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Przychody i zysk Grupy PCC w pierwszym kwartale 2021 roku wyższe niż
przed rokiem i przekraczające oczekiwania
Prawie trzykrotny wzrost EBITDA w ujęciu rocznym, do 35,9 mln € –
19,2 mln € zysku operacyjnego, po stracie w analogicznym kwartale roku
ubiegłego
Rekordowy zysk niektórych działów biznesowych i spółek portfelowych
Pionu Chemii na tle rosnącego popytu
4,2% wzrostu skonsolidowanych przychodów w pierwszym kwartale do
wartości 209,0 mln €
Wykup obligacji o jednorazowej spłacie
Wyniki działalności ogółem

datkowaniem, umorzeniem i amortyzacją
(EBITDA) wyniósł 35,9 mln €, co oznacza
prawie trzykrotny wzrost wobec analogicznego kwartału roku ubiegłego (12,1 mln €).
Na poziomie wyniku operacyjnego (EBIT)
w pierwszym kwartale 2021 roku wypracowano zysk w wysokości 19,2 mln €. Kontrastuje on ze stratą w wysokości – 4,4 mln €
zaksięgowanej w odpowiednim okresie ubiegłego roku. Zysk przed opodatkowaniem
(EBT) wyniósł 12,1 mln €. W porównaniu z
pierwszym kwartałem 2020 r. (– 18,3 mln €)
oznacza to wzrost o 30,5 mln €. Przepływy
pieniężne z działalności operacyjnej również
okazały się istotnie lepsze niż w analogicznym kwartale 2020 roku: Wartość ta wyniosła 34,6 mln € na 31 marca 2021 roku (wobec 13,4 mln € przed rokiem).

Początek 2021 roku obrotowego był dla
Grupy PCC niezwykle udany i znacznie
lepszy od oczekiwań. Niektóre spółki portfelowe i działy biznesowe osiągnęły w pierwszym kwartale 2021 roku najlepsze wyniki w
swojej historii. Wśród kluczowych powodów
można wymienić stały wzrost popytu i związany z nim wzrost cen surowców. Dynamika
wzrostowa została dodatkowo wzmocniona
przez tymczasowe, w tym zaplanowane, a
częściowo też nieprzewidziane przerwy w
produkcji u niektórych konkurentów. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do
31 marca 2021 roku do wartości 209,0 mln €
i były o 4,2% wyższe niż przed rokiem. Nasza prognoza na pierwszy kwartał 2021 roku
zakładała natomiast spadek przychodów. Po
stronie wyniku finansowego zarówno wskaźniki sprzed roku, jak i nasze oczekiwania na
bieżący rok obrotowy zostały przekroczone,
i to znacznie. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł
o 40% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego, z 53,7 mln € do
75,2 mln €. Zysk przed odsetkami, opo-

Wyniki działalności
poszczególnych segmentów
Pion Chemii Grupy PCC pozostał w
pierwszym kwartale 2021 roku zdecydowanie najważniejszym źródłem przy-
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chodów i zysków w Grupie Kapitałowej.
Na dzień 31 marca 2021 roku kwartalne
przychody pionu wyniosły 177,6 mln €. Tym
samym przychody znacznie przekroczyły poziom osiągnięty przed rokiem (160,4 mln €),
jak również nasze oczekiwania na bieżący
rok obrotowy. Główną przyczyną korzystnego wyniku był znacznie wyższy przeciętny
poziom cen surowców. Trend ten utrzymywał się również po zakończeniu kwartału.
Znaczący wzrost cen surowców występował
natomiast również po stronie zakupów z
powodu rosnącego popytu i tymczasowych
ograniczeń w dostawach. Zakłócenia dostaw powstały w rezultacie przestojów produkcji u niektórych europejskich dostawców
w ciągu pierwszego kwartału 2021 roku.
Do tego doszedł ekstremalny atak zimy w
USA, który zmusił przemysł petrochemiczny
w Teksasie do tymczasowego zawieszenia
produkcji. Efektem był niedobór niektórych
podstawowych surowców chemicznych, w
połączeniu z dalszym wzrostem cen, który był odczuwalny także w Europie. Takie
podwyżki cen nie zawsze mogliśmy w pełni
przerzucić na naszych klientów, a w niektórych przypadkach tylko z opóźnieniem. Tym
niemniej pierwszy kwartał 2021 roku był dla
Pionu Chemii niezwykle udany zarówno na
poziomie EBITDA jak i na poziomie zysku
operacyjnego i zysku przed opodatkowaniem. W efekcie (dodatnie) wskaźniki sprzed
roku, jak i założenia w zakresie wyniku finansowego w pierwszym kwartale 2021
roku zostały znacznie przekroczone.

www.pcc.eu

Raport kwartalny Grupy PCC 1/2021
Poliole
Segment polioli zaprezentował się w pierwszym kwartale 2021
roku ponownie w bardzo dobrej formie. Najistotniejszy wkład miała tutaj po raz
kolejny jednostka biznesowa polioli spółki
PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego. Bardzo
wysoki popyt na poliole polieterowe ze strony producentów materacy i mebli utrzymywał się także w pierwszym kwartale 2021
roku. Jednocześnie podaż tego typu polioli
pozostawała bardzo ograniczona z powodu
regularnych przestojów niektórych zakładów oraz przerw w produkcji związanych z
siłą wyższą u kilku konkurentów. Dlatego też
odbiorcy byli czasami gotowi zapłacić więcej
za poliole standardowe niż za specjalistyczne. W tak gorącym otoczeniu rynkowym
wszystkie pięć linii produkcyjnych jednostki
biznesowej polioli pracowało w pierwszym
kwartale 2021 roku nadal na granicy swoich możliwości, co pozytywnie wpłynęło na
wysokość przychodów i wyniku finansowego. W najbliższych tygodniach i miesiącach
jednostka biznesowa będzie koncentrowała
swoje starania na wyeliminowaniu wąskich
gardeł w istniejących instalacjach produkcyjnych. Równolegle zostanie utrzymany
kierunek dalszej dywersyfikacji portfela
w stronę produktów specjalistycznych o
wyższej wartości dodanej. Spółka PCC PU
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, działająca m.in.
w sektorze polioli poliestrowych, korzystała
w pierwszym kwartale 2021 roku również
na rosnącym popycie, szczególnie ze strony
branży budowlanej. Dzięki temu przychody
i zyski spółki portfelowej okazały się znacznie lepsze niż przed rokiem. Nasze założenia
na bieżący rok obrotowy zostały również
znacznie przekroczone. Dotyczy to również
polskiego dostawcy rozwiązań PCC Prodex
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego oraz tajlandzkiej spółki joint venture PCC Rokita SA, IRPC
Polyol Company Ltd. z siedzibą w Bangkoku. Spółka PCC Prodex GmbH z Essen,
prowadząca działalność w zakresie bloków
z pianki specjalistycznej i tarcz polerskich,
również odnotowała w ciągu kwartału

Pierwszy kwartał 2021 roku był dla Pionu Chemii Grupy PCC bardzo udany. Zarówno dodatnie wyniki
sprzed roku jak i założenia w zakresie wyniku finansowego w pierwszym kwartale 2021 roku zostały
znacznie przekroczone. Na zdjęciu zakłady chemicznie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym.

wzrost popytu. Szczególnie cieszy fakt, że w
marcu 2021 roku po raz pierwszy osiągnęła
zbilansowany wynik, przynajmniej na poziomie wyniku miesięcznego. W ujęciu całego
kwartału spółka nadal odnotowała niewielką stratę, była ona natomiast znacznie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego
roku, a także nieco niższa niż zakładaliśmy.
Wszystkie pozostałe obszary biznesowe należące do segmentu polioli znajdowały się
w pierwszym kwartale 2021 roku nadal w
początkowej fazie działalności i w związku z
tym przynosiły straty.

Surfaktanty
W segmencie surfaktantów
również można uznać pierwszy kwartał
2021 roku za udany. Popyt na surfaktanty
do produkcji środków myjących i czyszczących oraz produktów do pielęgnacji ciała
utrzymywał się na wysokim poziomie. Ponadto w ciągu kwartału zanotowano wyraźne ożywienie popytu ze strony branży
budowlanej. W związku z tym największa
spółka portfelowa segmentu, PCC Exol SA z
Brzegu Dolnego, osiągnęła znaczący wzrost
sprzedanych wolumenów w porównaniu z
rokiem ubiegłym – pomimo planowanego
w styczniu 10-dniowego przestoju jednej z
instalacji produkcyjnych. Trzeba zaznaczyć,
że w marcu PCC Exol SA osiągnęła najwyższy wolumen sprzedaży w historii firmy. W

Poliole

Surfaktanty

efekcie również przychody spółki okazały się
wyższe zarówno od ubiegłorocznych, jak i
od naszych oczekiwań. Natomiast po stronie wyników finansowych nie udało się w
pełni zrealizować założeń na pierwszy kwartał 2021 roku, co miało związek z gwałtownym wzrostem cen zakupu surowców.
Do dobrych wyników sprzed roku zabrakło
także niewielkiej kwoty. Tym niemniej spółka PCC Exol SA zamknęła pierwszy kwartał
2021 roku na wyraźnym plusie. Dotyczy to
również segmentu surfaktantów jako całości. Zadowalającym jest fakt, że zarówno
PCC Chemax, Inc. z siedzibą Piedmont (Karolina Południowa), amerykańska spółka zależna spółki PCC Exol SA, jak i turecka spółka handlowa PCC Exol Kimya w Stambule,
osiągnęły wyniki finansowe przekraczające
nasze oczekiwania.

Chlor
Segment chloru również odnotował w pierwszym kwartale 2021
roku pozytywny trend przychodów i
wyników finansowych. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na chlor (m.in.
do produkcji kwasu monochlorooctowego,
w skrócie MCAA), wzrosła dostępna ilość, a
co za tym idzie również sprzedaż produktów
ubocznych powstających przy wytwarzaniu chloru, jakimi są soda kaustyczna i ług
sodowy. W związku z tym, pomimo utrzyChlor

Chemia Specjalistyczna
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mującego się niskiego poziomu cen na te
produkty jednostka biznesowa Chlor spółki
PCC Rokita SA wypracowała po raz pierwszy od dłuższego czasu kwartalne przychody wyższe od ubiegłorocznych i przez nas
zakładanych. Nie udało się jednak w pełni
osiągnąć zakładanych na pierwszy kwartał wyników. Wynikało to m.in. z wyższych
kosztów remontu poniesionych w związku z
awarią instalacji tlenku propylenu. Tym niemniej jednostka biznesowa chloru zamknęła
pierwszy kwartał 2021 roku wyraźnym zyskiem na poziomie roku ubiegłego. Spółka
PCC MCAA Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego
także odnotowała w pierwszym kwartale
wolumen i przychody ze sprzedaży powyżej
ubiegłorocznych i przez nas zakładanych.
Szczególnie cieszy fakt, że doszło również
do wyraźnego wzrostu sprzedaży MCAA
w formie stałej (płatków) do Turcji, do Rosji
i Uzbekistanu. Pomimo znaczącego wzrostu cen zakupu surowców, w tym kwasu
octowego, spółka PCC MCAA Sp. z o.o.
zamknęła pierwszy kwartał zyskiem operacyjnym na dobrym poziomie sprzed roku.
Dodatkowo korzystny wpływ na wynik
miała trwająca optymalizacja procesu produkcyjnego. Wynik przed opodatkowaniem
był również dodatni i tym samym znacznie
lepszy niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku, kiedy z powodu ujemnych różnic
kursowych odnotowano niską jednocyfrową
stratę wyrażoną w milionach euro.

Chemia Specjalistyczna
Przychody i wyniki finansowe segmentu chemii specjalistycznej w
pierwszym kwartale 2021 roku zostały zrealizowane na poziomie znacznie
wyższym od naszych założeń. Dotyczy
to w szczególności producenta alkilofenoli –
spółki PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla
oraz jednostki biznesowej fosforo- i naftalenopochodnych spółki PCC Rokita SA. Wymieniona jednostka biznesowa, w związku
z brakiem importu z Chin, nadal korzystała
na silnym wzroście cen sprzedaży niektórych
Wskaźniki wg.
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Dobra Konsumpcyjne
Q1/2021

kwarcytu do Islandii na potrzeby naszej
produkcji krzemometalu, która została tymczasowo zawieszona, a także atak zimy w
Polsce w lutym 2021 roku, w wyniku którego nastąpił przejściowy spadek sprzedaży
tłucznia na potrzeby budowy dróg i linii kolejowych. Wraz ze wznowieniem dostaw do
Islandii należy się jednak spodziewać istotnej
poprawy rentowności wymienionej spółki
portfelowej.

uniepalniaczy na bazie fosforu. Korzystny
wpływ na przychody i wynik finansowy miało
również zakończone w 2020 roku zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie zaawansowanych fosforopochodnych. Ponadto
PCC Synteza S.A. znalazła się w pierwszym
kwartale 2021 w szczęśliwej sytuacji beneficjenta Brexitu. Jeden z europejskich odbiorców zamówił bowiem u PCC Synteza S.A.
większość swojego kwartalnego zapotrzebowania na dodecylofenol, gdyż oczekiwał
przynajmniej przejściowych problemów z
dostawami ze strony „stałego” brytyjskiego
dostawcy. Nawet jeśli założymy, że odbiorca ten w dłuższej perspektywie powróci do
swojego brytyjskiego dostawcy, to dostawy
zrealizowane w pierwszym kwartale stworzyły bardzo dobrą podstawę dla wyniku
bieżącego roku obrotowego. Działalność
spółki PCC Trade & Services GmbH z Duisburga w zakresie handlu surowcami wracała
w pierwszym kwartale 2021 roku powoli
do tradycyjnej stabilności. Nie osiągnięto
co prawda jeszcze poziomu przychodów
sprzed roku, natomiast wyniki finansowe
dobrego, pierwszego kwartału ubiegłego
roku, na które pandemia COVID-19 nie miała jeszcze wpływu, zostały nieznacznie przekroczone. Głównym powodem tak korzystnej dynamiki był rosnący popyt w połączeniu
ze wzrostem cen surowców. Ożywienie w
przemyśle hutniczym doprowadziło ponadto do zwiększenia produkcji koksu, co podniosło dostępność na rynku zarówno koksu, jak i produktów ubocznych działalności
koksowni. W rezultacie firma PCC Trade &
Services GmbH zamknęła pierwszy kwartał
2021 roku wynikiem znacznie lepszym niż
pierwotnie zakładano. Rosyjski operator
portowy należący do PCC Trade & Services
GmbH, firma AO Novobalt Terminal z siedzibą w Kaliningradzie, również zamknął
pierwszy kwartał oczekiwanym zyskiem.
Jedynie w przypadku spółki PCC Silicium
S.A. z Zagórza koło Kielc przychody i wyniki
finansowe pozostały w pierwszym kwartale
2021 roku poniżej poziomu ubiegłorocznego i przez nas zakładanego. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak dostaw
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Dobra Konsumpcyjne
Podgrupa PCC Consumer Products osiągnęła w pierwszym kwartale 2021 roku w ogólnej perspektywie
wzrost wyników finansowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podgrupa
odnotowała co prawda na koniec pierwszego kwartału wciąż stratę, ale wynikała
ona przede wszystkim z kosztów odsetkowych poniesionych przez pośrednią spółkę
holdingową PCC Consumer Products S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym z tytułu pożyczek udzielonych przez PCC SE. Spółki operacyjne wchodzące w skład segmentu dóbr
konsumpcyjnych – PCC Consumer Products
Kosmet Sp. z o.o. („PCC CP Kosmet”) oraz
PCC Packaging Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego,
jak również białoruska spółka PCC Consumer Products Navigator z siedzibą w Grodnie – osiągnęły w pierwszym kwartale zbilansowane wyniki finansowe. Największa
spółka segmentu, PCC CP Kosmet, odnotowała przy tym znaczący wzrost przychodów w stosunku do roku ubiegłego. Jednak,
ze względu na niższą sprzedaż do jednego
z głównych klientów, założenia w zakresie
przychodów nie zostały w pełni zrealizowane. To samo dotyczy również wyniku
finansowego. Wspomniany powyżej klient
zapowiedział jednak, że w drugim kwartale
będzie w stanie wrócić do odbioru wcześniej
zapowiadanych ilości. Negocjacje z innym
dużym klientem w sprawie długoterminowej umowy na odbiór produktów są bliskie
zakończenia. Powinny one znacznie zwiększyć szanse na istotny wzrost dla PCC CP
Kosmet w najbliższych miesiącach.
Logistyka
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Energia
Zewnętrzne przychody Pionu
Energii Grupy PCC osiągnęły w pierwszym kwartale 2021 roku wartość ok.
3,4 mln €. Znalazły się tym samym na poziomie analogicznego kwartału roku ubiegłego. Najważniejszym źródłem przychodu
był nadal dział Energii Konwencjonalnej, 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. Obszar biznesowy odnotował
w pierwszym kwartale stratę, m.in. za sprawą wyższych cen uprawnień do emisji CO2
i wyższych opłat państwowych za energię
elektryczną. Z kolei w obszarze biznesowym
Energii Odnawialnej osiągnięto dodatnie
wyniki finansowe dzięki korzystnym warunkom hydrologicznym. Nie zrekompensowały
one natomiast w pełni strat poniesionych w
segmencie konwencjonalnym. Dla skonsolidowanego wyniku finansowego Pion Energii
miał wciąż ograniczone znaczenie.

Logistyka
W pierwszym kwartale 2021
roku Pion Logistyki osiągnął przychody w wysokości 25,1 mln €, dorównując
rekordowemu poziomowi z czwartego
kwartału 2020 roku. Osiągnięte wyniki
finansowe okazały się również niezwykle
korzystne i znacznie lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W pierwszym
kwartale 2020 roku odnotowano znaczne
straty księgowe z tytułu różnic kursowych
(w szczególności po stronie rosyjskiej spółki
ZAO PCC Rail z Moskwy), które były powodem ówczesnej straty na poziomie wyniku
przed opodatkowaniem. Zasadniczy wpływ
na korzystną dynamikę odnotowaną w
pierwszym kwartale 2021 roku miał po raz
kolejny obszar biznesowy transportu intermodalnego, w tym spółka PCC Intermodal
S.A. z Gdyni i zależna od niej niemiecka
firma PCC Intermodal GmbH z Duisburga.
Tutaj krajowe przewozy kontenerowe reali-

zowane przez PCC Intermodal S.A. w Polsce
znalazły się na poziomie roku poprzedniego,
częściowo z powodu niezmiennie wysokiej presji konkurencyjnej wywieranej przez
przewozy drogowe. Ponadto wystąpiły
opóźnienia w żegludze morskiej związane
z pandemią. Na trasach pomiędzy Polską a
Rotterdamem/Antwerpią nastąpił natomiast
znaczny wzrost liczby przewożonych kontenerów. Wśród przyczyn należy wymienić
wzrost eksportu z UE. Ponadto niektórzy armatorzy postanowili zrezygnować ze wcześniejszych planów przedłużenia swoich tras
do portów położonych dalej na wschód, a
zamiast tego rozładować wszystkie kontenery w rejonie Rotterdamu/Antwerpii, m.in.
w celu nadrobienia przestojów związanych
z kwarantanną. W tym niestabilnym otoczeniu rynkowym, PCC Intermodal S.A. z powodzeniem utrzymała swoją pozycję, zamykając pierwszy kwartał wyraźnym zyskiem
powyżej poziomu ubiegłorocznego. Spółka
skorzystała przy tym również na rozbudowie
taboru o kolejne platformy kontenerowe
i dwie lokomotywy. Wyniki finansowe okazały się natomiast nieco niższe od naszych
założeń na bieżący rok obrotowy. Przewoźnik drogowy chemikaliów płynnych PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego wniósł
w pierwszym kwartale kolejny dodatni
wkład w wynik finansowy, który mieścił się
w ramach naszych założeń. Na przychody
i wyniki finansowe ZAO PCC Rail wpłynęło
w pierwszym kwartale 2021 roku utrzymujące się spowolnienie gospodarcze w Rosji
w połączeniu z niskimi taryfami kolejowymi.
W efekcie ZAO PCC Rail odnotowało zgodnie z założeniami niewielką stratę na poziomie wyniku operacyjnego. Dzięki dodatnim
różnicom kursowym udało się jednak osiągnąć co najmniej zbilansowany wynik przed
opodatkowaniem. Kontrastując, rok wcześniej odnotowano stratę w wysokości kilku
milionów euro z powodu wspomnianych już
strat księgowych.

obrotowy 2021 od straty. Była ona jednak
znacznie niższa niż pierwotnie zakładano.
Stratę zmniejszyły m.in. dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 przez spółkę
PCC BakkiSilicon hf. z Húsavík (Islandia).
Chodziło o nadwyżkę uprawnień z 2018
roku, za którą uznanie na kontach spółki nastąpiło dopiero w pierwszym kwartale 2021
roku. Pod względem operacyjnym, starania
spółki PCC BakkiSilicon hf. były skupione na
przygotowaniach do wznowienia produkcji,
które zaplanowano na kwiecień. Obok zakończenia koniecznych prac adaptacyjnych
i naprawczych obejmowały one również
ponowne zatrudnianie i rekrutację nowych
pracowników oraz ich staranne szkolenie.
Ponadto, zakupiono surowce do produkcji
i dokonano już pierwszych transakcji sprzedaży krzemometalu. Optymizmem napawa
fakt, że ceny sprzedaży tego produktu nadal wykazują tendencję wzrostową. Obecnie, czyli w ostatnim tygodniu kwietnia,
spółka PCC BakkiSilicon hf. wznowiła już
produkcję, uruchamiając pierwszy z dwóch
pieców. Ponowne uruchomienie drugiego
pieca zostało zaplanowane na początek
czerwca. Równie pocieszającym jest fakt, że
druga duża spółka celowa segmentu Holding/Projekty, firma DME Aerosol z Pierwomajskiego (Rosja), osiągnęła w pierwszym
kwartale 2021 roku po raz pierwszy próg
rentowności na poziomie wyniku operacyjnego. Dzięki wzrostowi sprzedaży instalacja
produkcyjna firmy pracuje od połowy stycznia 2021 roku w trybie ciągłym, co miało
korzystne skutki dla rentowności spółki
portfelowej.

Wykup obligacji o
jednorazowej spłacie
Dnia 1 kwietnia 2021 roku PCC SE wykupiła
w terminie zapadalności całość 4,00% serii
obligacji ISIN DE000A2E4Z04 wyemitowanej w lipcu 2017 roku. Kwota wykupu wyniosła 19,9 mln €.

Holding/Projekty
Zgodnie z oczekiwaniami Pion
Holding/Projekty rozpoczął nowy rok
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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.

-4-

