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Wyniki działalności ogółem
Drugi kwartał 2021 roku był dla Grupy 
PCC kolejnym bardzo udanym okre-
sem, a osiągnięte wyniki działalności 
przekroczyły nasze oczekiwania. Skon-
solidowane przychody uzyskały wartość 
239,5 mln € i były o ponad 30 mln € wyższe 
niż w pierwszym kwartale, w którym wynio-
sły około 209,0 mln €. Narastająco do końca 
pierwszego półrocza skonsolidowane przy-
chody ze sprzedaży wyniosły 448,4 mln €. 
W porównaniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku (368,9 mln €) jest to wzrost 
o 21,6%. Tym samym przychody okazały 
się znacznie wyższe od naszych założeń na 
pierwsze sześć miesięcy 2021 roku. Jako 
główną przyczynę takiej dynamiki należy 
wymienić utrzymujący się wysoki popyt w 
połączeniu ze wzrostem cen surowców. Po 
stronie wyników finansowych przekroczono 
zarówno wyjątkowo dobre wyniki pierwsze-
go kwartału 2021 roku, jak i założenia na 
drugi kwartał. Wyniki poprzedniego roku, 
na które w wysokim stopniu wpłynęła pan-

demia koronawirusa, zostały również wyraź-
nie przekroczone. Zysk brutto na sprzedaży 
wzrósł w ciągu drugiego kwartału 2021 roku 
o 88,4 mln €, z 75,2 mln € do 163,6 mln €. 
(wynik analogicznego kwartału poprzednie-
go roku: 105,6 mln €). Zysk przed odsetkami, 
opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją 
(EBITDA) wzrósł o 50,3 mln € do 86,2 mln €, 
co oznacza poprawę o 158,7%, w porówna-
niu z wartością 33,3 mln € osiągniętą przed 
rokiem. Na poziomie wyniku operacyjnego 
(EBIT) w drugim kwartale 2021 roku wypra-
cowano zysk w wysokości 31,6 mln €. Nara-
stająco do końca pierwszego półrocza EBIT 
wyniósł 50,8 mln €. Przed rokiem wskaźnik 
ten wyniósł 0,4 mln €. Kwartalny zysk przed 
opodatkowaniem (EBT) wyniósł 21,6 mln €, 
zaś narastająco do końca pierwszej połowy 
2021 roku 33,7 mln €. Natomiast w pierw-
szej połowie 2020 roku zaksięgowano stratę 
w wysokości 21,8 mln €. Przepływy pienięż-
ne z działalności operacyjnej w ujęciu pół-
rocznym również okazały się istotnie lepsze 
niż przed rokiem: Osiągnęły one bowiem na 
dzień na 30 czerwca 2021 roku 43,4 mln € 

(wobec 33,6 mln € w pierwszej połowie roku 
ubiegłego).

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów
Pion Chemii Grupy PCC pozostał w dru-
gim kwartale 2021 roku zdecydowanie 
najważniejszym źródłem przychodów i 
zysków Grupy Kapitałowej. Przychody 
pionu wyniosły w drugim kwartale łącz-
nie 202,8 mln €. Sumaryczne przychody 
pierwszego półrocza osiągnęły 380,4 mln €. 
Tym samym znacznie przekroczono za-
równo poziom osiągnięty przed rokiem 
(295,4 mln €), jak również nasze oczeki-
wania na bieżący rok obrotowy. To samo 
dotyczy również wyniku finansowego. Z 
wyjątkiem segmentu dóbr konsumpcyjnych 
wszystkie segmenty pionu Chemii przyczyni-
ły się do opisanej, pomyślnej dynamiki.

Poliole

Silna dynamika w segmencie 
polioli utrzymała się także w drugim 
kwartale 2021 roku. Dzięki niesłabnącemu 
wysokiemu popytowi na poliole polietero-
we do produkcji mebli i materacy, jednost-
ka biznesowa polioli spółki PCC Rokita SA 
z Brzegu Dolnego po raz kolejny wniosła 
tutaj najistotniejszy wkład. Spółka PCC PU 
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, działająca m.in. 
w sektorze polioli poliestrowych, korzystała 
w drugim kwartale 2021 roku nadal na wy-

	Grupa PCC zwiększa przychody w pierwszym półroczu 2021 do  
 448,4 mln €, co oznacza wzrost rok do roku o 21,6%

	86,2 mln € wyniku EBITDA za pierwsze półrocze, 158,7% powyżej  
 poziomu sprzed roku

	Zysk operacyjny (EBIT) drugiego kwartału lepszy niż w udanym  
 poprzednim kwartale; wzrost do 50,8 mln € w pierwszym półroczu

	Kolejne kroki do realizacji projektu w Malezji

	PCC SE przygotowuje się do długoterminowej zmiany pokoleniowej

	Wykup obligacji o jednorazowej spłacie 

Przypisy 1, 2, 3, 4 i 5 zob. str. 2. Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne i narastające nieaudytowane. Dane mogą ulec zmianie.

Wskaźniki finansowe Grupy PCC (zgodnie z MSSF) Q2/2021 6M/20215 6M 2020

Przychody ze sprzedaży (tylko przychody poza Grupą PCC)1 239,5 mln € 448,4 mln € 368,9 mln €

EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją)2 50,3 mln € 86,2 mln € 33,3 mln €

EBIT (zysk operacyjny)3 31,6 mln € 50,8 mln € 0,4 mln €

EBT (zysk przed opodatkowaniem)4 21,6 mln € 33,7 mln € – 21,8 mln €

Zatrudnienie (na 30.06.2021 r.) 3264 3264 3416
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sokim popycie, szczególnie ze strony branży 
budowlanej. Mimo wzrostu cen po stronie 
zakupu surowców, również ta spółka port-
felowa zamknęła okres sprawozdawczy nie 
tylko wyższymi przychodami, ale i znaczną 
poprawą wyniku finansowego w porów-
naniu z rokiem ubiegłym. 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 tajlandz-
kiej spółki joint venture PCC Rokita SA, IRPC 
Polyol Company Ltd. z siedzibą w Bangkoku. 
Spółce PCC Prodex GmbH z Essen (Niemcy), 
działającej w branży specjalistycznych blo-
ków piankowych i tarcz polerskich, również 
udało się poprawić wyniki w porównaniu z 
rokiem ubiegłym. Natomiast narastająco do 
końca czerwca spółka ta poniosła jeszcze 
niewielką stratę. Ważnym krokiem milowym 
na drodze do wyjścia na plus było urucho-
mienie w drugim kwartale kolejnej frezar-
ki do tarcz polerskich oraz związane z tym 
zwiększenie mocy produkcyjnych do ponad 
70 tys. sztuk miesięcznie. Wszystkie pozosta-
łe obszary biznesowe należące do segmen-
tu polioli znajdowały się w drugim kwartale 
2021 roku nadal w początkowej fazie dzia-
łalności i w związku z tym przynosiły straty. 

Surfaktanty

Dynamika przychodów i zysku 
segmentu surfaktantów była w drugim 
kwartale 2021 również korzystna. Popyt 
na surfaktanty do produkcji środków myją-
cych i czyszczących oraz produktów do pie-
lęgnacji ciała utrzymywał się na stabilnym, 
wysokim poziomie. Ponadto, w związku 
ze złagodzeniem ograniczeń związanych z 
pandemią COVID-19, odnotowano dalszy 
wzrost popytu na surfaktanty do zastoso-
wań przemysłowych, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym. W konsekwencji największa 
spółka portfelowa segmentu, PCC Exol SA z 
Brzegu Dolnego, osiągnęła przychody prze-
kraczające poziom ubiegłoroczny, jak rów-
nież nasze założenia. Dotyczy to również 
przychodów segmentu surfaktantów jako 

całości. Po stronie zakupu surowców, dru-
gi kwartał 2021 roku charakteryzował się 
gwałtownym wzrostem cen m.in. etylenu, 
alkoholi syntetycznych i oleju z nasion pal-
mowych. Na niekorzyść PCC Exol SA działał 
również tymczasowy, planowany przestój in-
stalacji głównego dostawcy tlenku etylenu. 
Niemniej jednak PCC Exol SA wraz z całym 
segmentem surfaktantów zamknęła również 
drugi kwartał 2021 roku na wyraźnym plusie. 
Cieszy tutaj fakt, że zarówno PCC Chemax, 
Inc. z siedzibą Piedmont (Karolina Południo-
wa), amerykańska spółka zależna spółki 
PCC Exol SA, jak i turecka spółka handlowa 
PCC Exol Kimya ze Stambułu, przekroczyły 
po raz kolejny zarówno wyniki zeszłoroczne 
jak i założone wyniki finansowe.

Chlor

Segment chloru również za-
mknął drugi kwartał 2021 roku wyni-
kiem dodatnim, przekraczającym wy-
nik (udanego) poprzedniego kwartału. 
Zapotrzebowanie na chlor utrzymywało się 
w kwartale sprawozdawczym na wysokim 
poziomie, zarówno po stronie odbiorców ze-
wnętrznych, jak i wewnątrz Grupy PCC. We-
wnętrznie chlor jest wykorzystywany m.in. 
do produkcji kwasu monochlorooctowego, 
w skrócie MCAA, oraz do produkcji tlenku 
propylenu, jednego z surowców do produk-
cji polioli. W efekcie produkcja chloru, a tym 
samym dostępność i sprzedaż sody kaustycz-
nej i ługu sodowego jako produktów ubocz-
nych powstających przy jego wytwarzaniu, 
utrzymywała się na wysokim poziomie, co 
miało pozytywny efekt na przychody i wy-
niki finansowe jednostki biznesowej chloru 
spółki PCC Rokita SA. Spółka PCC MCAA 
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego również odno-
towała w drugim kwartale wolumeny i przy-
chody ze sprzedaży powyżej ubiegłorocz-
nych i przez nas zakładanych. Dobre wyniki 
poprzedniego kwartału zostały przekroczo-
ne także w tym obszarze biznesowym, choć 
spółka PCC MCAA Sp. z o.o. odczuła w dru-
gim kwartale dalszy wzrost cen (m.in. kwasu 
octowego) po stronie zakupów. W przypad-

Wskaźniki wg. 
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży 1 mln €

EBITDA 2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 30.06.)

Uwagi: Korekty konsolidacyjne nie są wykazywane oddzielnie. Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne 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 | 5 Litera „M” jest skrótem 
oznaczającym miesiące.

ku wymienionego produktu wzrost cen zo-
stał jeszcze bardziej spotęgowany tymczaso-
wą, spowodowaną siłą wyższą, przerwą w 
produkcji u jednego z głównych dostawców. 
Tym niemniej PCC MCAA Sp. z o.o. zakoń-
czyła drugi kwartał, a także całe pierwsze 
półrocze wynikiem wyraźnie dodatnim i wyż-
szym od założonego. 

Chemia Specjalistyczna

Przychody i wyniki finansowe 
segmentu chemii specjalistycznej jako 
całości zostały w drugim kwartale 2021 
roku zrealizowane na poziomie znacz-
nie wyższym od naszych założeń. We 
wszystkich obszarach działalności segmen-
tu odnotowano niewielki wzrost wyników 
finansowych w porównaniu z poprzednim 
kwartałem. Dynamika w pojedynczych ob-
szarach biznesowych była natomiast zróż-
nicowana. Podczas gdy jednostka bizneso-
wa PCC Rokita SA zajmująca się fosforo- i 
naftalenopochodnymi nadal korzystała na 
silnym wzroście cen sprzedaży niektórych 
uniepalniaczy na bazie fosforu, w związku z 
brakiem importu z Chin, przychody i wyniki 
finansowe producenta alkilofenoli PCC Syn-
teza S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 
uległy znacznemu osłabieniu w porównaniu 
z pierwszym kwartałem 2021 roku. Tutaj 
pierwszy kwartał charakteryzował się jedno-
razowym, bo związanym z Brexitem, specjal-
nym zamówieniem na dodecylofenol, które 
skutkowało wyjątkowo dobrymi wynikami, z 
których PCC Synteza S.A. „czerpała” jeszcze 
w drugim kwartale. Popyt na dodecylofenol 
ze strony stałych odbiorców był w drugim 
kwartale nadal nieco wyższy od naszych 
oczekiwań, natomiast sprzedaż nonylofeno-
lu wypadła poniżej. Ponadto doszło w drugim 
kwartale do wzrostu cen zakupu surowców. 
Tym niemniej PCC Synteza S.A. utrzyma-
ła generalnie dobre wyniki poprzedniego 
kwartału, nadal znacznie przekraczając na  
30 czerwca 2021 roku zarówno wyniki 
sprzed roku, jak i nasze założenia dotyczące 
wyników finansowych. Spółka PCC Trade & 
Services GmbH z Duisburga (Niemcy), zaj-

Chemia Specjalistyczna

Q2/2021 6M/2021 6M/2020

57,3 104,0 85,6

5,7 10,7 4,9

4,0 7,4 2,4

3,6 6,8 0,5

384 384 385

Chlor

Q2/2021 6M/2021 6M/2020

41,1 75,9 68,8

10,9 19,3 17,3

5,9 10,1 9,7

5,4 8,8 5,3

394 394 390

Surfaktanty

Q2/2021 6M/2021 6M/2020

36,4 72,0 62,0

4,4 8,5 8,5

3,7 7,1 7,3

3,1 6,3 6,0

305 305 287

Poliole

Q2/2021 6M/20215 6M/2020

63,2 117,8 65,8

24,2 43,0 5,8

23,2 40,9 3,5

22,5 40,1 3,4

251 251 263
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Wskaźniki wg. 
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży 1 mln €

EBITDA 2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 30.06.)

Uwagi: Korekty konsolidacyjne nie są wykazywane oddzielnie. Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne 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 | 5 Litera „M” jest skrótem 
oznaczającym miesiące.

mująca się handlem surowcami, odnotowała 
w drugim kwartale ponownie dobre wyniki 
dzięki rosnącym cenom podstawowych su-
rowców chemicznych. Ponadto, przez jeden 
z portów w Finlandii zrealizowano pierwszą 
częściową dostawę obejmującą około 33 tys. 
ton rosyjskiego antracytu dla dużego klienta 
z Kanady. Kolejna dostawa została zaplano-
wana w trzecim kwartale. W ujęciu narasta-
jącym PCC Trade & Services GmbH osiągnęła 
na dzień 30 czerwca br. znacznie wyższe 
przychody i wyniki finansowe niż przed ro-
kiem. Założenia na bieżący rok obrotowy 
zostały również wyraźnie przekroczone. Ro-
syjski operator portowy należący do PCC Tra-
de & Services GmbH, firma AO Novobalt Ter-
minal z Kaliningradu, odnotował w drugim 
kwartale niewielką stratę, m.in. z powodu 
wysokich kosztów napraw żurawi przeła-
dunkowych, i tym samym nie spełnił naszych 
założeń. Natomiast znacznie wyższe, niż w 
poprzednim kwartale przychody i wyniki fi-
nansowe osiągnęła spółka PCC Silicium S.A. 
z Zagórza koło Kielc, co jest efektem wzno-
wienia dostaw kwarcytu na Islandię, gdzie 
materiał ten służy jako surowiec w tamtejszej 
wytwórni krzemometalu naszej firmy.

Dobra Konsumpcyjne

W podgrupie PCC Consumer 
Products nastąpiło w drugim kwartale 
2021 roku osłabienie dynamiki przycho-
dów i wyników finansowych. Główną 
przyczyną spowolnienia była mniejsza niż 
oczekiwana sprzedaż zrealizowana przez 
największą spółkę portfelową segmentu 
– firmę PCC Consumer Products Kosmet 
Sp. z o.o. („PCC CP Kosmet”) z Brzegu Dol-
nego, na rzecz dwóch największych odbior-
ców. W związku z tym PCC CP Kosmet nie 
zrealizowała dotychczas ani założeń na bie-
żący rok obrotowy, jeżeli chodzi o przychody 
i wyniki finansowe, ani nie udało się powtó-
rzyć dobrych ubiegłorocznych wyników, na 
które wpłynął chwilowo szalejący w związku 
z pandemią popyt na środki dezynfekcyjne. 
Dzięki dodatniemu zeszłorocznemu wyniko-
wi, PCC CP Kosmet była w stanie w drugim 

kwartale 2021 roku wypłacić dywidendę 
w niskim jednocyfrowym, milionowym 
przedziale na rzecz podgrupy PCC Con-
sumer Products S.A., która z kolei spłaciła 
odpowiednią kwotę pożyczek i innych zo-
bowiązań wobec PCC SE. Ponadto, spółka 
PCC CP Kosmet zawarła w drugim kwar-
tale 2021 roku dwuletni kontrakt na więk-
sze wolumeny sprzedaży z jednym z dwóch 
głównych odbiorców, co powinno przełożyć 
się na trwały wzrost wyników spółki portfe-
lowej już od najbliższego kwartału. Spółka 
PCC Packaging Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, 
zamknęła zarówno drugi kwartał jak i całe 
pierwsze półrocze 2021 pomijalną stratą. 
Natomiast białoruska spółka PCC Consumer 
Products Navigator z Grodna, osiągnęła nie-
wielki plus. Obydwie spółki miały jednak na-
dal ograniczone znaczenie dla dynamiki seg-
mentu dóbr konsumpcyjnych jako całości. 

Energia

Zewnętrzne przychody pionu 
Energii Grupy PCC wyniosły w drugim 
kwartale 2021 roku 2,8 mln €. Narastają-
co do końca półrocza przychody osiągnęły 
6,2 mln €, a więc poziom zbliżony do ubie-
głorocznego. Założenia na bieżący rok obro-
towy zostały również nieznacznie przekro-
czone. Najważniejszym źródłem przychodu 
był nadal dział Energii Konwencjonalnej, w 
skład którego wchodzą zarówno elektrocie-
płownia (względnie odpowiednia jednostka 
biznesowa) PCC Rokita SA, jak i polski zakład 
energetyczny i ciepłowniczy PCC Energetyka 
Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koź-
lu. Obszar biznesowy odnotował w drugim 
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 Odna-
wialnej osiągnięto po raz kolejny niewielkie 
dodatnie wyniki finansowe. Nie zrekompen-
sowały one natomiast strat poniesionych w 
segmencie konwencjonalnym. Dla skonsoli-
dowanego wyniku finansowego pion Energii 
miał wciąż ograniczone znaczenie.

Logistyka

W drugim kwartale 2021 roku 
pion Logistyki osiągnął przychody w 
wysokości 28,3 mln €, przekraczając re-
kordowy już poziom dwóch poprzed-
nich kwartałów. Osiągnięte wyniki finan-
sowe okazały się po raz kolejny niezwykle 
korzystne i jeszcze lepsze niż w pierwszym 
kwartale. Kołem zamachowym tak pomyśl-
nego rozwoju był w dalszym ciągu seg-
ment transportu intermodalnego – pomimo 
utrzymujących się trudnych warunków na 
międzynarodowym rynku kontenerowym. 
Rynek borykał się nadal z opóźnieniami i 
przerwami w dostawach, spowodowanymi 
przestojami związanymi z kwarantanną. Sy-
tuację pogorszyła tymczasowa blokada Ka-
nału Sueskiego przez awarię kontenerowca. 
Nie stanęło to jednak na przeszkodzie spółce 
PCC Intermodal S.A. z Gdyni, która po raz 
kolejny przewiozła większą liczbę kontene-
rów niż założono, zamykając drugi kwartał 
wynikiem dodatnim przekraczającym po-
ziom ubiegłego roku. (Ambitne) założenia co 
do wyników finansowych w bieżącym roku 
zostały również nieznacznie przekroczone. 
Przewoźnik drogowy chemikaliów płynnych, 
PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, 
wniósł w drugim kwartale kolejny dodatni 
wkład w wynik finansowy, który mieścił się 
w ramach naszych założeń. Z kolei rosyjska 
spółka ZAO PCC Rail z Moskwy w drugim 
kwartale 2021 roku ponownie nie osiągnęła 
założonego poziomu przychodów i zysków. 
Co prawda stawki kolejowe wzrosły w cią-
gu kwartału w efekcie zapoczątkowanego 
ożywienia rosyjskiej gospodarki, ale dopie-
ro pod koniec kwartału zbliżyły się do pier-
wotnie oczekiwanego poziomu. W efekcie 
ZAO PCC Rail odnotowało wciąż stratę na 
poziomie wyniku operacyjnego. Dzięki do-
datnim różnicom kursowym udało się jednak 
osiągnąć przynajmniej zbilansowany wynik 
przed opodatkowaniem. Kontrastując, rok 
wcześniej odnotowano stratę w wysokości 
kilku milionów euro z powodu ujemnych 
różnic kursowych.

Holding/Projekty 

Q2/2021 6M/2021 6M/2020

5,6 8,4 21,9

1,4 – 4,2 – 10,4

– 4,1 – 15,0 – 21,7

9,2 – 6,3 – 12,8

953 953 1024

Logistyka

Q2/2021 6M/2021 6M/2020

28,3 53,4 45,4

5,2 9,7 8,9

2,0 3,6 3,1

2,4 3,5 – 0,1

595 595 545

Energia

Q2/2021 6M/2021 6M/2020

2,8 6,2 6,2

– 1,1 – 0,5 – 2,1

– 2,5 – 2,7 – 3,9

– 2,8 – 3,2 – 4,2

168 168 174

Dobra Konsumpcyjne

Q2/2021 6M/20215 6M/2020

4,9 10,6 13,2

– 0,4 – 0,2 0,5

– 0,6 – 0,7 – 0,2

– 0,9 – 1,4 – 1,4

214 214 365



Raport kwartalny Grupy PCC 2/2021

- 4 -

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. 

Wydawca

PCC SE
Moerser Str. 149
D-47198 Duisburg
Niemcy
www.pcc.eu

Kontakt Public Relations

Baumstr. 41, D-47198 Duisburg
telefon: +49 (0)2066 20 19 35
telefax: +49 (0)2066 20 19 72
e-mail: pr@pcc.eu
www.pcc-danefinansowe.eu

Kontakt Direktinvest

Baumstr. 41, D-47198 Duisburg
telefon: +49 (0)2066 90 80 90
telefax: +49 (0)2066 90 80 99
e-mail: direktinvest@pcc.eu
www.pcc-direktinvest.eu

Odwiedź PCC SE  
na Facebook.

Papier z odpowie-
dzialnych źródeł

Holding/Projekty

Zgodnie z oczekiwaniami, pion 
Holding/Projekty zamknął drugi kwar-
tał 2021 roku ponownie stratą. Była ona 
jednak znacznie niższa niż w poprzednim 
roku, głównie ze względu na znacznie niż-
sze straty poniesione przez spółkę PCC Bak-
kiSilicon hf. z Húsavík (Islandia). W ostatnim 
tygodniu kwietnia wymieniona spółka port-
felowa wznowiła produkcję krzemometa-
lu, po uruchomieniu pierwszego z dwóch 
pieców. Drugi piec został uruchomiony w 
pierwszym tygodniu lipca. Obecnie obydwa 
piece pracują w miarę stabilnie, a produkcja 
odbywa się przy wykorzystaniu prawie całej 
mocy produkcyjnej. Taka sytuacja nastąpiła 
oczywiście dopiero po zakończeniu etapu 
ponownego rozruchu, który trwał jeszcze w 
trzecim kwartale. Stosunkowo niskie przy-
chody w tym okresie kontrastowały z kosz-
tami osobowymi i innymi kosztami stałymi 
ponoszonymi w pełnej wysokości. Pomimo 
nadzwyczajnego dochodu w wysokości 
kwoty w średnim jednocyfrowym miliono-
wym przedziale, który wynikał z późniejszej 
częściowej rezygnacji islandzkiego dostaw-
cy energii elektrycznej z zobowiązania „ta-
ke-or-pay” dla firmy PCC BakkiSilicon hf. 
z 2020 roku, osiągnięte wyniki były nadal 
ujemne. Pocieszającym jest jednak fakt, że 
popyt na krzemometal i ceny tego surowca 
charakteryzuje nadal trend wzrostowy. Dru-
ga duża spółka celowa segmentu Holding/
Projekty, firma DME Aerosol z Pierwomaj-
skiego (Rosja), osiągnęła również w drugim 
kwartale 2021 r. dodatni wynik operacyjny 
dzięki dalszemu wzrostowi wolumenów 
sprzedaży. Dodatnie różnice kursowe spo-
wodowały natomiast, że wynik przed opo-
datkowaniem wyszedł na koniec półrocza 
po raz pierwszy na niewielki plus. 

Kolejne kroki do realizacji 
projektu w Malezji
Projekt budowy wytwórni alkoksylatów 
realizowany przez firmę PCC Oxyalkylates 
Malaysia Sdn. Bhd. z Kuala Lumpur, spół-
ki joint venture w której PCC SE i Petronas 

Chemicals Group Berhad mają po 50 pro-
cent udziałów, przebiega zgodnie z planem. 
W drugim kwartale 2021 roku wykonawca 
wytwórni otrzymał tzw. „Final Notice to 
Proceed” dla etapu nr. 2 projektu. Ponadto 
duży malezyjski bank zgodził się na finanso-
wanie projektu.

PCC SE przygotowuje się do 
długoterminowej zmiany 
pokoleniowej
Na Powszechnym Walnym Zgromadzeniu 
PCC SE w dniu 10 sierpnia 2021 roku pod-
jęto uchwałę o zmianie Statutu Spółki, w 
celu przejścia z dotychczasowej monistycz-
nej struktury organizacyjnej z Radą Admi-
nistrującą i Dyrektorami Zarządzającymi na 
dualistyczny system z Zarządem i Radą Nad-
zorczą. Podstawowa różnica w stosunku do 
obecnej struktury PCC SE polega na tym, że 
w odróżnieniu od dotychczasowej sytuacji 
dana osoba (lub mniejszość osób) nie może 
być reprezentowana w obydwóch organach 
spółki, tylko oba organy mają zupełnie inny 
skład personalny. Waldemar Preussner, jedy-
ny akcjonariusz PCC SE, objął również prze-
wodnictwo w nowej Radzie Nadzorczej. Wi-
ceprzewodniczącym Rady Nadzorczej został 
dr Hans-Josef Ritzert. Dr Ritzert jest chemi-
kiem i był już wcześniej związany z PCC SE 
w funkcji doradczej. Skład Rady Nadzorczej 
uzupełnia Reinhard Quint, wieloletni czło-
nek dotychczasowej Rady Administrującej. 

Zarządzaniem operacyjnym PCC SE zajmie 
się ze skutkiem natychmiastowym trzyoso-
bowy Zarząd, w skład którego wchodzą dr 
Peter Wenzel jako Przezes Zarządu, oraz dr 
Alfred Pelzer i Ulrike Warnecke jako Człon-
kowie Zarządu. Zakres obowiązków pani 
Warnecke i pana dr Pelzer pozostaje bez 
zmian. Dr Wenzel, dotychczasowy kierow-
nik działu rozwoju korporacyjnego PCC SE, 
będzie w nowej roli odpowiedzialny za roz-
wój firmy i opracowanie projektów, badania 
i rozwój, jak również za obszar zrównowa-
żonego rozwoju/CSR, który staje się co raz 
ważniejszym tematem. Tak jak dotychczas, 
zarząd będzie wspierany przez pana Ric-
cardo Koppe, dyrektora ds. finansowych i 
controllingu (CFO) oraz pana Petera Berge-
ra, dyrektora ds. prawnych. Reorganizacja 
ma na celu trwałe wzmocnienie struktury 
korporacyjnej PCC SE, oraz w perspektywie 
długoterminowej również przygotowanie 
firmy do zmiany pokoleniowej. Zmiana sta-
tutu spółki uprawomocni się z chwilą jej re-
jestracji w rejestrze handlowym.

Wykup obligacji o 
jednorazowej spłacie
Dnia 1 lipca 2021 roku PCC SE wykupiła w 
terminie zapadalności całość 4,00% serii 
obligacji ISIN DE000A2AAY85 wyemitowa-
nej w październiku 2016 roku. Kwota spłaty 
wyniosła 23,7 mln €. 

Duisburg, sierpień 2021 roku 

Wytwórnia spółki PCC BakkiSilicon hf. z Húsavík (Islandia) wznowiła produkcję uruchamiając w kwietniu 
pierwszy piec, podczas gdy drugi został uruchomiony w lipcu. Obecnie obydwa piece pracują prawie z 
pełną mocą.


