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www.pcc.eu30 października 2019 roku nasza nowa wytwórnia krzemometalu w Islandii przeszła do etapu regularnej produkcji. Na zdjęciu:  
odlewanie płynnego metalu o temperaturze ok. 1500 stopni Celsjusza do form odlewniczych, z których po ochłodzeniu i utwardzeniu  
nastąpi wyłamywanie materiału. Kolejnym krokiem jest konfekcjonowanie metalu zgodnie z wymaganiami klienta.

	Wzrostowy trend przychodów i zysku PCC w trzecim kwartale

	583,2 mln € skonsolidowanych przychodów do 30 września 2019 roku,  
 to prawie poziom sprzed roku

	Zysk przed opodatkowaniem (EBT) w wysokości 22,0 mln €  
 na 30 września, znacznie wyższy od oczekiwań

	Zdecydowanie lepsze wyniki niż przed rokiem w segmencie dóbr  
 konsumpcyjnych

	Dział transportu intermodalnego nadal utrzymuje dobre wyniki
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Wyniki działalności ogółem
Grupa PCC zanotowała w trzecim kwartale 
2019 roku wzrostowy trend przychodów i 
zysku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 
osiągnęły w trzecim kwartale 199,4 mln €, wo-
bec 190,2 mln € w poprzednim kwartale. Na-
rastająco do 30 września 2019 roku osiągnię-
to 583,2 mln € przychodów. W porównaniu  
z analogicznym okresem poprzedniego roku 
(590,7 mln €) oznacza to niewielki spadek 
o 1,3 procent. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
osiągnięty poziom przychodów był znacznie 
niższy od naszych oczekiwań. Zarówno w 
segmencie polioli, jak i w segmencie chemii 
specjalistycznej (w tym w handlu surowcami) 
zanotowano ujemne odchylenie przychodów 
od naszych oczekiwań, przede wszystkim 
z powodu znacznie niższego niż w 2018 
roku, przeciętnego poziomu cen surowców. 
Największe ujemne odchylenie przyniósł w 
dalszym ciągu dział biznesowy krzemome-
talu. Spółka PCC BakkiSilicon hf z Húsavík 
(Islandia), co prawda produkowała i sprze-
dawała w trzecim kwartale krzemometal, 
ale uzyskane środki nie zostały jeszcze ujęte 
w skonsolidowanych przychodach ze sprze-
daży. Uwzględnianie tych środków następuje 
dopiero od momentu przejścia wytwórni do 
regularnej produkcji. Wymagane świadectwo 
odbioru końcowego (tzw. final acceptan-
ce certificate) zostało podpisane w dniu 30 
października 2019 roku (więcej na stronie 
4). Utrzymał się niezwykle dynamiczny trend 
w segmencie transportu intermodalnego, w 
którym zanotowaliśmy przychody nie tylko 
wyższe niż przed rokiem, ale również znacz-
nie wyższe od naszych oczekiwań. Po stronie 
wyniku finansowego Grupa PCC osiągnęła 
w trzecim kwartale 2019 roku znaczącą po-
prawę w porównaniu z poprzednim kwarta-
łem: Skonsolidowany zysk przed wynikiem z 
działalności finansowej, opodatkowaniem, 
umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) wzrósł 
w ciągu kwartału o 26,3 mln € i według 
stanu na 30 września 2019 roku wyniósł 
73,4 mln €, mieszcząc się w ramach na-
szych oczekiwań. Jest to niewielki spadek w 
stosunku do wyniku osiągniętego przed ro-
kiem (77,6 mln €). Zeszłoroczny wynik obej-

mował natomiast dodatni wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych w wysokości ok. 9,6 mln € 
wynikający z kary umownej otrzymanej  
w związku z opóźnieniem projektu krzemo-
wego. Dotyczy to również zysku przed opo-
datkowaniem (EBT). Wskaźnik ten wzrósł 
w trzecim kwartale o 8,2 mln €, osiąga-
jąc narastająco 22,0 mln € (rok wcześniej: 
29,5 mln €). Zysk na poziomie EBT był zatem 
na koniec września 2019 roku znacznie wyż-
szy niż pierwotnie zakładano.

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów
Pion Chemii Grupy PCC uzyskał w trze-
cim kwartale 2019 roku 169,5 mln € 
przychodów, dzięki czemu narastają-
co do 30 września 2019 roku osiągnię-
to 494,7 mln € przychodów (wobec 
509,2 mln € rok wcześniej). Nie spełniło to 
w dalszym ciągu naszych założeń na bieżący 
rok obrotowy w zakresie przychodów, co – 
jak już wspomnieliśmy – ma związek głównie 
ze spadkiem przychodów w segmentach po-
lioli i chemii specjalistycznej (w tym w handlu 
surowcami). Dodatkowo sytuację pogorszył 
spadek cen ługu sodowego i sody kaustycz-
nej wpływający na jednostkę biznesową chlo-
ru PCC Rokita S.A. z Brzegu Dolnego. Mimo 
tego po stronie wyników finansowych trzeci 
kwartał był kolejnym udanym okresem i lep-
szym od oczekiwań. Po raz kolejny wszyst-
kie segmenty oprócz dóbr konsumpcyjnych 
wniosły dodatni wkład w wynik finansowy.

Poliole

Pomimo utrzymującej się trud-
nej sytuacji rynkowej, segment polioli 
odnotował w trzecim kwartale dodatni 
wynik finansowy. Niekorzystny wpływ na 
dynamikę przychodów i wyników finanso-
wych jednostki biznesowej polioli PCC Ro-
kita SA z Brzegu Dolnego miał w dalszym 
ciągu gwałtowny spadek popytu na pianki 
elastyczne, w szczególności ze strony bran-
ży meblarskiej i produkcji materacy. Sytuację 
pogorszyła aktualnie słaba kondycja prze-
mysłu motoryzacyjnego. Korzystnym czynni-

kiem był natomiast spadek cen surowców. 
W związku z tym jednostka biznesowa po-
lioli zamknęła również trzeci kwartał 2019 
roku zyskiem i pozostała zdecydowanie naj-
ważniejszym źródłem przychodów i zysku 
segmentu. Dostawca rozwiązań PCC Prodex 
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, również wniósł 
dodatni wkład w wynik finansowy. Spółka 
portfelowa skorzystała w trzecim kwartale  
w szczególności z dobrej koniunktury na 
rynku pianek natryskowych do ocieplenia 
poddaszy w Polsce. Wyniki finansowe nie-
mieckiego dostawcy rozwiązań PCC Prodex 
GmbH z Essen nie były natomiast w trzecim 
kwartale jeszcze zadowalające. Dotyczy to 
również działu biznesowego polioli poliestro-
wych oraz spółek zarządzanych przez pod-
grupę PCC Insulations GmbH z Duisburga, 
które prowadzą działalność w dziedzinie płyt 
termoizolacyjnych. 

Surfaktanty

Segment surfaktantów osią-
gnął w trzecim kwartale 2019 roku po-
nownie bardzo dobre wyniki finansowe. 
Największa spółka portfelowa segmentu, 
PCC Exol SA z Brzegu Dolnego, w dalszym 
ciągu korzystała ze wzrostu sprzedaży sur-
faktantów przeznaczonych do zastosowań 
przemysłowych. Ponadto spadek cen zakupu 
surowców wpłynął korzystnie na wynik finan-
sowy spółki. W efekcie PCC Exol SA zamknę-
ła również trzeci kwartał 2019 roku wynikiem 
dodatnim i znacząco wyższym niż przed ro-
kiem. Dotyczy to również segmentu surfak-
tantów jako całości. Optymizmem napawa 
fakt, że dynamika przychodów i zysków ame-
rykańskiej spółki portfelowej PCC Chemax, 
Inc. z siedzibą w Piedmont (S.C.) nabrała  
w trzecim kwartale ponownie tempa.

Chlor

W segmencie chloru odnoto-
waliśmy w trzecim kwartale dodatnie 
wyniki finansowe, ale z tendencją spad-
kową. Ceny sprzedaży ługu sodowego będą-
cego produktem pochodnym powstającym 
przy produkcji chloru, jak również ceny sody 

Chemia Specjalistyczna

Q3/2019 9M/2019 9M/2018

55,4 159,3 169,2

1,8 6,9 7,9

0,7 4,1 5,6

0,2 3,1 4,7

395 395 380

Chlor

Q3/2019 9M/2019 9M/2018

41,1 117,8 113,5

14,4 41,3 47,6

11,1 31,5 38,1

8,6 26,5 32,9

388 388 367

Surfaktanty

Q3/2019 9M/2019 9M/2018

30,9 94,9 98,2

3,0 10,5 8,2

2,4 8,1 6,5

1,9 6,3 5,0

283 283 294

Poliole

Q3/2019 9M/2019 6 9M/2018

36,6 106,8 112,0

2,0 4,6 5,7

1,1 2,0 4,0

1,0 1,3 3,2

261 261 257

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 | 6 Skrót „M“ 
oznacza tutaj miesiące.
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kaustycznej, znalazły się w trzecim kwartale 
pod rosnącą presją. Przeciwstawiając się tren-
dowi, jednostka biznesowa chloru PCC Roki-
ta SA zrekompensowała ten spadek przynaj-
mniej częściowo poprzez zwiększenie 
wolumenu sprzedaży związanej ze zwiększe-
niem mocy produkcyjnych i w efekcie pozo-
stała na koniec trzeciego kwartału głównym 
źródłem przychodów i zysku zarówno seg-
mentu chloru jak i całej Grupy PCC. W spółce 
PCC MCAA Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego,  
która również należy do segmentu chloru,  
w trzecim kwartale podjęto dalsze kroki do 
optymalizacji procesu produkcyjnego. Celem 
działań była dalsza poprawa rentowności wy-
twórni MCAA (MCAA: monochloroacetic 
acid, po polsku: kwas monochlorooctowy). 
Ponadto ta spółka portfelowa również skorzy-
stała na spadku ceny zakupu surowców.  
W rezultacie PCC MCAA Sp.z o.o. odnotowa-
ła w trzecim kwartale znaczący wzrost wyniku 
finansowego. W porównaniu z rokiem ubie-
głym, poziom przychodów i wyniku finanso-
wego uległ również znaczącej poprawie. 

Chemia Specjalistyczna
Segment Chemii Specjalistycz-
nej odnotował w trzecim kwar-

tale 2019 roku nadal wzrost dynamiki 
wyniku finansowego. Co prawda przycho-
dy segmentu na koniec września nadal były 
znacznie niższe niż w analogicznym okresie 
ubiegłego roku, jak również poniżej naszych 
oczekiwań. Natomiast nasze założenia co do 
wyniku finansowego zostały ponownie prze-
kroczone. Głównym źródłem przychodów  
i zysku była nadal największa spółka handlo-
wa Grupy PCC, czyli PCC Trade & Services 
GmbH z Duisburga. Spółka portfelowa sko-
rzystała w trzecim kwartale między innym  
z pokaźnego kontraktu na dostawę antra-
cytu z Rosji do Kanady. Sumaryczna sprze-
daż koksu i antracytu była nadal wyższa od 
naszych oczekiwań. Ponadto, ceny głów-
nych produktów chemicznych wchodzących  
w skład asortymentu handlowego spółki 
utrzymywały się jak dotąd na wysokim pozio-
mie. W związku z tym PCC Trade & Services 
GmbH odnotowała w trzecim kwartale do-

datni wynik finansowy i nieomal dorównała 
narastająco do końca września doskonałemu 
wynikowi z końca września ubiegłego roku. 
Założenia dotyczące wyników finansowych 
na rok 2019 zostały nawet przekroczone. 
Rosyjski operator portowy AO Novobalt 
Terminal z Kaliningradu wypracował po raz 
kolejny dodatni wynik kwartalny, dzięki wy-
sokiemu wolumenowi przeładunków koksu  
i antracytu dla spółki macierzystej PCC Tra-
de & Services GmbH oraz dla zewnętrznego 
klienta z Rosji. W ciągu kwartału narastały 
jednak oznaki spowolnienia gospodarcze-
go, w tym w przemyśle hutniczym. Miało to 
bezpośredni wpływ na działalność handlo-
wą czeskiej spółki PCC Morava-Chem s.r.o.  
z Czeskiego Cieszyna, która wcześniej odno-
towała zyski: Jeden z głównych, wieloletnich 
klientów spółki złożył w trzecim kwartale nie-
oczekiwanie wniosek o ogłoszenie upadło-
ści, w związku z czym spółka była zmuszona 
dokonać odpisu aktualizującego wartość na-
leżności, a w efekcie odnotowała na koniec 
kwartału wyraźnie ujemny wynik finansowy.

Pozytywny trend przychodów i wyników fi-
nansowych utrzymał się natomiast w trzecim 
kwartale 2019 roku w przypadku działu biz-
nesowego fosforo- i naftalenopochodnych 
PCC Rokita SA oraz producenta alkilofenoli 
PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla. Po-
cieszającym jest fakt, że taki trend – przy-
najmniej na poziomie wyniku operacyjnego 
– mogliśmy zanotować również w przypadku 
spółki PCC Silicium S.A. z Zagórza koło Kielc. 
Tutaj dostawy kwarcytu do Islandii pozosta-
ły co prawda poniżej oczekiwań z powodu 
opóźnień przy uruchomieniu tamtejszej wy-
twórni krzemometalu. Również w sprzedaży 
gatunków kwarcytu nienadających się do 
produkcji krzemometalu klientom z branży 
żelazostopów odnotowano w trzecim kwar-
tale trend spadkowy związany z osłabieniem 
koniunktury. Natomiast w trzecim kwartale 
zarejestrowaliśmy mocny wzrost w przypad-
ku sprzedaży tłucznia na potrzeby budowy 
tras kolejowych. W efekcie PCC Silicium S.A. 
wypracowała w trzecim kwartale ponow-
nie dodatni wynik EBITDA i utrzymała EBT 
na porównywalnym poziomie jak po pierw-

szym półroczu 2019 roku. Obydwa wskaźniki 
przekroczyły zatem znacznie poziom zarów-
no roku ubiegłego, jak i nasze oczekiwania. 
Spółki PCC Specialties GmbH z Kamp-Lint-
fort i PolyU GmbH z Essen, dwa start-upy, 
których celem jest opracowywanie produk-
tów do specyficznych zastosowań u klientów 
firmy, znajdowały się jeszcze w początkowej 
fazie działalności i w związku z tym nadal 
przynosiły straty. Jednak straty tych spółek 
oraz firmy PCC Morava-Chem s.r.o. zostały  
z nawiązką zrekompensowane zyskami po-
zostałych spółek segmentu.

Dobra Konsumpcyjne

Wyniki podgrupy PCC Consu-
mer Products pozostały w trzecim kwar-
tale 2019 roku poniżej naszych oczeki-
wań, ale wypadły znacznie lepiej niż 
przed rokiem. Dotyczy to przede wszystkim 
największej spółki portfelowej segmentu, 
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. 
(PCC CP Kosmet) z Brzegu Dolnego. Korzyst-
ny wpływ na wynik finansowy miały tutaj  
z jednej strony rozpoczęte działania ma-
jące na celu obniżenie kosztów. Z drugiej 
zaś strony pozytywne efekty na przycho-
dy i wynik finansowy przyniosły wdrożone  
z powodzeniem podwyżki cen dla niektórych 
klientów oraz dalszy wzrost zamówień reali-
zowany przez jedną z dużych sieci dyskon-
tów. W efekcie PCC CP Kosmet odnotowała 
we wrześniu po raz pierwszy od dłuższego 
czasu dodatni EBITDA i zerowy wynik przed 
opodatkowaniem (EBT). W ujęciu narastają-
cym do 30 września wynik PCC Kosmet był 
nadal ujemny, choć strata została zmniejszo-
na o ponad połowę w porównaniu z analo-
gicznym okresem ubiegłego roku. Białoruska 
spółka PCC Consumer Products Navigator 
z Grodna odnotowała pod koniec września 
niewielki zysk. Największym „przedmiotem 
troski” segmentu pozostała fabryka zapałek 
PCC Consumer Products Czechowice S.A.  
z Czechowic-Dziedzic. Ze względu na ogól-
ne kurczenie się rynku zapałek przychody 
i wyniki finansowe spółki pozostały w trze-
cim kwartale wciąż znacznie poniżej naszych 

Grupa PCC ogółem

Q3/2019 9M/2019 9M/2018

199,4 583,2 590,7

26,3 73,4 77,6

15,2 39,8 51,9

8,2 22,0 29,5

3.562 3.562 3.443

Logistyka

Q3/2019 9M/2019 9M/2018

25,2 72,8 64,9

5,5 16,2 7,8

3,1 9,2 4,6

2,3 8,4 1,3

554 554 494

Energia

Q3/2019 9M/2019 9M/2018

2,3 9,1 9,2

 – 0,3 0,4 2,8

 – 1,2  – 2,4 0,5

 – 1,4  – 2,9 0,2

185 185 175

Dobra Konsumpcyjne

Q3/2019 9M/2019 6 9M/2018

5,5 15,8 16,3

 – 0,4  – 2,0  – 3,8

 – 0,7  – 3,0  – 4,8

 – 1,2  – 4,1  – 5,9

400 400 479

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 | 6 Skrót „M“ 
oznacza tutaj miesiące.
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PCC Intermodal S.A. Dodatkowym elemen-
tem sprzyjającym wzrostowi przychodów  
i wyników finansowych był dalszy wzrost 
przeładunku kontenerów. Nierównowaga  
w trzecim kwartale pomiędzy eksportem a 
importem do Polski spowodowała spółce 
PCC Intermodal S.A pewne problemy. Nie 
mniej, w ujęciu ogólnym PCC Intermodal 
S.A. może uznać ten kwartał za wyjątkowo 
udany, przekraczając zarówno odpowiednie 
wskaźniki z zeszłego roku, jak i nasze oczeki-
wania. Ponadto PCC Intermodal S.A. przygo-
towała w trzecim kwartale grunt pod przyszły 
wzrost: Wspólnie z partnerem rosyjskim 
utworzono połączenie kolejowe na Daleki 
Wschód, którym w przyszłości przewiduje się 
transport towarów głównie z Japonii oraz 
Korei do Europy i w kierunku przeciwnym. 
Przewoźnik drogowy chemikaliów płynnych 
PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego 
oraz rosyjski operator wagonów, ZAO 
PCC Rail z Moskwy, zamknęły trzeci kwartał 
również zyskiem przekraczającym nasze 
oczekiwania. Narastająco do końca września 
spółki te również przekroczyły dobre wyniki z 
poprzedniego roku. Dzięki nadal stabilnym 
przepływom pieniężnym, ZAO PCC Rail spła-
cała w trzecim kwartale kolejne miesięczne 
raty pożyczek inwestycyjnych udzielonych 
przez PCC SE.

Holding/Projekty

Zgodnie z oczekiwaniami, zysk 
przed opodatkowaniem (EBT) Pionu 
Holding/Projekty skurczył się w trzecim 
kwartale. Dotyczy to również wyniku fi-
nansowego w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym PCC SE. Dzięki dywidendom 
otrzymanym w drugim kwartale PCC SE wy-
kazała natomiast narastająco do końca wrze-
śnia 2019 roku nadal wyraźnie dodatni wynik 
finansowy. 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 
oraz distripark GmbH z Kamp-Lintfort. Start- 
upy te osiągnęły znaczący wzrost przycho-

oczekiwań. W trzecim kwartale 2019 roku 
nie powiodły się niestety po raz kolejny za-
planowane dostawy dla znaczącego klienta 
w Hiszpanii. W związku z tym PCC SE pod-
jęła wraz z zarządem zakładu decyzję o uzu-
pełnieniu gamy produktów spółki o sztućce  
z drewna. Wymagane inwestycje na rozbu-
dowę parku maszynowego w Czechowi-
cach-Dziedzicach są niewielkie i przewidziane 
do realizacji w krótkim czasie. Finansowanie 
zostanie zrealizowane z pożyczek PCC SE.

Energia

Pion Energii Grupy PCC osią-
gnął w trzecim kwartale 2019 roku ze-
wnętrzne przychody ze sprzedaży na 
poziomie 2,3 mln €. Natomiast narastająco 
do końca września przychody pionu wyniosły 
9,1 mln € (wobec 9,2 mln € przed rokiem). 
Najważniejszym źródłem przychodu był na-
dal dział Energii Konwencjonalnych, w skład 
którego wchodzą zarówno elektrociepłow-
nia (względnie odpowiednia jednostka biz-
nesowa) PCC Rokita SA, jak i polski zakład 
energetyczny i ciepłowniczy PCC Energetyka 
Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koź-
lu. Liderem jeżeli chodzi o wysokość wyniku  
finansowego pozostał dział energii odna-
wialnych. Wyniki pionu energetycznego jako  
całość były na koniec września nieco niż-
sze od naszych oczekiwań, natomiast miały  
w dalszym ciągu ograniczone znaczenie dla 
skonsolidowanego wyniku finansowego. 

Logistyka

Przychody kwartalne w wyso-
kości 25,2 mln € dział oznaczały, że Pion 
Logistyki przekroczył nawet wysoki po-
ziom przychodów z poprzedniego kwar-
tału (23,9 mln €). Narastająco zewnętrzne 
przychody pionu do końca września wyniosły 
72,8 mln €. Oznacza to wzrost o 12,3 %  
w stosunku do wartości 64,9 mln € osiągnię-
tej przed rokiem. Liczby te odzwierciedlają  
po raz kolejny głównie wzrost przychodów 
spółki PCC Intermodal S.A. z Gdyni. Jak 
wspomnieliśmy w poprzednich raportach 
kwartalnych, podstawą tego wzrostu była 
pomyślnie wdrożona w pierwszym kwartale 
2019 roku podwyżka cen dla klientów 

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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dów w porównaniu z rokiem poprzednim, 
ale nadal odnotowywały straty. W związku 
z tym PCC SE podjęła wraz z PCC Rokita SA 
w trzecim kwartale decyzję o wzmocnieniu 
kapitału własnego polskiej spółki distripark.
com Sp. z o.o., tworząc bazę do dalszego 
rozwoju. Uzgodnione podwyższenie kapitału 
własnego opiewa na kwotę 1,5 mln zł (ok. 
350 tys. €), z czego 775 tys. zł przypada na 
PCC SE. W wyniku realizacji podwyższenia 
kapitału w październiku 2019 roku, PCC SE 
i PCC Rokita SA będą posiadały po 50 % 
udziałów tej spółki. Oprócz wyżej wymienio-
nych spółek do segmentu Holding /Projekty 
należą również dwie duże spółki celowe: 
PCC BakkiSilicon hf. oraz DME Aerosol z Pier-
womajskiego (Rosja).

Regularna produkcja wytwórni 
krzemometalu w Islandii
Jak wspomniano na wstępie, nowa wy-
twórnia krzemometalu PCC BakkiSilicon hf. 
w Islandii rozpoczęła 30 października 2019 
roku regularną działalność. Proces produkcji 
przebiega od kilku tygodni w bez większych 
przeszkód. Dwa piece łukowe wytwórni w 
procesie ciągłym produkują metal krzemowy 
o wymaganej jakości. Wyprodukowane ilości 
produktu zostały sprzedane w całości. Należy 
jednak zaznaczyć, że ceny rynkowe są obecnie 
na najniższym poziomie w historii, w związku  
z czym podjęliśmy dalsze działania mające na 
celu zwiększenie wydajności, a tym samym 
obniżenie kosztów. Ponadto planujemy rów-
nież w tym segmencie produkcję gatunków  
o coraz wyższej jakości, przynoszących wyż-
sze marże.

PCC Intermodal GmbH 
otrzymuje licencję na przewozy 
w całej UE
W lipcu 2019 roku spółka PCC Intermodal 
GmbH z Duisburga otrzymała 10-letnią licen-
cję na transgraniczne przewozy drogowe na 
terenie Unii Europejskiej. Pozwala ona spółce 
zależnej naszej Grupy na samodzielną obsłu-
gę głównie przewozów kontenerowych z i do 
Polski, w oparciu o terminal intermodalny we 
Frankfurcie nad Odrą, którego jest operatorem.

Duisburg, listopad 2019 roku 

Odwiedź PCC SE  
na Facebook.

Papier z odpowie-
dzialnych źródeł


