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767,8 mln € skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży PCC w roku
obrotowym 2019, nieco poniżej wartości uzyskanej w poprzednim roku
Sezonowy spadek przychodów PCC w czwartym kwartale
Wynik przed opodatkowaniem (EBT) na koniec roku w wysokości
20,2 mln €, powyżej oczekiwań
Spółka logistyczna PCC Intermodal S.A. z dobrym wynikiem zarówno
w czwartym kwartale jak i całym roku obrotowym
Wykup obligacji o jednorazowej spłacie w terminie zapadalności

Wytwórnia tlenku propylenu (TP) PCC Rokita SA w naszych zakładach chemicznych w Brzegu Dolnym po rozbudowie. Zdolności produkcyjne
wynoszą obecnie 57 tys. ton rocznie. Surowcem do produkcji jest większa część produkowanego przez nas chloru. Z kolei TP stosowany jest
jako surowiec do produkcji polioli. Segmenty chloru i polioli osiągnęły w czwartym kwartale 2019 roku dodatnie wyniki finansowe.

www.pcc.eu
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Wyniki działalności ogółem
W czwartym kwartale 2019 roku Grupa PCC osiągnęła skonsolidowane
przychody ze sprzedaży w wysokości
184,5 mln €. Był to najsłabszy kwartał minionego roku obrotowego pod względem uzyskanych przychodów. Głównym powodem
były znacznie niższe przychody w grudniu w
związku ze stosunkowo długą przerwą świąteczną w 2019 roku. Narastająco do końca
roku przychody osiągnęły 767,8 mln €. Jest
to poziom niewiele (bo o 1,5 %) niższy niż
w roku poprzednim (779,2 mln €), natomiast
znacznie niższy od oczekiwanego poziomu
przychodów. Wynika to głównie z faktu, że
pion Chemii osiągnął przychody znacznie
niższe niż oczekiwano, przede wszystkim za
sprawą istotnie niższego niż w 2018 roku
przeciętnego poziomu cen surowców. Największe ujemne odchylenie od założeń w
zakresie przychodów na 2019 rok przyniósł
w dalszym ciągu dział biznesowy krzemometalu. Co prawda spółka PCC BakkiSilicon
hf. z Húsavík (Islandia), wytwarzała i sprzedawała krzemometal przez cały rok, natomiast
uzyskane przychody mogliśmy uwzględnić w
skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży
dopiero od momentu przejścia wytwórni do
regularnej produkcji, czyli od listopada 2019
roku. Niezwykle dużą dynamikę przychodów zanotowaliśmy w segmencie transportu intermodalnego, gdzie osiągnięty poziom
przychodów był nie tylko wyższy niż przed
rokiem, ale również znacznie wyższy od naszych oczekiwań.
Jeżeli chodzi o wynik finansowy, to szczególny wpływ miało w czwartym kwartale 2019
rozpoczęcie regularnej produkcji w Islandii,
które spowodowało dopisanie od listopada
strat początkowych spółce PCC BakkiSilicon
hf. Tym niemniej, dzięki utrzymującym się dobrym wynikom finansowym większości spó
łek portfelowych PCC SE, Grupa wypracowała w czwartym kwartale skonsolidowany
zysk przed wynikiem finansowym, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) w wysokości
21,1 mln €. Narastająco do 31 grudnia 2019
roku EBITDA osiągnął wartość 94,5 mln €.
Oznacza to, że nasze oczekiwania w tym za-

kresie nie zostały w pełni spełnione. Wartość
EBITDA była poza tym o 10,8 mln € niższa niż
przed rokiem, kiedy to osiągnęła 105,3 mln €.
Wynik 2018 roku obejmował natomiast dodatni wynik zdarzeń nadzwyczajnych w
wysokości ok. 9,6 mln € wynikający z kary
umownej otrzymanej w związku z opóźnieniem projektu krzemowego, który należy odliczyć w celu porównania liczb rok do roku.
Dotyczy to również wyniku finansowego
przed opodatkowaniem (EBT). Wartość EBT
wyniosła w czwartym kwartale –1,9 mln €,
w wyniku czego EBT całego roku 2019 osiągnął 20,2 mln € (rok wcześniej 41,5 mln €,
wynik nieskorygowany). Głównymi przyczynami nieznacznego spadku w porównaniu
z poprzednimi kwartałami były zwiększona
wartość amortyzacji oraz wyższe koszty odsetkowe wynikające z rozpoczęcia regularnej
działalności wytwórni w Islandii. Tym niemniej
osiągnięto na koniec 2019 roku EBT znacznie
wyższy niż pierwotnie zakładano.
Dane te pochodzą ze wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Ostateczne, zaudytowane wyniki finansowe
zostaną opublikowane w ciągu drugiego
kwartału 2020 roku na naszej stronie internetowej www.pcc-finanzinformationen.eu, po
zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania rocznego.

Wyniki działalności
poszczególnych segmentów
Pion Chemii Grupy PCC wypracował w
czwartym kwartale 2019 roku przychody na poziomie 151,5 mln €, natomiast
narastająco do 31 grudnia 2019 łącznie 646,2 mln € (wobec 668,7 mln € rok
wcześniej). Wartość ta była znacznie niższa
od naszych założeń na miniony rok obrotowy.
Ostatecznie żaden z segmentów pionu Chemii nie osiągnął założonych na 2019 rok przychodów. Główną przyczyną był wspomniany
na wstępie znacznie niższy średni poziom
cen surowców chemicznych w porównaniu z
rokiem 2018. Poziom wyników finansowych
okazał się w ujęciu sumarycznym również
niższy od naszych oczekiwań, ale mimo to
można uznać czwarty kwartał za udany. Po

Poliole

Surfaktanty

raz kolejny wszystkie segmenty oprócz dóbr
konsumpcyjnych wniosły dodatni wkład w
wynik finansowy.

Poliole
Segment polioli odnotował w
czwartym kwartale po raz kolejny dodatnie wyniki finansowe. Głównym źródłem przychodów a co za tym idzie wyniku
finansowego była nadal jednostka biznesowa polioli spółki PCC Rokita SA z Brzegu
Dolnego, która nadal dobrze sobie radziła
w utrzymującym się trudnym otoczeniu na
rynku polioli polieterowych. Dążymy do dalszego wzmocnienia konkurencyjności tej
jednostki biznesowej poprzez systematyczne
poszerzanie oferty produktowej, zwłaszcza
o poliole specjalistyczne o wyższej wartości
dodanej. W tym celu w 2019 roku oddano
do użytku tzw. instalację pilotażową składającą się z minireaktorów, w których można
przeprowadzać szeroką gamę syntez produktowych. Uruchomienie tej instalacji oznacza
kolejny krok milowy na drodze do przyszłego wzrostu. Dostawca rozwiązań PCC Prodex Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego odnotował
w czwartym kwartale 2019 roku sezonowy
spadek przychodów i wyniku finansowego.
Natomiast w całym 2019 roku odnotowano
istotną poprawę wyników tej spółki portfelowej w stosunku do roku poprzedniego, a do
założonego zerowego wyniku zabrakło niewiele. Niemiecki dostawca rozwiązań, spółka
PCC Prodex GmbH z Essen, również poprawił
swoje wyniki w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zarówno w czwartym kwartale, jak i w
całym roku obrotowym 2019 wyniki nie były
jednak jeszcze w pełni zadowalające. Dotyczy
to również działu biznesowego polioli poli
estrowych oraz spółek zarządzanych przez
podgrupę PCC Insulations GmbH z Duisburga, które prowadzą działalność w dziedzinie
płyt termoizolacyjnych.

Surfaktanty
Segment surfaktantów odnotował w czwartym kwartale 2019 roku
jak również w całym roku obrotowym
Chlor
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mln €

0,6

1,8

1,7

1,0

7,3
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8,9
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Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki roczne za 2019 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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2019 bardzo dobre wyniki finansowe.
Największa spółka portfelowa segmentu,
PCC Exol SA z Brzegu Dolnego, w dalszym
ciągu korzystała ze wzrostu udziału wyrobów
o wyższej wartości dodanej w asortymencie. Ponadto spadek cen zakupu surowców
wpłynął korzystnie na wynik finansowy spółki. W efekcie PCC Exol SA zamknęła również
czwarty kwartał 2019 roku wynikiem dodatnim i znacząco wyższym niż przed rokiem.
Dotyczy to również segmentu surfaktantów
jako całości. Amerykańska spółka zależna
PCC Exol SA, firma PCC Chemax, Inc. z Piedmont (Karolina Południowa) również wniosła
dodatni wkład w wynik finansowy.

Chlor
Segment chloru zamknął także
czwarty kwartał 2019 roku zyskiem. Trzeba jednak zaznaczyć, że dynamika przychodów jednostki biznesowej chloru PCC Rokita
SA była po raz kolejny ujemna. W szczególności, ceny sprzedaży sody kaustycznej będącej produktem pochodnym powstającym
przy produkcji chloru, pozostały w czwartym
kwartale pod znaczną presją silnej konkurencji z Chin i Indii. Natomiast w przypadku ługu
sodowego zanotowano przynajmniej okresowo odbicie cen na skutek przejściowych
przerw w produkcji u lokalnych konkurentów
PCC Rokita SA. Jednostka biznesowa chloru
zwiększyła zatem w czwartym kwartale produkcję ługu sodowego kosztem sody kaustycznej, dzięki czemu osiągnęła wynik finansowy na poziomie poprzedniego kwartału.
W rezultacie jednostka biznesowa pozostała
na koniec 2019 roku głównym źródłem przychodów i zysku zarówno segmentu chloru,
jak i całej Grupy PCC. Spółka PCC MCAA
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, która również
wchodzi w skład segmentu chloru, odnotowała w czwartym kwartale 2019 po raz
kolejny pomyślną i nadal znacznie lepszą niż
w poprzednim roku, dynamikę przychodów
i wyników finansowych. W rezultacie
PCC MCAA Sp.z o.o. wypracowała w 2019
roku po raz pierwszy dodatni wynik roczny.
Radość z sukcesu została jednak zmącona
dochodzeniem, które Komisja Europejska

wszczęła pod koniec 2019 roku przeciwko
polskiemu rządowi w sprawie przyznania dotacji państwowych w 2012 i 2013 roku.
PCC MCAA Sp. z o.o. otrzymała z tytułu tych
dotacji bezpośrednie wsparcie finansowe w
wysokości około 16 mln €. Postępowanie jest
skierowane przeciwko rządowi polskiemu i
nie zostało przesądzone, że doszło do niewłaściwego wykorzystania dotacji. Negatywna
decyzja Komisji UE w tej sprawie może doprowadzić do konieczności zwrotu tych dotacji oraz do utraty przyznanych w tym kontekście ulg podatkowych. Ewentualne obciążenie
podatkowe może jednak zostać rozliczone w
ramach przeniesionych strat z lat ubiegłych
PCC MCAA Sp. z o.o., w wyniku czego przynajmniej z tego tytułu nie skutkowało by to
ryzykiem finansowym dla spółki portfelowej.

Chemia Specjalistyczna
Segment Chemii Specjalistycznej odnotował w czwartym kwartale
2019 roku kolejny wzrost dynamiki wyniku finansowego. Co prawda przychody segmentu na koniec grudnia nadal były
znacznie niższe niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku, jak również poniżej naszych
oczekiwań. Natomiast nasze założenia co do
wyniku finansowego zostały ponownie przekroczone. Głównym źródłem przychodów i
zysku była nadal największa spółka handlowa Grupy PCC, czyli PCC Trade & Services
GmbH z Duisburga. Pocieszającym jest fakt,
że sprzedaż koksu i antracytu spółki była również w czwartym kwartale wyższa niż oczekiwano. Ceny sprzedaży znalazły się jednak
pod rosnącą presją z powodu pogarszającej
się koniunktury na rynku stali. Ceny głównych
produktów chemicznych w ofercie handlowej
PCC Trade & Services GmbH wykazywały początkowo tendencję spadkową w związku
ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego,
jednak pod koniec roku zanotowano ich odbicie. Jeżeli chodzi o wynik finansowy, spółka PCC Trade & Services GmbH osiągnęła
w czwartym kwartale kolejną poprawę, jak
również przekroczyła nasze oczekiwania dotyczące wyników za cały 2019 rok. Nie udało
się jednak osiągnąć wyjątkowo dobrego po-

Dobra Konsumpcyjne

Energia

ziomu sprzed roku. Rosyjski operator portowy
AO Novobalt Terminal z Kaliningradu wypracował po raz kolejny dodatni wynik kwartalny,
jak również zamknął cały 2019 rok zyskiem.
Spółka zawdzięcza takie wyniki wysokim
przeładunkom koksu i antracytu dla spółki macierzystej PCC Trade & Services GmbH
oraz dla zewnętrznego klienta z Rosji. Działalność handlowa czeskiej spółki PCC MoravaChem s.r.o. z Czeskiego Cieszyna przynosiła
straty w 2019 roku w związku z omówioną
w poprzednim raporcie kwartalnym upadłością jednego z głównych klientów. Pozytywny
trend przychodów i wyników finansowych
utrzymał się w czwartym kwartale 2019 roku
również w przypadku jednostki biznesowej
fosforo- i naftalenopochodnych PCC Rokita
SA oraz producenta alkilofenoli PCC Synteza
S.A. z Kędzierzyna-Koźla. Równie pomyślnie
prezentuje się bilans spółki PCC Silicium S.A.
z Zagórza koło Kielc – pomimo niższych niż
oczekiwano dostaw kwarcytu na Islandię. Co
prawda doszło do dalszego spadku sprzedaży gatunków kwarcytu nienadających się do
produkcji krzemometalu klientom z branży żelazostopów, natomiast odnotowano
wzrost sprzedaży tłucznia do budowy dróg
i linii kolejowych. W związku z tym spółka
PCC Silicium S.A. zamknęła czwarty kwartał,
a także cały rok 2019 dodatnim wynikiem,
znacznie powyżej poprzedniego roku, również przekraczającym nasze założenia. Spółki
PCC Specialties GmbH z Oberhausen (wcześniej: Kamp-Lintfort) i PolyU GmbH z Essen,
dwa start-upy, których celem jest opracowywanie produktów do specyficznych zastosowań klientów, 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 pozostałych spółek segmentu.

Dobra Konsumpcyjne
Dzięki postępującej poprawie
w działalności spółki PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (PCC CP Kosmet)
z Brzegu Dolnego, podgrupa PCC Consumer Products uzyskała w całym 2019
Logistyka

Grupa PCC ogółem

Wskaźniki wg.
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Przychody ze sprzedaży 2 mln €

5,8
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0,8
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4,3
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1,1

2,7
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– 8,4

– 0,5

– 3,4

0,6

2,7

11,1

2,3

– 1,9

20,2

41,5

(na 31.12.)
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Zatrudnienie 

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki roczne za 2019 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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roku przychody na poziomie poprzedniego roku. W dynamice wyników finansowych odnotowano nawet znaczącą poprawę, pozostała ona natomiast zarówno w
czwartym kwartale jak i w całym 2019 roku
poniżej naszych oczekiwań. Największym
„przedmiotem troski” segmentu pozostała
niezmiennie fabryka zapałek PCC Consumer
Products Czechowice S.A. z Czechowic-Dziedzic, która w 2019 roku jeszcze pogłębiła
straty w porównaniu z odnotowanymi rok
wcześniej. Z kolei w PCC CP Kosmet utrzymywał się w czwartym kwartale 2019 roku
pozytywna tendencja, potwierdzona w ostatnich miesiącach, a którą spowodował wzrost
zamówień jednej z dużych sieci dyskontów.
PCC CP Kosmet w czwartym kwartale 2019
roku odnotował co prawda nadal stratę, ale
była ona znacznie niższa niż w analogicznym
kwartale ubiegłego roku. Narastająco do końca roku udało się zmniejszyć stratę o połowę
w porównaniu z poprzednim rokiem. Ponadto spółka PCC CP Kosmet zintensyfikowała w
czwartym kwartale prace nad dywersyfikacją
portfela klientów, aby wzmocnić podstawę
pod dalszy wzrost. W celu wsparcia korzystnego trendu spółka PCC SE postanowiła w
czwartym kwartale 2019 wzmocnić kapitał
własny PCC CP Kosmet. Za pomocą długoterminowej pożyczki dla podgrupy PCC Consumer Products S.A. dokonano podwyższenia
kapitału PCC CP Kosmet. W zamian spółka
PCC CP Kosmet spłaciła pożyczkę w kwocie
odpowiadającej podwyższeniu kapitału, którą
wcześniej otrzymała bezpośrednio od PCC SE.

Energia
Pion Energii Grupy PCC osiągnął w czwartym kwartale 2019 roku
zewnętrzne przychody ze sprzedaży
na poziomie 3,3 mln €. Narastająco przychody pionu do końca grudnia wyniosły
12,4 mln € (wobec 12,3 mln € rok wcześniej). Najważniejszym źródłem przychodu
był nadal dział Energii Konwencjonalnych, w
skład którego wchodzą zarówno elektrociepłownia (względnie odpowiednia jednostka
biznesowa) PCC Rokita SA, jak i polski zakład
energetyczny i ciepłowniczy PCC Energetyka
Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu.
W dziale biznesowym Energii Odnawialnych
liczba małych elektrowni wodnych podłączonych do sieci elektroenergetycznej wyniosła

w czwartym kwartale nadal pięć jednostek.
Z powodu kolejnych opóźnień nie doszło do
rozruchu szóstej elektrowni w miejscowości
Kriva Reka (Macedonia Północna) planowanego na przełom roku. Oddanie tej inwestycji
nastąpiło natomiast w marcu. Elektrownia
pracuje obecnie w fazie próbnej. Przychody
i wyniki finansowe pionu Energii miały wciąż
ograniczone znaczenie dla Grupy.

Logistyka
Pion Logistyki osiągnął w
czwartym kwartale drugie najwyższe
przychody kwartalne roku obrotowego
2019 w wysokości 24,3 mln €. Narastająco
zewnętrzne przychody pionu do końca grudnia wyniosły 97,1 mln €. Oznacza to wzrost
o 9,5 % w stosunku do wartości 88,7 mln €
osiągniętej przed rokiem. Także i tym razem
zdecydowanie największy udział w tym wzroście miała spółka PCC Intermodal S.A. z Gdyni. Spółce sprzyjało nadal wysokie wykorzystanie
połączeń
kolejowych
między
Rotterdamem a Polską, a w czwartym kwartale zanotowano nawet kolejny trend wzrostowy. Wykorzystanie połączenia z Hamburgiem utrzymało się na stabilnym poziomie,
podczas gdy w krajowym ruchu w Polsce
odnotowano niewielki spadek. Natomiast w
ujęciu sumarycznym zarówno czwarty kwartał jak i cały 2019 roku były dla spółki PCC Intermodal S.A. niezwykle udane. Zarówno
wyniki odpowiednich okresów roku poprzedniego jak i nasze oczekiwania zostały wyraźnie przekroczone. Przewoźnik drogowy chemikaliów płynnych PCC Autochem Sp. z o.o.
z Brzegu Dolnego również zanotował udany
czwarty kwartał i zamknął 2019 rok zyskiem
mieszczącym się w ramach naszych oczekiwań. Rosyjski operator wagonów, ZAO
PCC Rail z Moskwy, odnotował w czwartym
kwartale – pod względem wyniku operacyjnego – stabilne, dodatnie wyniki na poziomie
poprzedniego roku. W perspektywie całego
roku 2019 spółka ZAO PCC Rail skorzystała
ponadto na dodatnich różnicach kursowych
wynikających z wyceny na dzień bilansowy,
pożyczek udzielonych spółce przez PCC SE w
euro. W rezultacie spółka portfelowa wypracowała na koniec grudnia 2019 roku znacznie lepszy wynik finansowy niż w roku poprzednim, a nasze oczekiwania na 2019 rok
zostały znacznie przekroczone. Dzięki nadal
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stabilnym przepływom pieniężnym, ZAO
PCC Rail spłacała w czwartym kwartale kolejne miesięczne raty pożyczek inwestycyjnych
udzielonych przez PCC SE.

Holding/Projekty
Zgodnie z oczekiwaniami, zysk
przed opodatkowaniem (EBT) pionu Holding/Projekty uległ w czwartym kwartale dalszemu skurczeniu. Dotyczy to również wyniku finansowego w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym PCC SE. Dzięki
dywidendom otrzymanym w drugim kwartale PCC SE wykazała natomiast narastająco
do końca grudnia 2019 roku nadal wyraźnie
dodatni wynik finansowy. Na poziomie Grupy
Kapitałowej wpływ dywidendy jest zniesiony
w wyniku konsolidacji. Oprócz PCC SE, pion
Holding/Projekty obejmuje również szereg
wewnętrznych spółek serwisowych oraz dwie
duże spółki celowe, PCC BakkiSilicon hf. oraz
DME Aerosol z Pierwomajskiego (Rosja).
Jak wspomniano wyżej, supernowoczesna
wytwórnia PCC BakkiSilicon hf. w Islandii rozpoczęła 30 października 2019 roku regularną
działalność. W czwartym kwartale doszło co
prawda do przejściowego przestoju w produkcji na skutek przerw w dostawach energii
elektrycznej spowodowanych gwałtowną burzą śnieżną, natomiast w perspektywie ogólnej dwa piece łukowe wytwórni pracują w zasadzie stabilnie. Niemniej jednak w czwartym
kwartale odnotowano straty początkowe,
które pogłębiły się w związku z historycznie
niskimi cenami krzemometalu. Na szczęście
obecnie odnotowano wyraźne odbicie cen
rynkowych. Ponadto przyjęto różne działania
mające na w celu zwiększenie wydajności,
a tym samym obniżenie kosztów. Zostaną
one sukcesywnie wdrażane w 2020 roku w
celu długofalowej i trwałej poprawy sytuacji
dochodowej spółki PCC BakkiSilicon hf. Kolejnym czynnikiem wspierającym ten proces
będzie zwiększenie produkcji gatunków o
wyższej wartości dodanej.
PCC SE wykupiła obligacje płatne w dniu
zapadalności w dniach 1 października 2019
roku (DE000A13R7S2) oraz 1 lutego 2020
roku (DE000A2E4ZZ4). Kwoty spłaty wyniosły odpowiednio 20,0 mln € i około 7,5 mln €.
Duisburg, marzec 2020 r.

Papier z odpowiedzialnych źródeł

Odwiedź PCC SE
na Facebook.

Prawa autorskie do zdjęć: PCC SE
Niniejszy raport kwartalny i dodatkowe informacje dostępne są
w Internecie pod adresem www.pcc.eu.

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.
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