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www.pcc.euNowoczesna wytwórnia siarczanowanych spółki PCC Exol SA w zakładach chemicznych Grupy PCC w Brzegu Dolnym (dolnośląskie).  
Służy do produkcji surfaktantów, czyli substancji powierzchniowo czynnych zapewniających działanie środków myjących oraz  
czyszczących. Właśnie z tego powodu są one szczególnie poszukiwane w czasie obecnej pandemii koronawirusa.

	200,6 mln € skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży PCC  
 w pierwszym kwartale 2020 roku, nieco powyżej wartości uzyskanej  
 przed rokiem

	12,1 mln € zysku przed wynikiem z działalności finansowej,  
 opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA)  
 na 31 marca 2020 roku

	Wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych pomimo ograniczeń  
 związanych z koronawirusem

	Rosnące zapotrzebowanie na surowce do produkcji środków  
 czyszczących (segmenty surfaktantów i chloru)

	Silny popyt na środki dezynfekujące i czyszczące w segmencie dóbr  
 konsumpcyjnych

	Wykup obligacji o jednorazowej spłacie



Raport kwartalny Grupy PCC 1/2020

- 2 -

Wyniki działalności ogółem
W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa 
PCC osiągnęła skonsolidowane przycho-
dy ze sprzedaży w wysokości 200,6 mln €. 
W porównaniu z poziomem 193,6 mln €  
w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy-
rost wyniósł 3,6%. Przychody były natomiast 
niższe od naszych założeń na bieżący rok 
obrotowy. Miało to związek przede wszyst-
kim z niższymi od oczekiwanych przychodów 
Pionu Chemii, m.in. za sprawą niższych cen 
sprzedaży sody kaustycznej, powstającej jako 
produkt uboczny wytwarzania chloru. Dodat-
kowo negatywny wpływ na dynamikę przy-
chodów miało również gwałtowne osłabienie 
złotego w stosunku do euro, które nastąpiło 
w ciągu pierwszego kwartału. Pion Logistyki 
oraz dział biznesowy krzemometalu też nie 
spełniły naszych założeń co do przychodów 
w pierwszym kwartale 2020 roku. Na wy-
niki działalności spółki PCC BakkiSilicon hf. 
z Húsavík (Islandia) niekorzystnie wpłynęła 
m.in. surowa zima, która trwała w tym roku 
aż do kwietnia i spowodowała kilka przerw 
produkcyjnych w ciągu kwartału. W rezulta-
cie spółka PCC BakkiSilicon hf. wyproduko-
wała znacznie mniejsze ilości niż planowano, 
z odpowiednimi skutkami dla wolumenów  
i przychodów ze sprzedaży.

Jeśli chodzi o wynik finansowy, to pierwszy 
kwartał 2020 roku również nie spełnił na-
szych oczekiwań i pozostał poniżej wartości 
osiągniętej przed rokiem. Marża brutto na 
sprzedaży zmniejszyła się w porównaniu do 
poprzednich kwartałów. Głównymi przyczy-
nami były utrzymujący się silny spadkowy 
trend cen sody kaustycznej czyli produktu 
ubocznego powstającego przy wytwarzaniu 
chloru, a przede wszystkim straty ponie-
sione przez PCC BakkiSilicon hf. Tym nie-
mniej, skonsolidowany zysk przed wynikiem  
z działalności finansowej, opodatkowaniem, 
umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) utrzymał 
się na wyraźnie dodatnim poziomie, wyno-
sząc 12,1 mln €. Zadowalającym był fakt, że 
wszystkie pięć segmentów Pionu Chemiczne-
go oraz Pion Logistyki wniosło dodatni wkład. 
Natomiast do wyniku analogicznego okresu 

roku ubiegłego, który wyniósł 28,6 mln €, po-
została znacząca różnica. Dotyczy to również 
wyniku finansowego przed opodatkowa-
niem (EBT). Wartość tego wskaźnika wyniosła 
w pierwszym kwartale -18,3 mln € (wobec 
12,8 mln € rok wcześniej). Strata ta wynikała 
w dużym stopniu z ujemnych różnic kurso-
wych powstałych na skutek gwałtownego 
osłabienia złotego i rosyjskiego rubla wobec 
euro. W szczególności spółki PCC MCAA 
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, PCC Silicium 
S.A. z Zagórza koło Kielc oraz rosyjska spółka 
ZAO PCC Rail z Moskwy wykazały na koniec 
marca 2020 roku znaczące straty księgowe z 
tytułu wyceny na dzień bilansowy pożyczek 
w euro, udzielonych im przez spółkę PCC SE 
z Duisburga.

Pod koniec pierwszego kwartału globalne 
ograniczenia związane z pandemią koro-
nawirusa zaczęły wpływać na wyniki dzia-
łalności. W ujęciu łącznym wykorzystanie 
mocy produkcyjnych Grupy PCC pozostało 
pomimo tego na wysokim poziomie. Trend 
ten utrzymywał się również po przełomie 
kwartału.

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów
Pion Chemii pozostał również w pierw-
szym kwartale 2020 roku głównym źró-
dłem przychodów Grupy PCC. Pięć seg-
mentów pionu uzyskało łączne kwartalne 
przychody w wysokości 160,4 mln € (wobec 
164,1 mln € rok wcześniej). Oznacza to, że 
nasze założenia dotyczące przychodów nie 
zostały spełnione, przede wszystkim w seg-
mentach chloru i polioli. Natomiast dynami-
ka wyników finansowych była w ujęciu łącz-
nym pozytywna, a przynajmniej na poziomie 
wyniku operacyjnego w ramach naszych 
oczekiwań. W niektórych segmentach nasze 
oczekiwania dotyczące wyniku finansowego 
zostały nawet przekroczone.

Poliole

W segmencie Polioli można 
uznać pierwszy kwartał roku za udany. 

Pomimo faktu, że przychody pozostały po-
niżej oczekiwań, wyniki finansowe przekro-
czyły zarówno dobre wskaźniki z ubiegłego 
roku, jak i nasze założenia na pierwszy kwar-
tał 2020 roku. Ma to związek z jednostką 
biznesową polioli PCC Rokita SA z Brzegu 
Dolnego, która od drugiej połowy stycznia 
skorzystała na rosnącym popycie na polio-
le polieterowe. Do tej sytuacji przyczynił się 
tragiczny wypadek w jednym z parków che-
micznych na południu Europy, w wyniku któ-
rego działający w tamtym miejscu konkurent 
PCC Rokita SA został tymczasowo odcięty 
od dostaw ważnego surowca. W efekcie 
zmniejszyła się utrzymująca się od jakiegoś 
czasu nadpodaż polioli polieterowych. Trend 
został dodatkowo wzmocniony w lutym 
2020 roku, kiedy znaczący konkurent z Arabii 
Saudyjskiej wyłączył swoje instalacje na prze-
prowadzenie regularnych prac utrzymanio-
wych. W efekcie jednostka biznesowa polioli 
PCC Rokita SA zakończyła pierwszy kwartał 
2020 roku wynikiem dodatnim powyżej 
wskaźnika ubiegłorocznego, jak i naszych 
oczekiwań. W drugiej połowie marca zary-
sował się natomiast zmniejszony popyt na 
poliole polieterowe. Wielu klientów przyjęło 
postawę wyczekującą z powodu pandemii 
koronawirusa. W dziale biznesowym polioli 
poliestrowych nie było w marcu oznak takiej 
powściągliwości, wręcz przeciwnie: spółka 
joint-venture PCC Rokita SA w Tajlandii – fir-
ma IRPC Polyol Company Ltd. z Bangkoku 
– zanotowała nawet znaczący wzrost popytu 
z krajów Azji Południowo-Wschodniej, któ-
ry był efektem blokady chińskiej gospodarki  
w związku ze zwalczaniem Covid-19. Do-
stawca rozwiązań PCC Prodex Sp. z o.o.  
z Brzegu Dolnego odnotował w pierwszym 
kwartale 2020 roku stabilny wzrost przycho-
dów zgodny z naszymi oczekiwaniami. Na-
tomiast działalność niemieckiego dostawcy 
rozwiązań PCC Prodex GmbH z Essen na-
brała tempa dopiero pod koniec pierwszego 
kwartału i nie była w ujęciu łącznym w pełni 
zadowalająca. Dotyczy to również spółek za-
rządzanych przez podgrupę PCC Insulations 
GmbH z Duisburga, które prowadzą działal-
ność w dziedzinie płyt termoizolacyjnych. 

Chemia Specjalistyczna

Q1/2020 3M/2020 3M/2019

47,1 47,1 47,6

2,4 2,4 2,6

0,9 0,9 1,8

0,3 0,3 1,5

403 403 389

Chlor

Q1/2020 3M/2020 3M/2019

34,4 34,4 41,0

7,8 7,8 16,5

4,1 4,1 13,2

0,5 0,5 11,7

389 389 383

Surfaktanty

Q1/2020 3M/2020 3M/2019

34,2 34,2 33,8

4,4 4,4 4,4

3,8 3,8 3,8

3,4 3,4 3,3

297 297 291

Poliole

Q1/2020 3M/2020 6 3M/2019

38,3 38,3 36,2

2,5 2,5 1,8

1,5 1,5 0,9

2,0 2,0 0,6

273 273 256

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 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 Litera „M“ jest 
skrótem oznaczającym miesiące. 
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Surfaktanty

W segmencie surfaktantów 
dynamika wyników finansowych utrzy-
mała się na ubiegłorocznym, dobrym 
poziomie, przekraczając nasze oczeki-
wania. Największa spółka portfelowa seg-
mentu, PCC Exol SA z Brzegu Dolnego, sko-
rzystała w pierwszym kwartale 2020 roku  
w szczególności na rosnącym zapotrzebo-
waniu na surowce do produkcji środków 
myjących i czyszczących.  Amerykańska spół-
ka zależna PCC Exol SA, firma PCC Chemax, 
Inc. z Piedmont (Karolina Południowa) rów-
nież zamknęła pierwszy kwartał wyraźnym 
zyskiem.

Chlor

Segment chloru zamknął 
pierwszy kwartał 2020 roku zyskiem, 
mimo spadku przychodów. Dynamikę 
przychodów, a co za tym idzie również wy-
ników finansowych, jednostki biznesowej 
chloru spółki PCC Rokita SA obciążyła 
przede wszystkim utrzymująca się erozja cen 
sody kaustycznej (produktu ubocznego wy-
twarzania chloru), spowodowana ostrą kon-
kurencją z Chin i Indii. Ceny ługu sodowego 
utrzymały się natomiast przynajmniej na po-
ziomie analogicznego okresu roku ubiegłe-
go. Ponadto produkcja pozostała w całym 
pierwszym kwartale na stabilnym, wysokim 
poziomie, w wyniku czego jednostka bizne-
sowa chloru wypracowała na koniec marca 
mimo wszystko wyraźnie dodatni wynik  
finansowy. Spółka PCC MCAA Sp. z o.o.  
z Brzegu Dolnego, która wchodzi w skład 
segmentu chloru, osiągnęła w marcu 2020 
roku historycznie najwyższy wolumen sprze-
daży. Wielu klientów zwiększyło w marcu 
zamówione ilości produktów, aby zapobiec 
ewentualnemu przerwaniu łańcuchów do-
staw w związku z pandemią koronawirusa. 
Bardzo wysoki popyt utrzymywał się rów-
nież po przełomie kwartału, przede wszyst-
kim dlatego, że kwas monochlorooctowy 
(MCAA) stosuje się do produkcji przyjaznych 
dla skóry surfaktantów (betainów), m.in. de-

tergentów. Ponadto produkt ten jest rów-
nież stosowany w przemyśle spożywczym  
i farmaceutycznym. Pod względem wyniku 
operacyjnego spółka PCC MCAA zakończy-
ła zatem pierwszy kwartał 2020 roku nie-
zwykle pomyślnie i powyżej ubiegłoroczne-
go poziomu. Wspomniane wcześniej 
ujemne różnice kursowe spowodowały jed-
nak stratę księgową.

Chemia Specjalistyczna

Przychody segmentu che-
mii specjalistycznej kształtowały się 
w pierwszym kwartale 2020 roku na 
poziomie roku poprzedniego, jak rów-
nież w ramach naszych oczekiwań. Jeśli 
chodzi o wyniki finansowy, nasze założenia 
na pierwszy kwartał zostały nawet prze-
kroczone. Głównym źródłem przychodów  
i zysku była nadal największa spółka handlo-
wa Grupy PCC, czyli PCC Trade & Services 
GmbH z Duisburga. W szczególności sprze-
daż koksu i antracytu utrzymała się na wyż-
szym poziomie niż oczekiwano. Natomiast 
ceny sprzedaży tych produktów, a także 
głównych produktów chemicznych w ofer-
cie handlowej PCC Trade & Services GmbH, 
znalazły się w ciągu kwartału pod silną presją 
wynikającą z coraz bardziej pesymistycznych 
prognoz wzrostu. Mimo tego spółka portfe-
lowa zamknęła pierwszy kwartał 2020 roku 
wynikiem wyraźnie dodatnim, na poziomie 
wyższym niż zakładano. Rosyjski operator 
portowy AO Novobalt Terminal z Kaliningra-
du wypracował po raz kolejny dodatni wynik 
kwartalny. Spółka zawdzięcza takie wyniki 
wysokim przeładunkom koksu i antracytu 
dla spółki macierzystej PCC Trade & Servi-
ces GmbH oraz dla zewnętrznego klienta  
z Rosji. Działalność handlowa czeskiej spółki 
PCC Morava-Chem s.r.o. z Czeskiego Cieszy-
na przebiegała w pierwszym kwartale 2020 
roku na zakładanym poziomie. W jednostce 
biznesowej fosforo- i naftalenopochodnych 
spółki PCC Rokita SA korzystny wpływ na 
dynamikę przychodów i wyniku finansowe-
go miała coraz większa koncentracja na pro-
duktach specjalistycznych o wyższej wartości 

dodanej. Takie produkty są z reguły mniej 
wrażliwe na wahania rynkowe. Ich rosnący 
udział w asortymencie jednostki biznesowej 
fosforo- i naftalenopochodnych zapew-
ni zatem długoterminową stabilność tego 
segmentu działalności. W związku z tym 
wymieniona jednostka biznesowa zakoń-
czyła pierwszy kwartał 2020 roku wyraźnym 
zyskiem. Pomyślny pierwszy kwartał 2020 
roku zanotował również producent alkilofe-
noli PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla. 
Spółka PCC Silicium S.A. z Zagórza koło 
Kielc przekroczyła na koniec marca swoje 
założenia kwartalne zarówno pod względem 
przychodów, jak i zysku operacyjnego. Dzięki 
łagodnej zimie sprzedaż tłucznia do budowy 
dróg i linii kolejowych utrzymała się na wyso-
kim poziomie. Również sprzedaż kwarcytu – 
szczególnie klientom z branży żelazostopów 
– po raz kolejny przekroczyła nasze oczeki-
wania. W najbliższych miesiącach spodzie-
wane jest nawet znaczące ożywienie popytu 
w związku ze spadkiem cen energii. Pomimo 
tych pozytywnych trendów, spółka PCC Sili-
cium S.A. odnotowała na koniec pierwszego 
kwartału stratę księgową wynikającą z wyżej 
wymienionych ujemnych różnic kursowych.

Dobra Konsumpcyjne

W dynamice przychodów i wy-
ników finansowych podgrupy PCC Con-
sumer Products osiągnięto kolejną po-
prawę, dzięki coraz lepszym wynikom 
spółki PCC Consumer Products Kosmet 
Sp. z o.o. (PCC CP Kosmet) z Brzegu Dol-
nego. Spółka portfelowa nie tylko znacznie 
przekroczyła w pierwszym kwartale wyniki 
analogicznego okresu roku ubiegłego, ale 
uzyskała pod koniec marca pierwszy od dłuż-
szego czasu zysk przed opodatkowaniem 
(EBT). Tym samym spółka PCC CP Kosmet 
zamknęła pierwszy kwartał znacznie lepiej 
niż pierwotnie zakładano. Głównym powo-
dem tak korzystnej dynamiki w pierwszym 
kwartale był gwałtowny wzrost zapotrze-
bowania na mydła antybakteryjne i środki 
dezynfekujące do mycia rąk spowodowany 
pandemią koronawirusa. Trend ten utrzy-

Grupa PCC ogółem

Q1/2020 3M/2020 3M/2019

200,6 200,6 193,6

12,1 12,1 28,6

 – 4,4  – 4,4 17,9

 – 18,3  – 18,3 12,8

3 612 3 612 3 515

Logistyka

Q1/2020 3M/2020 3M/2019

23,1 23,1 23,7

4,2 4,2 5,7

1,3 1,3 3,4

 – 2,4  – 2,4 3,8

576 576 525

Energia

Q1/2020 3M/2020 3M/2019

3,5 3,5 3,7

 – 1,5  – 1,5 0,9

 – 2,4  – 2,4 0,1

 – 2,4  – 2,4 0,0

180 180 179

Dobra Konsumpcyjne

Q1/2020 3M/2020 6 3M/2019

6,3 6,3 5,4

0,1 0,1  – 0,8

 – 0,2  – 0,2  – 1,2

 – 1,2  – 1,2  – 1,4

398 398 426

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 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 Litera „M“ jest 
skrótem oznaczającym miesiące. 
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wyniku finansowego pion nie osiągnął ani 
poziomu ubiegłorocznego, ani poziomu za-
łożonego na pierwszy kwartał. Niemniej  
jednak na szczeblu operacyjnym wypraco-
wano dodatni wynik finansowy. Wynik przed 
opodatkowaniem zamknął się stratą, m. in.  
z powodu ujemnych różnic kursowych. 
Głównym źródłem przychodów pionu była 
niezmiennie spółka PCC Intermodal S.A.  
z Gdyni. W ciągu pierwszego kwartału spół-
ka portfelowa borykała się ze spadkiem wy-
korzystania oferowanych połączeń kolejo-
wych. Wśród głównych przyczyn należy 
wymienić brak ruchu kontenerowców i po-
ciągów kontenerowych z Chin oraz tymcza-
sowe wstrzymanie działalności wielu polskich 
firm spowodowane pandemią korona wirusa. 
W międzyczasie pierwsze statki z Chin znów 
zaczęły docierać do polskich portów i wzno-
wiono ruch pociągów kontenerowych. Wiele 
firm w Polsce uruchomiło ponownie swoją 
działalność lub zrobi to w najbliższej przy-
szłości. W związku z tym spółka PCC Inter-
modal S.A. spodziewa się w najbliższych 
miesiącach ponownego wzrostu przewo-
zów. Spółka PCC Autochem Sp. z o.o., prze-
woźnik drogowy chemikaliów płynnych  
z siedzibą w Brzegu Dolnym, zamknęła 
pierwszy kwartał zyskiem na oczekiwanym 
poziomie. Rosyjski operator taboru wagono-
wego, firma ZAO PCC Rail z Moskwy, zano-
tował w pierwszym kwartale niższe stawki 
kolejowe ze względu na spowolnienie go-
spodarcze. W związku z tym przychody i wy-
niki finansowe spółki portfelowej pozostały 
poniżej poziomu analogicznego okresu roku 
ubiegłego, a założony na koniec marca po-
ziom wyników finansowych też nie został 
osiągnięty. Tym niemniej ZAO PCC Rail nadal 
wykazywał wynik dodatni na poziomie ope-
racyjnym. Natomiast wynik przed opodatko-
waniem zamknął się stratą ze względu na 
ujemne różnice kursowe.

Holding/Projekty

Pion Holding/Projekty zamknął 
pierwszy kwartał oczekiwanym ujem-
nym wynikiem. Z jednej strony odzwiercie-
dla to stratę spółki PCC BakkiSilicon hf. Jak 
wspomniano na wstępie, na wyniki tej spółki 

mywał się również po przełomie kwartału. 
Od 23 marca spółka PCC CP Kosmet, aby 
sprostać zwiększonemu popytowi, pracuje 
w systemie trzyzmianowym. W najbliższych 
tygodniach gwałtowny wzrost zużycia środ-
ków dezynfekujących powinien odbić się po-
zytywnie również na dynamice przychodów  
i wyników finansowych spółki PCC Packa-
ging Sp. z o.o., która w swoim zakładzie w 
Brzegu Dolnym produkuje m. in. butelki pla-
stikowe. Natomiast pierwszy kwartał 2020 
roku wymieniona spółka portfelowa oraz 
inne spółki należące do podgrupy PCC Con-
sumer Products zamknęły jeszcze wynikiem 
ujemnym.

Energia

Pion Energii Grupy PCC osią-
gnął w pierwszym kwartale 2020 roku 
zewnętrzne przychody ze sprzedaży 
na poziomie 3,5 mln €. Najważniejszym 
źródłem przychodu był nadal dział Energii 
Konwencjonalnych, w skład którego wcho-
dzą zarówno elektrociepłownia (względnie 
odpowiednia jednostka biznesowa) PCC Ro-
kita SA, jak i polski zakład energetyczny  
i ciepłowniczy PCC Energetyka Blachownia 
Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu. Dział biz-
nesowy odnotował na koniec pierwszego 
kwartału stratę, ponieważ zgodnie z zasa-
dą ostrożnej wyceny utworzono rezerwę na 
konieczny w ciągu 2020 roku zakup certy-
fikatów CO2. W dziale biznesowym Ener-
gii Odnawialnych liczba małych elektrowni 
wodnych podłączonych do sieci elektroener-
getycznej wyniosła w czwartym kwartale 
nadal pięć jednostek. Szósta elektrownia  
w Kriva Reka (Macedonia Północna) praco-
wała pod koniec marca jeszcze w ruchu prób-
nym. Dział biznesowy osiągnął w pierwszym 
kwartale w ujęciu łącznym niewielki zysk.

Logistyka

Przychody kwartalne uzyska-
ne przez Pion Logistyki osiągnęły na  
koniec marca 23,1 mln €, czyli poziom 
zbliżony do ubiegłorocznego. Nasze 
oczekiwania w zakresie przychodów nie zo-
stały jednak w pełni spełnione. Po stronie 

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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portfelowej miała wpływ w pierwszym kwar-
tale między innymi niezwykle długa zima  
w Islandii, która w niektórych przypadkach 
wiązała się z przerwami w produkcji. Po-
nadto spółka PCC BakkiSilicon hf. nie mo-
gła jeszcze w pełni skorzystać na niewielkim 
wzroście cen krzemometalu w pierwszym 
kwartale, ponieważ była zobowiązana do 
realizacji szeregu starych kontraktów za-
wartych na bazie niskich cen. Obecnie jeden  
z dwóch pieców łukowych został całkowicie 
wyłączony ze względu na skutki Covid-19, 
a do ponownego uruchomienia prawdo-
podobnie dojdzie dopiero po zakończeniu 
przebudowy dachu filtrowni, którą ma prze-
prowadzić główny wykonawca zakładu. Ze 
względu na ograniczenia związane z koro-
nawirusem, przebudowa ta, która została 
zaplanowana na maj, przesunie się prawdo-
podobnie na lato 2020 roku. Drugi piec pra-
cuje obecnie stabilnie. Załoga zakładu pra-
cuje obecnie intensywnie nad wdrożeniem 
różnych działań mających za zadanie zwięk-
szenie wydajności, a tym samym obniżenie 
kosztów, w celu długoterminowej i trwałej 
poprawy rentowności instalacji. Druga duża 
spółka celowa segmentu Holding/Projek-
ty, firma DME Aerosol z Pierwomajskiego 
(Rosja), odnotowała w pierwszym kwarta-
le 2020 roku korzystne sygnały dotyczące 
wzrostu sprzedaży na rzecz różnych klientów 
w Europie Środkowej i Południowo-Wschod-
niej. Spółka PCC SE wykazała w jednostko-
wym sprawozdaniu finansowym na koniec 
marca 2020 roku ujemny wynik finansowy. 
Natomiast po otrzymaniu dywidend wy-
płacanych przez różne spółki portfelowe  
w ciągu drugiego kwartału sytuacja ta ule-
gnie pozytywnej zmianie.

Wykup obligacji o 
jednorazowej spłacie
PCC SE wykupiła dwie serie obligacji płatne 
jednorazowo w dniu zapadalności w dniach 
1 kwietnia 2020 roku (DE000A14KJ35) oraz 
1 maja 2020 roku (DE000A2NBFU2). Kwoty 
spłaty wyniosły odpowiednio 18,2 mln €  
i 5,0 mln €.

Duisburg, maj 2020 r. 

Odwiedź PCC SE  
na Facebook.

Papier z odpowie-
dzialnych źródeł


