno dalszą poprawę jakości produktu, 
jak również zwiększyć moce produkcyjne. 
Rentowność instalacji MCAA (MCAA: „mo-
nochloroacetic acid, po polsku: kwas mo-
nochlorooctowy) powinna w konsekwencji 
ulec dalszej poprawie. Dodatkowe wzmoc-
nienie spółki MCAA Sp. z o.o. miało miejsce 
w drugim kwartale 2019 dzięki dokapitalizo-
waniu przez PCC SE: W ramach konwersji 
długu dokonano konwersji pożyczek właści-
cielskich w łącznej kwocie 30 mln PLN na 
kapitał zakładowy. Na początku lipca 2019 
roku został dokonany odpowiedni wpis do 
rejestru handlowego. 

Chemia specjalistyczna

Segment Chemii Specjalistycz-
nej zanotował w drugim kwartale 2019 
roku kontynuację pozytywnej dynamiki 
wyniku finansowego. Przychody segmen-
tu na koniec czerwca okazały się natomiast 
nadal znacznie niższe niż przed rokiem, a 
nasze oczekiwania w zakresie przychodów 
wciąż nie zostały zrealizowane. Natomiast po 
stronie wyniku finansowego spółki portfelo-
we wchodzące w skład segmentu powtórzyły  
w łącznej perspektywie dobre wyniki po-
przedniego roku, a nawet znacznie przekro-
czyły nasze oczekiwania na dwa pierwsze 
kwartały 2019 roku. Z wyjątkiem dwóch 

start-upów działających w obszarze opraco-
wania produktów do zastosowań specjal-
nych, czyli PCC Specialties GmbH z Kamp-
-Lintfort oraz PolyU GmbH z Essen, wszystkie 
spółki portfelowe wchodzące w skład seg-
mentu Chemii Specjalistycznej wniosły  
w drugim kwartale ponownie pozytywny 
wkład w wynik finansowy. Głównym źró-
dłem przychodów była w dalszym ciągu naj-
większa spółka handlowa Grupy PCC, czyli 
firma PCC Trade & Services GmbH z Duis-
burga, która odnotowała w drugim kwartale 
znaczący wzrost przychodów w porównaniu 
z pierwszymi trzema miesiącami bieżącego 
roku obrotowego. Kluczowe znaczenie miał 
tutaj wzrost cen – przynajmniej tymczasowy 
– benzenu surowego będącego produktem 
ubocznym koksowania węgla, jak również 
sprzedaż koksu i antracytu, która nadal prze-
kracza nasze oczekiwania. Natomiast jak 
wspomniano wyżej, w ujęciu narastającym 
przychody spółki portfelowej pozostały poni-
żej oczekiwań, jak również poniżej poziomu 
sprzed roku. Po stronie wyniku finansowego 
firma PCC Trade & Services GmbH może rów-
nież pochwalić się wzrostem, dzięki czemu 
prawie zniwelowała różnicę w porównaniu  
z wyjątkowo dobrym wynikiem roku po-
przedniego. Założenia dotyczące wyników 
finansowych na rok 2019 zostały nawet 
przekroczone. Rosyjski operator portowy AO 
Novobalt Terminal z Kaliningradu wypraco-
wał po raz kolejny dodatni wynik kwartalny, 
dzięki wysokiemu wolumenowi przeładun-
ków koksu i antracytu dla spółki macierzy-
stej PCC Trade & Services GmbH oraz dla 
zewnętrznego klienta z Rosji. Działalność 
handlowa czeskiej spółki PCC Morava-Chem 
s.r.o., z Czeskiego Cieszyna w drugim kwar-
tale 2019 roku również przyniosła pozytywne 
wyniki, nieco lepsze niż oczekiwano.

Pozytywny trend przychodów i wyników fi-
nansowych utrzymał się w drugim kwartale 
2019 roku również w przypadku działu biz-
nesowego fosforo- i naftalenopochodnych 
PCC Rokita SA oraz producenta alkilofenoli 
PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla. Do-
tyczy to także spółki PCC Silicium S.A. z Za-

górza koło Kielc. Tutaj dostawy kwarcytu do 
Islandii pozostały co prawda poniżej oczeki-
wań z powodu opóźnień przy uruchomieniu 
tamtejszej wytwórni krzemometalu, nato-
miast sprzedaż klientom z branży żelazosto-
pów, gatunków kwarcytu nienadających się 
do produkcji krzemometalu, w dalszym ciągu 
była na wysokim poziomie. Poza tym odnoto-
wano w drugim kwartale mocny, sezonowy 
wzrost sprzedaży tłucznia na potrzeby budo-
wy dróg i linii kolejowych. W związku z tym 
PCC Silicium S.A. po raz kolejny może po-
chwalić się dodatnim wynikiem kwartalnym, 
przekraczając na koniec pierwszego półrocza 
2019 roku zarówno wynik analogicznego 
okresu roku ubiegłego, jak i oczekiwania.

Dobra konsumpcyjne

Przychody i wyniki finansowe 
grupy PCC Consumer Products kształto-
wały się w drugim kwartale 2019 roku 
poniżej naszych oczekiwań. Z wyjątkiem 
białoruskiej spółki PCC Consumer Products 
Navigator z Grodna wszystkie spółki seg-
mentu nadal przynosiły straty. Były one na-
tomiast znacznie mniejsze niż w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego przynajmniej  
w największej spółce portfelowej segmentu, 
PCC Consumer Products Kosmet Sp z o.o. 
(PCC CP Kosmet) z Brzegu Dolnego. Tutaj 
podjęte działania, w tym redukcja zatrud-
nienia, zaczynają powoli przynosić efekty. 
Ponadto pod koniec drugiego kwartału spo-
dziewany był wzrost zamówień ze strony 
jednej z wielkich sieci dyskontów, który po-
winien przełożyć się na kolejną poprawę dy-
namiki przychodów i wyników finansowych 
PCC CP Kosmet w kolejnych miesiącach. Na-
tomiast w fabryce zapałek PCC Consumer 
Products Czechowice z Czechowic-Dziedzic 
zaplanowane na drugi kwartał 2019 roku 
dostawy dla dużego klienta w Hiszpanii nie 
doszły niestety do skutku. Spółka rozważa 
obecnie przezbrojenie części parku maszy-
nowego na alternatywne cele produkcyj-
ne (w tym produkcję sztućców z drewna)  
i opracuje w ciągu trzeciego kwartału odpo-
wiedni biznesplan.

Grupa PCC ogółem

Q2/2019 6M/2019 6M/2018

190,2 383,9 387,5

18,5 47,1 51,9

6,8 24,7 35,6

1,1 13,8 19,6

3.516 3.516 3.440

Logistyka

Q2/2019 6M/2019 6M/2018

23,9 47,6 41,5

5,0 10,7 4,3

2,7 6,1 2,2

2,3 6,1 – 0,1

545 545 475

Energia

Q2/2019 6M/2019 6M/2018

3,2 6,8 6,6

– 0,2 0,7 2,2

– 1,2 – 1,2 0,7

– 1,4 – 1,5 0,6

180 180 183

Dobra konsumpcyjne

Q2/2019 6M/2019 6 6M/2018

4,9 10,3 10,9

– 0,8 – 1,6 – 2,5

– 1,1 – 2,3 – 3,2

– 1,4 – 2,9 – 3,8

399 399 513

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 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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płynnych PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu 
Dolnego oraz rosyjskiego operatora wago-
nów ZAO PCC Rail z Moskwy. Dzięki utrzy-
mującym się stabilnym przepływom pienięż-
nym, ta ostatnia spółka portfelowa spłaciła 
w drugim kwartale kolejne 0,7 mln €  
z tytułu kredytów inwestycyjnych udzielo-
nych przez PCC SE.

Holding/Projekty

Zgodnie z oczekiwaniami wy-
nik finansowy pionu Holding/Projekty 
wyszedł w drugim kwartale 2019 roku 
na wyraźny plus. Dotyczy to również spra-
wozdania jednostkowego PCC SE, które wy-
kazuje na koniec pierwszego półrocza wy-
raźnie dodatni wynik finansowy. Wynika to z 
dywidend otrzymanych w drugim kwartale. 
Podobnie jak w roku ubiegłym, największa 
część dywidend wpłynęła od PCC Rokita SA. 
Dywidendy wypłacane były również przez 
PCC Exol SA, PCC Synteza S.A., PCC Tra-
de & Services GmbH, PCC Energetyka Bla-
chownia S.A. oraz PCC IT S.A. Natomiast na 
poziomie Grupy Kapitałowej wpływ dywi-
dendy 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. Wszyst-
kie wymienione spółki pozostały w drugim 
kwartale bez wpływu, lub miały tylko mar-
ginalny wpływ na wysokość skonsolidowa-
nych przychodów i wyników finansowych. 
Dotyczy to również spółki celowej DME Ae-
rosol z Pierwomajskiego (Rosja), która rów-
nież należy do tego segmentu. Druga duża 
spółka celowa Grupy PCC, PCC BakkiSilicon 
hf. również odnotowała na koniec drugiego 
kwartału stratę. Ze względu na fakt, że spół-
ka nie rozpoczęła jeszcze regularnej dzia-
łalności, straty te były ponownie niższe niż 
oczekiwano, ponieważ duża część ponie-
sionych kosztów jest nadal kapitalizowana. 
Poniżej przedstawiamy bliższe szczegóły na 
temat obu spółek celowych.

Energia

Pion Energii Grupy PCC uzyskał 
w drugim kwartale 2019 roku zewnętrz-
ne przychody ze sprzedaży na poziomie 
ok. 3,2 mln €. Natomiast w całym pierw-
szym półroczu pion odnotował 6,8 mln € 
przychodów (wobec 6,6 mln € sprzed roku). 
Najważniejszym źródłem przychodu był na-
dal dział Energii Konwencjonalnych, w skład 
którego wchodzą zarówno elektrociepłow-
nia (względnie odpowiedni dział biznesowy) 
PCC Rokita SA, jak i polski zakład energetycz-
ny i ciepłowniczy PCC Energetyka Blachow-
nia Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu. Nato-
miast jeżeli chodzi i wynik finansowy, dział 
energii odnawialnych lekko „wyprzedził” na 
koniec drugiego kwartału energię konwen-
cjonalną. Wyniki pionu energetycznego jako 
całość były zgodne z naszymi oczekiwaniami 
i miały w dalszym ciągu ograniczone zna-
czenie dla skonsolidowanego wyniku finan-
sowego. Przy pracach budowlanych piątej 
małej elektrowni wodnej w Północnej Mace-
donii doszło do kolejnego opóźnienia, ale są 
one obecnie bliskie ukończenia. 

Logistyka

Przychody Pionu Logistyki 
utrzymały się w drugim kwartale na 
wysokim poziomie poprzedniego kwar-
tału, osiągając 23,9 mln €. Narastająco do 
końca czerwca zewnętrzne przychody pionu 
osiągnęły zatem 47,6 mln €. Oznacza to 
wzrost o 14,7% w stosunku do wartości 
41,5 mln € osiągniętej przed rokiem. Liczby 
te odzwierciedlają głównie wzrost przycho-
dów spółki PCC Intermodal S.A. z Gdyni. 
Podstawą tego wzrostu była pomyślnie 
wdrożona w pierwszym kwartale 2019 roku 
podwyżka cen dla klientów PCC Intermodal 
S.A.  Ponadto zanotowano kolejny wzrost 
ilości operacji związanych z obsługą konte-
nerów. W rezultacie drugi kwartał 2019 
roku był dla PCC Intermodal S.A. bardzo 
udany, z wynikami znacznie przekraczający-
mi zarówno wskaźniki ubiegłoroczne jak  
i nasze oczekiwania. To samo można powie-
dzieć o wynikach przewoźnika chemikaliów 

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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Pomyślny finalny test 
wydajności wytwórni DME
W maju sukcesem zakończył się finalny test 
wydajności wytwórni eteru dimetylowego 
(DME) wysokiej jakości z przeznaczeniem 
do produkcji wyrobów aerozolowych, która 
powstała w obwodzie tulskim Rosji. Doko-
nano pierwszych dostaw tego bezwonnego 
i proekologicznego propelenta do klientów, 
którzy zakończyli proces kwalifikacji. Kolej-
ne postępowania kwalifikacyjne są obecnie 
w toku. 

Sukcesy w procesie ulepszania 
funkcjonowania wytwórni 
krzemometalu w Islandii
W drugim kwartale 2019 roku we współ-
pracy z wykonawcą zakładu przeprowadzo-
no prace nad instalacją do odpylania spalin. 
W wyniku tego przez dłuższy czas pracował 
tylko jeden z dwóch pieców. Zespół zakładu 
wykorzystał ten czas na poprawienie możli-
wości interwencji w proces funkcjonowania 
zakładu, dzięki czemu obecnie jest już moż-
liwa natychmiastowa reakcja na zmieniające 
się parametry produkcji.  Wdrożono staty-
styczną analizę wskaźników pracy pieców, 
która pozwala na bardziej precyzyjne poda-
wanie surowców, a przez to na zwiększenie 
wydajności pieców. Nieplanowane przestoje 
pieców, które miały miejsce od momentu 
uruchomienia, zostały poddane intensywnej 
analizie przyczynowej i wdrożono działania 
prewencyjne. Obecnie oba piece pracują 
przy pełnym obciążeniu, ale konieczne są 
dalsze udoskonalenia techniczne.

Spłata obligacji 
W dniu 1 lipca 2019 roku PCC SE spłaciła 
jednorazowo w terminie wykupu 3,00% 
serię obligacji ISIN DE000A2AAY93 (WKN: 
A2AAY9). Kwota spłaty wyniosła ok. 
22,6 mln €.

Duisburg, sierpień 2019 r. 

Odwiedź PCC SE  
na Facebook.

Papier z odpowie-
dzialnych źródeł


