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Niezwykle udane wyniki działalności Grupy PCC w roku obrotowym
2021 utrzymały się także w trzecim kwartale
702 mln € skonsolidowanych przychodów Grupy PCC w pierwszych
dziewięciu kwartałach – to wzrost o 30,9% rok do roku
Wzrost EBITDA o 137,6%, do 126,5 mln € na koniec września
Pion chemiczny wyraźnie przekracza założenia dotyczące
przychodów i zysku
Wykup obligacji o jednorazowej spłacie
Wyniki działalności ogółem
Niezwykle udane wyniki działalności
Grupy PCC zanotowane w pierwszej połowie roku obrotowego 2021 utrzymały
się także w trzecim kwartale. Kwartał
ten, po raz kolejny uwidocznił ogromny
wpływ Chin na całą gospodarkę światową.
Racjonowanie dostaw energii w tym kraju
i częściowe wstrzymanie produkcji przemysłowej doprowadziły do znacznego spadku eksportu z Chin. W efekcie doszło do
gwałtownego wzrostu cen między innymi
krzemometalu, a w ostatnim czasie również
sody kaustycznej jako produktu ubocznego powstającego przy produkcji chloru. W
niektórych segmentach sytuacja ta działała
wyraźnie na korzyść Grupy PCC. Negatywny
wpływ w trzecim kwartale miały natomiast
m.in. różne awarie instalacji w Europie, jak
również zła pogoda w Europie i Ameryce
Północnej, które doprowadziły do przejściowego niedoboru podaży różnych podstawowych surowców. Sytuację zaostrzyły
rosnące koszty energii i trwające zawirowaWskaźniki finansowe Grupy PCC (zgodnie z MSSF)

nia na międzynarodowym rynku transportu.
W tak niestabilnym otoczeniu rynkowym
Grupa PCC radziła sobie w trzecim kwartale 2021 roku bardzo dobrze, a osiągnięte przychody w wysokości 253,6 mln € były
nawet wyższe niż w dwóch poprzednich
kwartałach. Narastająco do 30 września
skonsolidowane przychody ze sprzedaży
wyniosły 702,0 mln €. Wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (536,5 mln €) wyniósł 30,9%. Oznacza
to również, że skonsolidowane przychody
na koniec trzeciego kwartału były wyraźnie
wyższe od naszych założeń. Po stronie zysku
zarówno wyniki roku poprzedniego (na które wpływ miała pandemia), jak i założenia na
bieżący rok obrotowy zostały wyraźnie przekroczone. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł
w trzecim kwartale 2021 roku 84,8 mln €,
a narastająca kwota w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku 248,4 mln €
(wobec 157,5 mln € w analogicznym okresie roku ubiegłego). Zysk przed wynikiem z
działalności finansowej, opodatkowaniem,
umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) wyniósł
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w trzecim kwartale 40,4 mln €. Narastająco w pierwszych dziewięciu miesiącach
2021 roku zysk EBITDA zwiększył się do
126,5 mln €, a więc o 137,6% w porównaniu z wartością 53,3 mln € osiągniętą
przed rokiem. W trzecim kwartale 2021
roku Grupa PCC osiągnęła zysk operacyjny
(EBIT) w wysokości 23,1 mln €. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku EBIT
wyniósł 73,9 mln €. Przed rokiem wskaźnik
ten wyniósł 3,0 mln €. Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wyniósł w trzecim kwartale
2021 roku 16,0 mln €, a narastająca kwota
w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021
roku 49,7 mln €. Natomiast w odpowiednim
okresie roku ubiegłego zaksięgowano stratę
w wysokości 30,3 mln €. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej również okazały się na koniec trzeciego kwartału istotnie
lepsze niż przed rokiem: Osiągnęły one bowiem na dzień na 30 września 2021 roku
91,4 mln € (wobec 59,9 mln € w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Wyniki działalności
poszczególnych segmentów
Pion chemiczny Grupy PCC osiągnął
w trzecim kwartale 2021 przychody
w wysokości 202,1 mln €, dorównując
wysokiemu poziomowi z poprzedniego kwartału. Narastająco do 30 września
skonsolidowane przychody pionu wyniosły
582,4 mln €. Tym samym znacznie przekroczono zarówno poziom osiągnięty przed ro-
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ły się w trzecim kwartale 2021 roku nadal
w fazie startupu i w związku z tym przynosiły straty. Natomiast spółka PCC Therm
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, zarządzana w
ramach podgrupy PCC Insulations GmbH
z Duisburga, osiągnęła kilka istotnych kamieni milowych przy realizacji inwestycji w
produkcję płyt izolacyjnych. Budowa nowej
hali produkcyjnej, która z powodu pandemii
została opóźniona o kilka miesięcy, została
zakończona. Obecnie produkowane i sprzedawane są tam płyty termoizolacyjne z zakupionych bloków piankowych. Pomyślnie
przebiegały również prace nad tworzeniem
autorskiego systemu piankowego. System
znajduje się obecnie na etapie certyfikacji,
która powinna zakończyć się najpóźniej na
początku 2022 roku.

kiem (429,6 mln €), jak również nasze oczekiwania na bieżący rok obrotowy. To samo
dotyczy również wyniku finansowego. Z
wyjątkiem segmentu dóbr konsumpcyjnych
wszystkie segmenty pionu chemicznego
przyczyniły się do opisanej, pomyślnej dynamiki.

Poliole
Dynamika przychodów i zysku segmentu polioli była w trzecim
kwartale nadal bardzo pomyślna. Najistotniejszy wkład miała tutaj po raz kolejny
jednostka biznesowa polioli spółki PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego. Ceny sprzedaży
polioli polieterowych wykazywały w ciągu
kwartału co prawda tendencję spadkową,
ale utrzymywały się wciąż na wysokim poziomie dzięki trwającemu silnemu popytowi
ze strony przemysłu meblarskiego i producentów materacy. Dużym popytem cieszyły się również poliole poliestrowe spółki
PCC PU Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, które
znajdują zastosowanie przede wszystkim
w budownictwie. Dzięki temu przychody i
zyski spółki portfelowej okazały się także w
trzecim kwartale znacznie lepsze niż przed
rokiem. Nasze założenia na bieżący rok obrotowy zostały również znacznie przekroczone. Dotyczy to także tajlandzkiej spółki
joint venture PCC Rokita SA, firmy IRPC
Polyol Company Ltd. z siedzibą Bangkoku,
jak również polskiego dostawcy rozwiązań,
firmy PCC Prodex Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, mimo że wolumen sprzedaży pozostał w
ostatnim przypadku nieco poniżej poziomu
ubiegłorocznego, m.in. z powodu opóźnionych dostaw niektórych surowców. Spółce
PCC Prodex GmbH z Essen, działającej w
branży specjalistycznych bloków piankowych i tarcz polerskich, również udało się
poprawić wyniki w porównaniu z rokiem
ubiegłym, tym niemniej spółka zamknęła
narastający okres do końca września nadal
stratą. Wszystkie pozostałe obszary biznesowe należące do segmentu polioli znajdowaWskaźniki wg.
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Surfaktanty
W segmencie surfaktantów
również można uznać trzeci kwartał
2021 roku za udany. Fundamentem pomyślnej dynamiki był utrzymujący się silny
popyt na surfaktanty do produkcji środków
do prania, środków czyszczących i pielęgnacji ciała, jak również powrót popytu na
surfaktanty do zastosowań przemysłowych.
Kolejnym charakterystycznym wydarzeniem
kwartału był dynamiczny wzrost cen zakupu
surowców takich jak alkohole syntetyczne,
olej z nasion palmowych, a przede wszystkim etylen. Tutaj ceny windowały nie tylko
wysokie notowania ropy naftowej, lecz również gwałtowny wzrost popytu na etylen z
innych obszarów jego zastosowania (polietylen, HDPE i LDPE). Największej spółce
segmentu, PCC Exol SA z siedzibą w Brzegu
Dolnym, sytuację utrudnił na początku trzeciego kwartału przejściowy niedobór dostaw
tlenku etylenu, który wynikał z przejściowych problemów głównego dostawcy tego
surowca przy ponownym uruchomieniem instalacji produkcyjnej po postoju związanym
z bieżącym remontem. Pomimo wszystkich
utrudnień, PCC Exol SA pozyskała w tym

okresie nawet nowych klientów i zamknęła
trzeci kwartał wyraźnym zyskiem znacznie
przekraczającym wynik ubiegłoroczny. Dotyczy to również segmentu surfaktantów
jako całości. 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, wniosły tutaj dodatni
wkład na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Chlor
Segment chloru utrzymał w
trzecim kwartale 2021 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Popyt na chlor
utrzymywał się na wysokim poziomie, zarówno wewnątrz Grupy PCC, jak i u odbiorców zewnętrznych. W konsekwencji ceny
sprzedaży chloru nadal rosły, a wolumen i
ceny sprzedaży kwasu solnego i monochlorobenzenu również wykazywały tendencję
wzrostową. Pod koniec kwartału dynamiczny
wzrost cen zanotowano także w przypadku
sody kaustycznej jako produktu ubocznego
produkcji chloru, czego powodem był brak
dostaw z Chin. Sytuacja ta pozwoliła jednostce biznesowej chloru spółki PCC Rokita SA
zamknąć trzeci kwartał 2021 roku wynikiem
dodatnim, pomimo kilkudniowego przestoju produkcyjnego w sierpniu związanego z
remontem. Spółka PCC MCAA Sp. z o.o.
z Brzegu Dolnego wypracowała w trzecim
kwartale 2021 również niezwykle udane
wyniki działalności. Firma musiała co prawda
wstrzymać produkcję kwasu monochlorooctowego (MCAA) na kilka dni ze względu na
planowane wyłączenie instalacji elektrolizy
do produkcji chloroalkaliów. Ponadto drugi
ważny surowiec do produkcji MCAA, czyli
kwas octowy, pozostawał mało dostępny i
drogi z powodu tymczasowych problemów
produkcyjnych związanych z wystąpieniem
siły wyższej u dwóch dostawców jednocześnie. Tym niemniej PCC MCAA Sp. z o.o.
przekroczyła na koniec września 2021 roku

Poliole

Surfaktanty

Chlor

Chemia Specjalistyczna

Q3/2021 9M/2021 9M/2020

Q3/2021 9M/2021 9M/2020

Q3/2021 9M/2021 9M/2020

Q3/2021 9M/2021 9M/2020

5

Przychody ze sprzedaży 1 mln €

59,6

177,4

99,5

38,1

110,2

91,5

40,9

116,8

98,9

57,3

161,3

119,7

mln €

18,5

61,5

10,4

4,9

13,4

12,0

9,5

28,8

28,9

6,0

16,7

7,2

mln €

17,5

58,4

6,9

4,0

11,2

10,1

5,3

15,4

16,6

4,4

11,9

3,4

mln €

17,5

57,6

6,5

3,8

10,1

8,6

4,7

13,5

10,3

4,1

10,8

1,1

(na 30.09)

255

255

266

304

304

290

391

391

385

391

391

378

EBITDA
EBIT
EBT

2

3

4

Zatrudnienie 

Uwagi: Korekty konsolidacyjne nie są wykazywane oddzielnie. Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne i narastające 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.
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sji sprawiły, że tamtejsi producenci musieli
ograniczyć swoją produkcję w celu zapewnienia wystarczającego chłodzenia instalacji. W związku z tym PCC Trade & Services
GmbH nie była w stanie zrealizować wszystkich zapytań o dostawy. Tym niemniej spółka
zamknęła trzeci kwartał, jak również pierwsze dziewięć miesięcy 2021 roku wynikiem
wyraźnie dodatnim i wyższym od naszych
założeń. Wynikom spółki sprzyjały wciąż
wysokie ceny podstawowych surowców
chemicznych oraz rosnący popyt na koks i
antracyt. Ponadto spółka PCC Trade & Services GmbH zrealizowała w trzecim kwartale
drugą częściową dostawę ok. 33 tys. ton rosyjskiego antracytu dla dużego klienta z Kanady przez jeden z portów w Finlandii. Spółka PCC Silicium S.A. z Zagórza koło Kielc
również znacząco zwiększyła przychody i
zysk w stosunku do roku ubiegłego. Oprócz
wznowienia dostaw kwarcytu do Islandii w
celu zaopatrzenia naszej tamtejszej wytwórni krzemometalu, do pozytywnej dynamiki
przyczynił się również rosnący popyt na
kwarcyt ze strony branży żelazostopów oraz
niezmiennie wysokie zapotrzebowanie na
tłuczeń do budowy dróg i linii kolejowych.

zarówno wyniki roku ubiegłego, jak i założenia dotyczące przychodów i zysku w
bieżącym roku obrotowym. Spółce sprzyjał
również wzrost sprzedaży MCAA w formie
płatków, m.in. do Turcji, USA i Australii – co
również było konsekwencją braku eksportu z Chin. Dzięki opisanemu, pomyślnemu
rozwojowi sytuacji, PCC MCAA Sp. z o.o.
z sukcesem zakończyła negocjacje w sprawie częściowego refinansowania pożyczki
właścicielskiej udzielonej jej przez PCC SE i
dokonała w trzecim kwartale odpowiednio
częściowej spłaty na rzecz PCC SE.

Chemia Specjalistyczna
Przychody i wyniki finansowe
segmentu chemii specjalistycznej jako
całości zostały w trzecim kwartale 2021
roku zrealizowane na poziomie znacznie wyższym od ubiegłorocznego oraz
od naszych założeń. Jednostka biznesowa PCC Rokita SA zajmująca się fosforo- i
naftalenopochodnymi korzystała w dalszym
ciągu na silnym wzroście cen sprzedaży niektórych uniepalniaczy na bazie fosforu, który został spowodowany brakiem importu z
Chin. W przypadku producenta alkilofenoli
PCC Synteza S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu nastąpiła poprawa dynamiki przychodów i wyniku finansowego w porównaniu
do drugiego kwartału 2021 roku. Miało to
związek m.in. z kolejnymi zamówieniami
dodecylofenolu przez odbiorcę, który w
związku z Brexitem w pierwszym kwartale
złożył duże zamówienie w PCC Synteza S.A.
Ponowne problemy z dostawami po stronie
stałego kontrahenta z Wielkiej Brytanii doprowadziły do złożenia wspomnianych dodatkowych zamówień, które mogą potencjalnie stanowić podstawę długoterminowej
współpracy biznesowej. Spółka PCC Trade &
Services GmbH z Duisburga, zajmująca się
handlem surowcami, odnotowała w trzecim
kwartale również po raz kolejny pomyślne
wyniki działalności. Mogłyby one być jeszcze
lepsze, ale wyjątkowe letnie upały w RoWskaźniki wg.
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Dobra Konsumpcyjne
Podgrupa PCC Consumer Products w trzecim kwartale 2021 roku po
raz kolejny nie zrealizowała założeń
dotyczących przychodów i wyników finansowych. Główną tego przyczyną była
początkowo nadal mniejsza niż oczekiwana sprzedaż zrealizowana przez największą spółkę portfelową segmentu - firmę
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
(PCC CP Kosmet) z Brzegu Dolnego. Sytuację
utrudniał gwałtowny wzrost cen zakupu surowców, który udało się przerzucić na klientów lecz z opóźnieniem. Cieszy natomiast
fakt, że pod koniec trzeciego kwartału 2021
zanotowano istotny wzrost dostaw PCC CP
Kosmet, zwłaszcza do kluczowych klientów
spółki. Druga spółka operacyjna podgrupy

PCC Consumer Products w Polsce, producent butelek PET PCC Packaging Sp. z o.o. z
siedzibą w Brzegu Dolnym, została z dniem
1 września 2021 roku połączona z PCC CP
Kosmet, swoim dotychczasowym głównym
odbiorcą. Połączenie to ma na celu zmniejszenie obciążenia administracyjnego i jednocześnie oszczędność kosztów. Białoruska
spółka PCC Consumer Products Navigator
z siedzibą w Grodnie osiągnęła w trzecim
kwartale 2021 roku ponownie niewielki dodatni wynik, który jednak miał ograniczony
wpływ na wynik segmentu dóbr konsumpcyjnych jako całości.

Energia
Zewnętrzne przychody pionu
energetycznego Grupy PCC wyniosły w
trzecim kwartale 2021 roku 2,4 mln €.
Narastająco w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku przychody osiągnęły
8,6 mln €, czyli wartość zbliżoną do poziomu ubiegłorocznego i przekraczającą
nasze założenia. Po stronie wyników pion
energetyczny przynosił z powodów opisanych w poprzednim raporcie kwartalnym
nadal straty. Dla skonsolidowanego wyniku
finansowego pionu energetycznego miało
to jednak ograniczone znaczenie. Oprócz
segmentu Energii Konwencjonalnej z elektrociepłownią (względnie odpowiednią
jednostką biznesową) PCC Rokita SA oraz
zakładem energetycznym i ciepłowniczym
PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. z
Kędzierzyna-Koźla, pion energetyczny obejmuje również spółkę PCC DEG Renewables
GmbH z siedzibą w Duisburgu, która wraz
ze swoimi spółkami zależnymi w Macedonii Północnej oraz Bośni i Hercegowinie
działa w segmencie Energii Odnawialnej.
We wrześniu 2021 roku, po długich negocjacjach ze współudziałowcem, spółką DEG
- Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH z siedzibą Kolonii, PCC SE
nabyła 40-procentowy udział partnera w
spółce PCC DEG Renewables GmbH. W
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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.
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Raport kwartalny Grupy PCC 3/2021
kolejnym kroku przewidywana jest zmiana
nazwy spółki na „PCC Renewables GmbH”.
W perspektywie długoterminowej, wyjście
DEG zapewni PCC SE większą elastyczność
w dalszym rozwoju przedmiotowego segmentu działalności.

Logistyka
Pion logistyczny osiągnął w
trzecim kwartale 2021 roku kolejny rekord, osiągając 30,1 mln € przychodów.
Po stronie zysku ponownie przekroczono i
tak już niezwykle dobre wyniki dwóch poprzednich kwartałów. Głównym filarem
przychodów i zysku pozostał segment transportu intermodalnego – pomimo utrzymujących się trudnych warunków na międzynarodowym rynku kontenerowym. Do tej pory
nie udało się jeszcze uporządkować sytuacji z
zaległymi kontenerami spowodowanej kilkudniową blokadą Kanału Sueskiego w kwietniu. Stan rzeczy uległ nawet pogorszeniu,
między innymi z powodu tymczasowego
zamknięcia, w związku z pandemią, jednego z większych portów kontenerowych w
Chinach w sierpniu. Ponadto w Europie nie
było (i wciąż nie ma) wystarczającej liczby barek w żegludze śródlądowej, które mogłyby
przewieźć kontenery składowane w portach
morskich, a liczne budowy na liniach kolejowych, m.in. w Niemczech i w Polsce powodują dodatkowe opóźnienia. W tak trudnym
otoczeniu rynkowym PCC Intermodal SA z
Gdyni działała z powodzeniem i rozbudowała zarówno przewozy krajowe, jak i w szczególności przewozy na trasach z Polski do
Rotterdamu i Antwerpii. Na tych ostatnich
trasach spółka jako prywatny przewoźnik
korzystała przez pewien czas na strajku maszynistów w Niemczech. W efekcie PCC Intermodal SA zamknęła także trzeci kwartał
2021 roku wynikiem dodatnim i wyższym
niż przed rokiem. (Ambitne) założenia co do
wyników finansowych w bieżącym roku zostały również przekroczone. Przewoźnik drogowy chemikaliów płynnych PCC Autochem
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego także wniósł w
trzecim kwartale 2021 roku dodatni wkład

Wytwórnia spółki joint venture DME Aerosol produkująca eter dimetylowy (DME) o wysokiej czystości
do wyrobów aerozolowych, która znajduje się w obwodzie tulskim Rosji, odnotowuje od momentu
oddania do użytku pod koniec 2018 roku korzystne wyniki działalności.

w wynik finansowy, który mieścił się w ramach naszych założeń. Rosyjska spółka ZAO
PCC Rail z Moskwy osiągnęła znaczącą poprawę przychodów i zysków w porównaniu
z poprzednimi kwartałami dzięki ponownemu wzrostowi taryf wagonowych. Poza
tym ZAO PCC Rail skorzystała na dynamice
kursu rosyjskiego rubla, a dzięki dodatnim
różnicom kursowym osiągnęła narastająco
do końca września niewielki dodatni wynik
finansowy. Tym niemniej założenia dotyczące
przychodów i zysków na rok 2021 nadal nie
zostały spełnione.

Holding/Projekty
Wyniki pionu Holding/Projekty pozostały w trzecim kwartale 2021
ujemne zgodnie z założeniami, ale w
porównaniu z poprzednimi kwartałami
uległy poprawie. Ma to głównie związek z
pomyślną dynamiką spółki PCC BakkiSilicon
hf. z Húsavík (Islandia). W pierwszym tygodniu lipca spółka rozpoczęła uruchamianie
drugiego pieca i produkuje obecnie materiał wysokiej jakości na stabilnym poziomie.
Silny wzrost popytu na krzemometal przy
jednoczesnym braku dostaw z Chin doprowadził również do zawrotnego wzrostu cen
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sprzedaży krzemometalu. Co prawda po
stronie cen zakupu surowców (w tym węgla) oraz kosztów transportu zanotowano
również istotny wzrost, ale tym niemniej
spółka PCC BakkiSilicon hf. zamknęła wrzesień 2021 roku po raz pierwszy niewielkim
zyskiem, przynajmniej na poziomie operacyjnym. Opisany pozytywny trend powinien
się jeszcze wzmocnić w najbliższych miesiącach. Druga duża spółka celowa segmentu
Holding/Projekty, DME Aerosol z Pierwomajskiego (Rosja), odnotowała w trzecim
kwartale 2021 roku kolejny znaczący wzrost
wolumenu sprzedaży. Dzięki temu spółka
joint venture zamknęła trzeci kwartał 2021
roku na plusie i znacznie przekroczyła swoje
założenia dotyczące zysku w bieżącym roku
obrotowym.

Wykup obligacji o
jednorazowej spłacie
Dnia 1 października 2021 roku PCC SE spłaciła w terminie zapadalności całość 6,75%
serii obligacji ISIN DE000A13SH30 wyemitowanej w grudniu 2014 roku. Kwota spłaty wyniosła 19,9 mln €.
Duisburg, listopad 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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