Raport kwartalny Grupy PCC 4/2020
Przychody i wyniki finansowe Grupy PCC w czwartym kwartale 2020 roku
znacznie lepsze niż w kwartałach poprzednich
Ponad 700 mln € skonsolidowanych przychodów w 2020 roku, pomimo
spadku cen surowców spowodowanego kryzysem covidowym
64,8 mln € zysku brutto ze sprzedaży w Grupie PCC w czwartym kwartale
i 222,3 mln € w całym 2020 roku
EBITDA czwartego kwartału na poziomie 27,1 mln €, a w całym roku
na poziomie 80,4 mln €
Kolejne postępy przy realizacji nowej wytwórni chemicznej w Malezji
Wykup obligacji o jednorazowej spłacie
Wyniki działalności ogółem

222,3 mln € zysku brutto ze sprzedaży (wobec 252,6 mln € przed rokiem). W przypadku skonsolidowanego zysku przed wynikiem
z działalności finansowej, opodatkowaniem,
umorzeniem i amortyzacją (EBITDA), Grupa
PCC osiągnęła jeszcze wyraźniejszą poprawę w porównaniu z poprzednim kwartałem
(III kw’20: 19,9 mln €). Wartość wskaźnika
wyniosła w czwartym kwartale 27,1 mln €
(wobec 25,5 mln € przed rokiem). Narastająco na koniec 2020 roku zysk EBITDA wyniósł 80,4 mln € (wobec 99,0 mln € przed
rokiem). Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł w
czwartym kwartale trzykrotnie w porównaniu z poprzednim kwartałem, do 8,1 mln €.
Narastająco do 31 grudnia 2020 roku
EBIT wyniósł natomiast 11,1 mln € (wobec
43,3 mln € przed rokiem). Wynik przed opodatkowaniem (EBT) pozostał w czwartym
kwartale ujemny i wyniósł –1,8 mln €. Strata
ta była natomiast znacznie mniejsza niż w
poprzednich kwartałach. W ubiegłym roku
obrotowym 2020 EBT wyniósł –32,1 mln €

Dynamika przychodów i wyników finansowych Grupy PCC okazała się w czwartym kwartale 2020 roku znacznie lepsza
niż w poprzednich dwóch kwartałach.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży
czwartego kwartału wyniosły 179,9 mln €
(wobec 168,3 mln € w drugim i 167,6 mln €
w trzecim kwartale 2020 roku), a w całym
roku osiągnęły 716,2 mln €. W porównaniu
z poprzednim rokiem jest to spadek o 6,7%.
Poziom ten jest ponadto niższy od naszych
oczekiwań na 2020 rok. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim raporcie kwartalnym,
głównym powodem takiej dynamiki jest
gwałtowny spadek średnich cen sprzedaży.
Natomiast w czwartym kwartale doszło do
odbicia cen, m.in. z powodu wzrostu popytu w wielu obszarach działalności. W rezultacie zanotowaliśmy wzrost zysku brutto
ze sprzedaży o prawie 25%, do 64,8 mln €.
W całym 2020 roku Grupa PCC osiągnęła
Wskaźniki finansowe Grupy PCC (zgodnie z MSSF)
Przychody ze sprzedaży (tylko przychody poza Grupą PCC)1
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EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją)

2

EBIT (zysk operacyjny)3

Przypisy 1, 2, 3 i 4 zob. str. 2 Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Nieaudytowane wyniki kwartalne i narastające na 2020 rok. Dane mogą ulec zmianie.

Wszystkie skonsolidowane wskaźniki finansowe za 2020 rok w niniejszym raporcie kwartalnym pochodzą
ze wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ostateczne, zaudytowane wyniki finansowe
zostaną opublikowane w ciągu maja 2021 roku na naszej stronie internetowej www.pcc-danefinansowe.eu,
po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania rocznego.

(wobec 19,3 mln € przed rokiem). Wpływ na
ten wynik w pierwszej kolejności miały straty
spółki PCC BakkiSilicon hf. z Húsavík (Islandia). Pomijając wyniki tej spółki, wskaźniki
EBITDA, EBIT oraz EBT Grupy PCC nieznacznie przekroczyły dodatnie wyniki 2019 roku.
W niektórych kluczowych obszarach działalności Pionu Chemii osiągnięto nawet istotny
wzrost wyników finansowych w porównaniu
z 2019 rokiem. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej okazały się również nieznacznie lepsze niż w 2019 roku: Na dzień
31 grudnia 2020 roku wyniosły 100,6 mln €,
mimo efektów i wyzwań związanych z pandemią (wobec 93,0 mln € przed rokiem).

Wyniki działalności
poszczególnych segmentów
Pion Chemii Grupy PCC w ogólnej perspektywie zamknął czwarty kwartał
2020 roku sukcesem, a ponadto lepszym
wynikiem od założeń przyjętych jeszcze
przed wybuchem pandemii. Jego przychody kwartalne wyniosły 148,3 mln €, a
narastająco do 31 grudnia 577,9 mln €. Tym
samym przychody okazały się niższe niż w
poprzednim roku (646,2 mln €), a do spełnienia założeń na 2020 rok było również daleko.
Natomiast po stronie wyników finansowych
nasze założenia ustalone jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa, dotyczące
zarówno EBITDA, jak również wyniku operacyjnego i wyniku przed opodatkowaniem,
zostały istotnie przekroczone. Po raz kolejny
wszystkie segmenty należące do pionu Chemii oprócz segmentu dóbr konsumpcyjnych
wniosły pozytywny wkład w taki rezultat.

www.pcc.eu
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Poliole
Segment polioli osiągnął kolejną istotną poprawę w porównaniu z i
tak udanym poprzednim kwartałem. W
ogólnej perspektywie, segment ten stał się
w czwartym kwartale 2020 roku głównym
źródłem zysku Grupy PCC. Najistotniejszy
wkład miała tutaj jednostka biznesowa polioli spółki PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego.
Dzięki niezmiennie wysokiemu popytowi w
czwartym kwartale na poliole polieterowe
ze strony producentów materacy i przemysłu
meblarskiego, wszystkie pięć linii produkcyjnych tej jednostki biznesowej pracowało nadal na granicach możliwości, co pozytywnie
wpłynęło na wysokość przychodów i wyniku
finansowego. Pozytywny trend został dodatkowo wzmocniony poprzez przedłużający
się w czasie przestój produkcji konkurenta
w Hiszpanii. Został on zmuszony do zawieszenia produkcji w wyniku awarii, wskutek
której nastąpiła eksplozja w parku chemicznym Tarragony na początku 2020 roku. W
efekcie doszło do odpowiedniej redukcji
podaży polioli polieterowych na rynku europejskim. Popyt na poliole tego typu utrzymał
się na wysokim poziomie także po przełomie
roku. W krajach Azji Południowo-Wschodniej, gdzie gospodarki wróciły już do trendu wzrostowego, zanotowano w czwartym
kwartale nadal wysokie zapotrzebowanie na
poliole. Dla spółki joint-venture działającej w
tym segmencie, IRPC Polyol Company Ltd.
z Bangkoku, oznaczało to istotną poprawę wyników oraz kolejny dodatni wkład w
skonsolidowany wynik finansowy. W dziedzinie bloków z pianki specjalistycznej i tarcz
polerskich doszło natomiast w czwartym
kwartale do sezonowego spadku popytu. W
rezultacie dynamika przychodów i wyników
finansowych spółki PCC Prodex GmbH z Essen okazała się po raz kolejny niezadowalająca, chociaż i tak lepsza niż przed rokiem.
Dzięki decyzji o zakupie dodatkowej frezarki
do tarcz polerskich, która zapadła w czwartym kwartale 2020 roku, spodziewamy się
trwałego zwiększenia wydajności produkcji
tej spółki portfelowej od wiosny 2021 roku,
które stworzy fundament pod przyszłe zyski.

Wszystkie inne obszary biznesowe segmentu polioli, z których większość znajduje się
jeszcze na początkowym etapie działalności,
przyniosły w czwartym kwartale straty.

Surfaktanty
Segment surfaktantów również zanotował w czwartym kwartale
2020 roku niezwykle pozytywną dynamikę wyniku finansowego. Miało to
związek z popytem na środki powierzchniowo czynne do produkcji środków myjących i
czyszczących, który ze względu na pandemię
utrzymał się na wysokim poziomie. Najwięk-

już wyjątkowo dobrych wyników z roku poprzedniego. Jak wspomnieliśmy w poprzednim raporcie kwartalnym, jest to związane
głównie z poziomem cen sprzedaży sody
kaustycznej i ługu sodowego, produktów
ubocznych powstających przy produkcji
chloru przez PCC Rokita SA, który wciąż
znajduje się na znacznie niższym poziomie
niż przed rokiem. Niemniej jednak, jednostka biznesowa chloru zakończyła czwarty
kwartał i cały rok obrotowy 2020 kolejnym
dodatnim wynikiem, aczkolwiek niższym niż
przed rokiem. Natomiast spółka PCC MCAA
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, która również
wchodzi w skład segmentu chloru, przekro-

Segment surfaktantów osiągał nadal bardzo dobre wyniki i pomyślnie zamknął czwarty kwartał 2020
roku, jak i całość 2020 roku. Na zdjęciu nowoczesna wytwórnia etoksylatów nr. 2 spółki PCC Exol SA w
Płocku.

sza spółka portfelowa segmentu, PCC Exol
SA z Brzegu Dolnego, w dalszym ciągu korzystała z niższych cen po stronie zakupu surowców. PCC Exol SA zamknął zatem czwarty kwartał i cały rok obrotowy 2020 roku
zyskiem, znacznie przekraczającym założenia
przyjęte jeszcze przed wybuchem pandemii
koronawirusa. Dobre wyniki poprzedniego
roku zostały również wyraźnie przekroczone.
Pozytywny wpływ miał tutaj rosnący udział
produktów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej w portfelu PCC Exol SA. Dotyczy to również amerykańskiej spółki zależnej
PCC Chemax, Inc. w Piedmont (Karolina Południowa), która powiększyła zysk dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego.

Chlor
Segment chloru zamknął czwarty kwartał 2020 roku również zyskiem. Natomiast z powodu spadku cen nie osiągnięto

Poliole

Surfaktanty

czyła na poziomie wyniku operacyjnego na
koniec grudnia zarówno dobre wyniki roku
ubiegłego, jak i założenia na rok obrotowy
2020. Dzięki utrzymującemu się wysokiemu popytowi na kwas monochlorooctowy,
który stosuje się m.in. do produkcji przyjaznych dla skóry surfaktantów (betainów),
PCC MCAA Sp. z o.o. zrekompensowała
niemal w całości utratę jednego z najważniejszych dotychczasowych klientów, który
został przejęty przez konkurenta. Kolejne
optymalizacje procesu produkcyjnego również przyniosły pozytywne efekty. Tym niemniej, z uwagi na ujemne różnice kursowe
wynikające z osłabienia złotego wobec euro,
PCC MCAA Sp. z o.o. wykazała na koniec
grudnia niską jednocyfrową stratę przed
opodatkowaniem wyrażoną w milionach
euro. Efekty walutowe, który mają charakter
niegotówkowy, wynikają głównie z wyceny
na dzień bilansowy, pożyczki udzielonej
spółce przez PCC SE w euro. Część pożyczki
Chlor

Chemia Specjalistyczna
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Uwagi: Dane bez osobnego wyszczególnienia wyłączeń i korekt konsolidacyjnych. Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne i narastające za 2020 rok nieaudytowane. Dane mogą ulec zmianie. | 1 Podane w tabelach przychody
obejmują wyłącznie przychody zewnętrzne, korekty konsolidacyjne zostały już uwzględnione. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem,
umorzeniem i amortyzacją | 3 EBIT (earnings before interest and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA – umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (earnings before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT – wynik z działalności finansowej
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została w czwartym kwartale zamieniona na
kapitał własny poprzez konwersję długu, w
celu trwałego wzmocnienia bazy kapitałowej spółki PCC MCAA Sp. z o.o.

Chemia Specjalistyczna
W poszczególnych obszarach
segmentu chemii specjalistycznej zanotowano w czwartym kwartale 2020
roku odmienną, ale w ujęciu sumarycznym pozytywną dynamikę przychodów
i wyników finansowych. Spółka PCC Trade & Services GmbH z Duisburga, główne
źródło przychodów segmentu, odnotowała
w czwartym kwartale stabilne przychody,
aczkolwiek niższe od zeszłorocznych, jak
również od założonych, ze względu na niski
poziom cen surowców. Dotyczy to również
– przynajmniej w liczbach bezwzględnych –
marż, a tym samym również wyniku finansowego spółki. Tym niemniej PCC Trade &
Services GmbH zamknęła cały rok obrotowy 2020 na plusie. Pod koniec czwartego
kwartału ceny podstawowych surowców
chemicznych w handlu, który jest jednym z
głównych obszarów działalności PCC Trade &
Services GmbH, wróciły do wyraźnej tendencji wzrostowej. Odbicie zanotowano również
w przypadku popytu na koks i antracyt, a
co za tym idzie także ich cen. W czwartym
kwartale zawarto kilka umów ramowych na
dostawy wymienionych surowców w następnym roku. Stanowią one stabilną podstawę
dla działalności w roku 2021, jak również
dla wykorzystania mocy operatora portowego należącego do PCC Trade & Services
GmbH, spółki AO Novobalt Terminal w Kaliningradzie. Operator portowy zakończył
rok 2020 wynikiem dodatnim, mimo spadku
przeładunków w stosunku do roku poprzedniego. Działalność handlowa czeskiej spółki
handlowej PCC Morava-Chem s.r.o. z Czeskiego Cieszyna uległa w czwartym kwartale
dalszemu osłabieniu, w wyniku czego spółka
odnotowała stratę. Natomiast dla jednostki
biznesowej naftaleno- i fosforopochodnych
PCC Rokita SA, czwarty kwartał okazał się
niezwykle udany. Spółka istotnie przekroczyła zarówno dobre wyniki poprzedniego roku,

jak i założenia na 2020 rok, przyjęte jeszcze
przed wybuchem kryzysu covidowego. Jednostka biznesowa skorzystała między innymi
z gwałtownego wzrostu cen niektórych rodzajów uniepalniaczy spowodowanego brakiem importu z Chin. Pozytywny wpływ na
przychody i wynik finansowy miało również
zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie zaawansowanych fosforopochodnych.
Ostateczny rozruch odpowiedniej instalacji o mocy 3 tys. ton rocznie zakończył się
w czwartym kwartale sukcesem. Producent
alkilofenoli, spółka PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla, nieznacznie poprawił w
czwartym kwartale 2020 roku swoje wyniki
i zamknął rok obrotowy 2020 zyskiem zgodnym z założeniami. Nie udało się natomiast
powtórzyć wyjątkowo dobrych wyników
sprzed roku. Przychody i wynik operacyjny
PCC Silicium S.A. z Zagórza koło Kielc znacznie przekroczyły założone wartości także w
czwartym kwartale – pomimo braku dostaw
kwarcytu na Islandię. Spółka odnotowała w
szczególności utrzymującą się wysoką sprzedaż tłucznia do budowy dróg i linii kolejowych, między innymi dzięki łagodnej aurze.
Na poziomie wyniku przed opodatkowaniem spółka wykazała jednak w czwartym
kwartale ponownie stratę spowodowaną
niegotówkowymi stratami z tytułu różnic
kursowych. Dotyczy to również roku obrotowego 2020 jako całości.

Energia

Dobra Konsumpcyjne
W czwartym kwartale 2020
roku wyniki finansowe podgrupy
PCC Consumer Products uległy znacznemu osłabieniu ze względu na efekt
zdarzeń nadzwyczajnych. Efekt ten ma
związek z zaplanowanym zamknięciem
fabryki zapałek PCC Consumer Products
Czechowice S.A. z Czechowic-Dziedzic z
powodu utrzymujących się strat spółki. Z
najnowszych badań wynikało, że nawet
przychody z rozszerzenia oferty produktowej
m.in. o sztućce drewniane nie byłyby wystarczające, aby zrekompensować stale rosnące
straty z upadającej działalności związanej z
produkcją zapałek. Jest to tym bardziej za-

Dobra Konsumpcyjne

sadne, że ze względu na nowe wymogi
administracyjne PCC Consumer Products
Czechowice S.A. musiałaby w przyszłości
ponieść istotne nakłady inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej i kontroli
emisji. W ramach przygotowań do likwidacji,
która wg. przyjętej decyzji ma nastąpić pod
koniec lutego, już na koniec grudnia 2020
roku utworzono rezerwy na związane z tym
koszty (w tym odprawy). W efekcie spółka,
jak również cała podgrupa PCC Consumer
Products odnotowała wyraźnie ujemny wynik finansowy. Z kolei spółka PCC Consumer
Products Kosmet Sp. z o.o. (PCC CP Kosmet), z Brzegu Dolnego wykazywała nadal
pozytywną dynamikę przychodów i wyniku
finansowego. Co prawda PCC CP Kosmet
odnotował w czwartym kwartale ponownie
niewielką stratę, ale w ujęciu sumarycznym
spółka zamknęła pierwszy od dłuższego
czasu rok obrotowy na wyraźnym plusie, a
w efekcie będzie po raz pierwszy w stanie
wypłacić dywidendę. Pod koniec 2020 roku
PCC CP Kosmet nabył od PCC Rokita SA
spółkę PCC Packaging Sp. z o.o. z siedzibą w
Brzegu Dolnym. Połączenie firm ma na celu
lepsze wykorzystanie efektów synergii, a także obniżenie kosztów. Dynamika działalności
białoruskej spółki portfelowej PCC Consumer Products Navigator w czwartym kwartale znalazła się na stabilnym poziome.

Energia

Pion Energii Grupy PCC osiągnął w czwartym kwartale 2020 roku
zewnętrzne przychody ze sprzedaży
na poziomie 2,9 mln €. Narastająco do
końca kwartału przychody wyniosły zatem
11,4 mln € (wobec 12,4 mln € przed rokiem).
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.
Dział wykazywał na dzień 31 grudnia wciąż
stratę z powodów opisanych w poprzednich
raportach kwartalnych. Dział Energii OdLogistyka
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346

346

384

172

172

184

576

576

559

887

887

1100

EBITDA
EBIT
EBT

2

3

4

Zatrudnienie 

Uwagi: Dane bez osobnego wyszczególnienia wyłączeń i korekt konsolidacyjnych. Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne i narastające za 2020 rok nieaudytowane. Dane mogą ulec zmianie. | 1 Podane w tabelach przychody
obejmują wyłącznie przychody zewnętrzne, korekty konsolidacyjne zostały już uwzględnione. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem,
umorzeniem i amortyzacją | 3 EBIT (earnings before interest and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA – umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (earnings before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT – wynik z działalności finansowej
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Raport kwartalny Grupy PCC 4/2020
nawialnych poniósł w czwartym kwartale
również istotną stratę ze względu na zbycie
bułgarskiej spółki portfelowej Novi Energii
OOD z Sofii, przez PCC DEG Renewables
GmbH z Duisburga i związany z tym odpis
aktualizujący. Wynik całoroczny działu znalazł się w rezultacie również w strefie ujemnej. Sprzedaż wymienionej spółki jednemu z
udziałowców nastąpiła w celu minimalizacji
ryzyka oraz braku perspektyw powodzenia
pierwotnie zaplanowanego projektu budowy elektrowni wodnych w Bułgarii.

Logistyka
Zamykając czwarty kwartał
przychodami na poziomie 25,6 mln €,
Pion Logistyki może uznać ten okres
za najbardziej udany w 2020 roku obrotowym. Narastająco do 31 grudnia przychody pionu osiągnęły 96,0 mln €, czyli
poziom nieznacznie poniżej zeszłorocznego (97,1 mln €). Po stronie wyniku finansowego okres był dla Pionu Logistyki również
niezwykle udany, w pierwszej kolejności
dzięki nadal bardzo dobrym wynikom spółki PCC Intermodal S.A. z Gdyni. Wykorzystanie pociągów spółki utrzymywało się na
wysokim poziomie, a na relacji Rotterdam/
Antwerpia – Polska na poziomie nawet wyższym niż w poprzednim roku i wyższym niż
założono przed kryzysem covidowym. W
dzierżawionym terminalu kontenerowym
we Frankfurcie nad Odrą została przekroczona w czwartym kwartale granica 100 tys.
przeładowanych kontenerów od początku
roku, po raz pierwszy od przejęcia przez nas
obsługi terminalu. W ujęciu łącznym PCC Intermodal S.A. zamknęła rok obrotowy 2020
wynikiem wyraźnie dodatnim, aczkolwiek
niższym niż w poprzednim roku ze względu na ograniczenia covidowe wprowadzone w drugim kwartale. Na początku 2021
roku PCC Intermodal S.A. oddała do użytku
kolejne platformy kontenerowe zakupione
w czwartym kwartale w wyniku przetargów, tworząc istotny fundament pod dalszy
rozwój. Przewoźnik drogowy chemikaliów
płynnych PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego wniósł w czwartym kwartale
kolejny dodatni wkład w wynik finansowy,

który mieścił się w ramach naszych założeń.
Na przychody i wyniki finansowe rosyjskiego operatora taboru wagonowego ZAO
PCC Rail wpłynęło w czwartym kwartale
utrzymujące się spowolnienie gospodarcze
w Rosji w połączeniu ze spadkiem taryf kolejowych. Wynik operacyjny ZAO PCC Rail
uległ zatem w ciągu kwartału nieznacznemu
obniżeniu, ale narastająco do końca grudnia
utrzymał się przynajmniej powyżej zera. Na
poziomie wyniku przed opodatkowaniem
spółka wykazała natomiast na koniec roku
kolejne znaczące straty księgowe z tytułu
różnic kursowych.

Holding/Projekty
Pion Holding/Projekty przynosił w czwartym kwartale 2020 roku
nadal straty. Odzwierciedla to w szczególności wyniki PCC BakkiSilicon hf., które znalazły się w 2020 roku pod wpływem
gwałtownego spadku cen krzemometalu
w rezultacie pandemicznych ograniczeń
dla gospodarek oraz wynikającego z nich
globalnego spowolnienia gospodarczego.
Obecnie nastąpiło silne odbicie cen krzemometalu. W wyniku żmudnych rozmów
w czwartym kwartale udało się ponadto
wynegocjować istotną poprawę warunków
handlowych z niektórymi głównymi dostawcami, które będą pozytywnie wpływać na
przyszłe wyniki spółki. Dlatego PCC BakkiSilicon hf. pracuje obecnie intensywnie nad
zakończeniem niezbędnych prac adaptacyjnych i naprawczych, które z powodu stosunkowo długich terminów dostaw niektórych potrzebnych materiałów przeciągnęły
się w czasie do pierwszego kwartału 2021
roku (zob. raport kwartalny 3/2020). Ponowne uruchomienie pierwszego pieca jest
obecnie planowane na kwiecień 2021 roku,
a rozruch drugiego pieca niedługo później.
W ramach przygotowań do uruchomienia
produkcji rozpoczęto również ponowną rekrutację i zatrudnianie pracowników oraz
ich staranne szkolenie. Druga duża spółka
celowa Pionu Holding/Projekty, firma DME
Aerosol z Pierwomajskiego (Rosja) dodatkowo wzmocniła w czwartym kwartale 2020
roku sprzedaż do różnych klientów w Euro-
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pie Środkowej i Południowo-Wschodniej. W
rezultacie zamknęła czwarty kwartał, a także
cały 2020 rok wynikiem dodatnim na poziomie EBITDA. Jednostkowe sprawozdanie
finansowe PCC SE na 2020 rok wykazuje
ponownie zysk. W czwartym kwartale 2020
roku PCC SE utworzyła pośrednią spółkę
holdingową PCC Chemicals GmbH, Duisburg, jako spółkę w 100 procent zależną. Do
pośredniej spółki holdingowej zostały przeniesione główne podmioty operacyjne Pionu
Chemii, czyli PCC Rokita SA i PCC Exol SA.
Restrukturyzacja ma na celu większe skupienie działalności podstawowej Grupy PCC
oraz jeszcze bardziej efektywne wsparcie
jego możliwości rozwoju i wzrostu.

Kolejne kroki do realizacji
projektu w Malezji
W dniu 12 listopada 2020 roku PCC SE
sfinalizowała sprzedaż 50% udziałów w
spółce celowej PCC Oxyalkylates Malaysia
Sdn. Bhd. (PCC-OM). Udziały zostały nabyte przez Petronas Chemicals Group Berhad
(PCG), jednego z wiodących producentów
chemicznych w Azji Południowo-Wschodniej. To silny partner, z którym PCC SE planuje budowę instalacji do produkcji alkoksylatów, a w szczególności specjalistycznych
rozwiązań chemicznych w dziedzinie polioli
i surfaktantów dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. W 2021 roku
przewiduje się intensyfikację prac nad ekspansją podstawowej działalności Grupy PCC
w dynamicznie rozwijającym się regionie
Azji Południowo-Wschodniej. Kluczową rolę
będzie odgrywała wyżej wymieniona spółka
joint-venture, w której partnerzy mają po 50
procent udziałów.

Wykup obligacji o
jednorazowej spłacie
Dnia 1 grudnia 2020 roku PCC SE wykupiła
w terminie zapadalności całość 2,00% serii
obligacji ISIN DE000A2TR422 wyemitowanej
w kwietniu 2019 roku. Kwota wykupu wyniosła 4,5 mln €.
Duisburg, marzec 2021 roku

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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