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Wyniki działalności ogółem
W czwartym kwartale Grupa PCC po 
raz kolejny znacznie przekroczyła swo-
je niezwykle udane wyniki osiągnięte 
w poprzednich kwartałach 2021 roku 
obrotowego, zarówno pod względem 
przychodów, jak i zysku. Przychody 
kwartalne w wysokości 277,7 mln € były 
najwyższe w całym 2021 roku. Narastają-
co do końca roku skonsolidowane przy-
chody ze sprzedaży wyniosły 979,7 mln €. 
Wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem 
(716,8 mln €) wyniósł 36,7%. Oznacza to 
również, że skonsolidowane przychody 
2021 roku przekroczyły nasze oczekiwa-
nia. Po stronie zysku zarówno wyniki roku 
poprzedniego (na które wpływ miała pan-
demia), jak i założenia na 2021 rok obro-
towy zostały wyraźnie przekroczone. Zysk 
brutto na sprzedaży wzrósł w ciągu czwar-
tego kwartału 2021 roku o 112,9 mln €, z 
248,4 mlnamortization do 361,4 mln € (wo-
bec 207,6 mln € w poprzednim roku). Zysk 
przed odsetkami, opodatkowaniem, umo-

rzeniem i amortyzacją wyniósł w czwartym 
kwartale 72,2 mln €. W całym roku 2021 
EBITDA osiągnął 198,8 mln €, zamykając rok 
niewiele poniżej progu 200 milionów euro. 
W porównaniu z wartością 83,8 mln € osią-
gniętą przed rokiem, zysk EBITDA zwiększył 
się o 137,1 %. Na poziomie wyniku opera-
cyjnego (EBIT) Grupa PCC wypracowała w 
czwartym kwartale 2021 zysk w wysokości 
53,1 mln €. W ujęciu całego roku 2021 EBIT 
wyniósł 127,0 mln € (wobec 11,3 mln € w 
poprzednim roku). Wynik przed opodatko-
waniem (EBT) wyniósł w czwartym kwartale 
44,8 mln €, zaś w całym 2021 roku obro-
towym 94,4 mln €. Natomiast w poprzed-
nim roku zaksięgowano stratę w wysokości 
-38,4 mln €. Przepływy pieniężne z dzia-
łalności operacyjnej na koniec czwartego 
kwartału również okazały się istotnie lepsze 
niż przed rokiem: Osiągnęły one bowiem na 
dzień na 31 grudnia 2021 roku 147,3 mln € 
(wobec 114,0 mln € w poprzednim roku). W 
ujęciu łącznym, rok 2021 był zdecydowanie 
jednym z najlepszych w 28-letniej historii 
firmy.

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów
Pion Chemii pozostał w czwartym kwar-
tale głównym źródłem przychodów i zy-
sku Grupy PCC, a tym samym również w 
całym roku obrotowym 2021. Kwartalne 
przychody pionu osiągnęły 215,3 mln €, zaś 
narastająco do końca roku 797,8 mln €. Tym 
samym znacznie przekroczono zarówno po-
ziom osiągnięty przed rokiem (578,2 mln €), 
jak również nasze oczekiwania na ubiegły 
rok obrotowy. To samo dotyczy również wy-
niku finansowego. Z wyjątkiem segmentu 
dóbr konsumpcyjnych, pozostałe segmenty 
pionu chemicznego przyczyniły się także w 
czwartym kwartale do wspomnianej, po-
myślnej dynamiki.

Poliole

Dla segmentu polioli czwarty 
kwartał 2021 był kolejnym bardzo uda-
nym okresem. Najistotniejszy wkład miała 
tutaj po raz kolejny jednostka biznesowa 
polioli spółki PCC Rokita SA z Brzegu Dol-
nego, a tu szczególnie produkowane przez 
nią poliole polieterowe. Krzywa cen tych po-
lioli uległa w czwartym kwartale dalszemu 
wypłaszczeniu. Tym niemniej jednostka biz-
nesowa polioli nadal w pełni wykorzystała 
moce produkcyjne, zamykając rok 2021 po 
raz drugi z rzędu rekordowym zyskiem. W 
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Wskaźniki finansowe Grupy PCC (zgodnie z MSSF) Q4/2021 2021 2020

Przychody ze sprzedaży (tylko przychody poza Grupą PCC)1 277,7 mln € 979,7 mln € 716,8 mln €

EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją)2 72,2 mln € 198,8 mln € 83,8 mln €

EBIT (zysk operacyjny)3 53,1 mln € 127,0 mln € 11,3 mln €
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Zatrudnienie (na 31.12) 3317 3317 3176
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przypadku sprzedaży polioli poliestrowych, 
które znajdują zastosowanie przede wszyst-
kim w przemyśle budowlanym, prowadzo-
nej przez spółkę PCC PU Sp. z o.o. z Brzegu 
Dolnego, odnotowano pod koniec czwar-
tego kwartału niewielki sezonowy spadek. 
Tym niemniej przychody i zysk tej spółki 
portfelowej okazały się także w czwartym 
kwartale znacznie lepsze niż przed rokiem. 
Nasze założenia na ubiegły rok obrotowy 
zostały również znacznie przekroczone. 
Dotyczy to również polskiego dostawcy roz-
wiązań PCC Prodex Sp. z o.o. z Brzegu Dol-
nego oraz tajlandzkiej spółki joint venture 
PCC Rokita SA, IRPC Polyol Company Ltd. 
z siedzibą w Bangkoku, gdzie odnotowano 
niewielki spadek dynamiki przychodów i zy-
sku. Firma PCC Prodex GmbH z Essen, dzia-
łająca w branży specjalistycznych bloków 
piankowych i tarcz polerskich, odnotowała 
na początku czwartego kwartału niespo-
dziewanie silny spadek popytu na tarcze 
polerskie, co było konsekwencją wysokich 
zapasów u klientów z sektora renowacji 
samochodów. W ujęciu całego roku firma 
PCC Prodex GmbH osiągnęła natomiast zna-
czącą poprawę wyniku finansowego w po-
równaniu z rokiem poprzednim. Nie udało 
się jednak osiągnąć założonego pierwotnie 
na 2021 rok wyjścia spółki na plus. Obec-
nie spodziewamy się tego w 2022 roku. 
Wszystkie pozostałe obszary biznesowe na-
leżące do segmentu polioli znajdowały się w 
czwartym kwartale 2021 roku nadal w fazie 
startupu i w związku z tym przynosiły straty.

Surfaktanty

Dla segmentu surfaktantów 
czwarty kwartał okazał się najlepszym 
kwartałem w udanym 2021 roku ob-
rotowym. Największa spółka portfelowa 
segmentu, PCC Exol SA z Brzegu Dolnego, 
skorzystała w szczególności na rosnącym 
popycie na produkty specjalistyczne do za-
stosowań przemysłowych. Zwiększenie w 
portfelu produktów spółki udziału wyro-

bów specjalistycznych o wyższych marżach 
zaowocowało wzrostem zysku, również 
w innych obszarach zastosowań. Pomimo 
wyższych cen zakupu głównych surowców, 
m.in. tlenku etylenu i alkoholi tłuszczowych, 
PCC Exol SA zakończyła czwarty kwartał, 
a także cały rok obrotowy 2021 zyskiem 
znacznie przekraczającym wynik poprzed-
niego roku. W efekcie nasze oczekiwania 
na 2021 rok zostały również przekroczone. 
Dotyczy to również segmentu surfaktantów 
jako całości. Amerykańska spółka zależna 
PCC Exol SA, firma PCC Chemax, Inc. z sie-
dzibą Piedmont (Karolina Południowa), jak 
i turecka spółka handlowa PCC Exol Kimya 
w Stambule, wniosły tutaj dodatni wkład. 
W czwartym kwartale stworzono ponadto 
ważny element fundamentu pod przyszły 
wzrost w segmentach surfaktantów i polioli: 
Dzięki zawarciu zbiorczej umowy na zakup 
tlenku etylenu z najważniejszym dostawcą, 
spółki PCC Exol SA i PCC Rokita SA zabez-
pieczyły sobie długoterminowe dostawy 
tego istotnego surowca.

Chlor

Segment chloru również prze-
kroczył w czwartym kwartale i tak już 
dobre wyniki osiągnięte w poprzednich 
okresach. Zapotrzebowanie na chlor utrzy-
mywało się na wysokim poziomie, zarówno 
wewnątrz Grupy PCC, jak i u zewnętrznych 
klientów. W związku z tym ceny sprzeda-
ży chloru również pozostały na wysokim 
poziomie. W przypadku sody kaustycznej, 
będącej produktem ubocznym produkcji 
chloru, wzrost cen nasilił się w czwartym 
kwartale 2021 roku jeszcze bardziej z po-
wodu braku dostaw z Chin. Ceny ługu so-
dowego i innych pochodnych chloru (w tym 
monochlorobenzenu) również wykazywały 
silną tendencję wzrostową ze względu na 
utrzymujący się wysoki popyt. Sytuacja ta 
pozwoliła jednostce biznesowej chloru spół-
ki PCC Rokita SA zamknąć czwarty kwar-
tał 2021 roku niezwykle dobrym wynikiem  

Wskaźniki wg. 
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Przychody ze sprzedaży 1 mln €

EBITDA 2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 31.12)

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  

finansowym. Spółka PCC MCAA Sp. z o.o.  
z Brzegu Dolnego, mimo wzrostu cen ener-
gii, wypracowała w czwartym kwartale rów-
nież niezwykle udane wyniki działalności. W 
całym roku 2021 spółka odnotowała rekor-
dową sprzedaż w wysokości prawie 50 tys. 
ton kwasu monochlorooctowego (MCAA), 
a także najwyższe przychody od czasu uru-
chomienia wytwórni w 2016 roku. Dodat-
kowo PCC MCAA Sp. z o.o. skorzystała 
również na znacznym wzroście sprzedaży 
MCAA w formie płatków, w związku z bra-
kiem eksportu z Chin. Pod względem zysku, 
PCC MCAA Sp. z o.o. zamknęła czwarty 
kwartał 2021 roku wynikiem dodatnim, 
znacznie przekraczającym poziom ubiegło-
roczny oraz nasze oczekiwania. Dotyczy to 
również segmentu chloru jako całości.

Chemia Specjalistyczna

Przychody i wyniki finansowe 
segmentu chemii specjalistycznej zosta-
ły w czwartym kwartale 2021 roku zre-
alizowane po raz kolejny na poziomie 
znacznie wyższym od ubiegłorocznego 
oraz od naszych założeń. W jednostce 
biznesowej pochodnych fosforu i naftalenu 
PCC Rokita SA pozytywny wpływ na wyni-
ki działalności miało zwiększenie wykorzy-
stania dodatkowych mocy produkcyjnych, 
oddanych do użytku w poprzednim roku. 
Ponadto ze względu na brakujący import 
z Chin ceny sprzedaży niektórych uniepal-
niaczy na bazie fosforu utrzymywały się w 
czwartym kwartale na wysokim poziomie. 
Pozytywną dynamikę sprzedaży i zysku 
odnotowano również w przypadku produ-
centa alkilofenoli, spółki PCC Synteza S.A. 
z Kędzierzyna-Koźla. W czwartym kwar-
tale PCC Synteza S.A. wzmocniła również 
współpracę z siostrzaną, niemiecką spółką 
PolyU GmbH z Oberhausen. Chemikalia spe-
cjalistyczne opracowane przez PolyU GmbH 
mają być produkowane przez PCC Synteza 
S.A. od 2022 roku. Niezbędne inwestycje w 
zakładzie w Kędzierzynie-Koźlu zakończą się 

Chemia Specjalistyczna

Q4/2021 2021 2020

56,1 217,4 153,2

6,8 23,5 9,3

5,1 17,0 3,8

4,7 15,5 1,5
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Chlor

Q4/2021 2021 2020

50,4 167,1 131,2

25,9 54,7 38,9

21,9 37,3 19,6

21,2 34,6 11,7

400 400 396

Surfaktanty

Q4/2021 2021 2020

44,5 154,6 123,1

7,1 20,4 15,7

6,2 17,4 13,0

6,2 16,3 11,1

316 316 296

Poliole

Q4/2021 2021 2020

58,0 235,4 144,5

16,0 77,5 23,9

14,5 72,9 19,3

14,1 71,7 15,5

258 258 237
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Zatrudnienie  (na 31.12)
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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  

do końca pierwszego kwartału 2022 roku. 
Dzięki temu obydwie spółki zyskają dodat-
kowy potencjał wzrostu. Spółka PCC Trade 
& Services GmbH z Duisburga, zajmująca 
się handlem surowcami również odnoto-
wała w czwartym kwartale dobre wyniki 
i zamknęła kwartał, a także rok obrotowy 
2021 wynikiem znacznie przekraczającym 
poziom ubiegłoroczny oraz nasze oczekiwa-
nia. Wynikom spółki sprzyjały wciąż wysokie 
ceny podstawowych surowców chemicz-
nych oraz zwiększony popyt na koks i an-
tracyt. Rosyjski operator portowy należący 
do PCC Trade & Services GmbH, firma AO 
Novobalt Terminal w Kaliningradzie, wyszedł 
w czwartym kwartale 2021 roku na plus, 
m. in. za sprawą wzrostu przeładunków. 
Wyniki dodatni zanotowała również spółka 
PCC Silicium S.A. z Zagórza koło Kielc. Dzię-
ki wznowieniu dostaw kwarcytu do Islandii 
w celu zaopatrzenia tamtejszej wytwórni 
krzemometalu, spółka portfelowa znacznie 
zwiększyła przychody i zysk, zamykając cały 
rok obrotowy 2021 zyskiem. Rok wcześniej 
PCC Silicium S.A. odnotowała jeszcze stratę. 
Do pomyślnej dynamiki przyczynił się także 
niezmiennie wysoki popyt na kwarcyt ze 
strony przemysłu żelazostopowego oraz na 
tłuczeń do budowy dróg i linii kolejowych. 
Zamknięcie sąsiedniego kamieniołomu z 
końcem 2021 roku jeszcze bardziej wzmoc-
niło pozycję PCC Silicium S.A. w wymienio-
nych segmentach działalności na rynku re-
gionalnym. 

Dobra Konsumpcyjne

Podgrupa PCC Consumer 
Products zamknęła zarówno czwarty 
kwartał jak i całość 2021 roku wynikiem 
ujemnym. Jednakże największa spółka 
portfelowa segmentu, PCC Consumer Pro-
ducts Kosmet Sp. z o.o. („PCC CP Kosmet“) 
z Brzegu Dolnego, zdołała dorównać do-
brym wynikom roku poprzedniego przynaj-
mniej jeżeli chodzi o poziom przychodów. 
Okazały się one jednak znacznie niższe od 

naszych założeń na 2021 rok. Po stronie wy-
niku finansowego dużym obciążeniem po-
został utrzymujący się w czwartym kwartale 
gwałtowny wzrost cen zakupu surowców. 
Podwyżki te udało się przerzucić na klientów 
z opóźnieniem, w niektórych przypadkach 
dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku. 
W związku z tym PCC CP Kosmet zamknął 
czwarty kwartał kolejną stratą, a w rezultacie 
wynik roku 2021 pozostał znacznie poniżej 
zarówno roku poprzedniego, jak i naszych 
oczekiwań. Białoruska spółka PCC Consu-
mer Products Navigator z siedzibą w Grod-
nie osiągnęła natomiast niewielki dodatni 
wynik, który jednak miał ograniczony wpływ 
na wynik segmentu dóbr konsumpcyjnych 
jako całości.

Energia

Zewnętrzne przychody Pionu 
Energii Grupy PCC wyniosły w czwar-
tym kwartale 2021 roku 3,5 mln €. W 
całym 2021 roku przychody osiągnęły 
12,1 mln €, czyli wartość nieco powyżej 
poziomu ubiegłorocznego i przekraczają-
cą nasze założenia. W przeciwieństwie do 
poprzednich kwartałów, Pion Energii osią-
gnął w czwartym kwartale dodatni wynik 
finansowy. Główną przyczyną było tutaj 
przyznanie bezpłatnych certyfikatów CO2 
jednostce biznesowej energetyki PCC Roki-
ta SA, która eksploatuje elektrociepłownię 
konwencjonalną w Brzegu Dolnym. Uzy-
skane w ten sposób przychody nie zrekom-
pensowały natomiast strat poniesionych w 
trzech poprzednich kwartałach z powodu 
wyższych cen certyfikatów CO2 i wyższych 
opłat państwowych za energię elektryczną. 
Z kolei zakład energetyczny i ciepłowniczy 
PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. z 
Kędzierzyna-Koźla, który również działa w 
segmencie energetyki konwencjonalnej, za-
kończył rok obrotowy 2021 na niewielkim 
plusie. Spółka portfelowa korzystała m.in. 
na wzroście zapotrzebowania na energię 
w wyniku ożywienia gospodarczego. W 

skład Pionu Energii wchodzi ponadto spółka 
PCC Renewables GmbH z Duisburga, która 
prowadzi działalność w segmencie energii 
odnawialnych i posiada spółki portfelowe 
w Macedonii Północnej oraz Bośni i Her-
cegowinie. Dla skonsolidowanego wyniku 
finansowego segment ten, podobnie jak 
cały Pion Energii, miał wciąż niewielkie zna-
czenie.

Logistyka

W czwartym kwartale 2021 
roku Pion Logistyki osiągnął przychody 
w wysokości 33,7 mln €, przekraczając 
rekordowy już poziom poprzedniego 
kwartału (30,1 mln €). Jeżeli chodzi o uzy-
skane wyniki finansowe, to czwarty kwartał 
był kolejnym niezwykle udanym okresem. 
Głównym źródłem przychodów i zysku pio-
nu pozostała spółka PCC Intermodal S.A. z 
Gdyni. Międzynarodowy rynek kontenero-
wy pozostawał rozchwiany, ponieważ utrzy-
mujące się od miesięcy zatory kontenerów 
cały czas nie zostały do końca rozładowane. 
PCC Intermodal S.A. sprawdziła się świet-
nie w opisanych trudnych warunkach ryn-
kowych, zwiększając liczbę przewiezionych 
kontenerów o 16% w porównaniu z ro-
kiem poprzednim. W czwartym kwartale, a 
zwłaszcza w grudniu, odnotowano znaczny 
wzrost przewozów na trasach krajowych w 
Polsce. Natomiast w odniesieniu do całego 
roku 2021 największy wzrost odnotowano 
na trasach międzynarodowych w kierunku 
Rotterdamu i Antwerpii. W efekcie PCC In-
termodal SA zamknęła czwarty kwartał, jak 
również cały rok obrotowy 2021 wynikiem 
dodatnim i wyższym niż przed rokiem. Am-
bitne założenia co do wyników finansowych 
za ubiegły rok zostały również przekroczone. 
Pomyślna dotychczas dynamika działalności 
firmy spedycyjnej PCC Autochem Sp. z o.o. 
w Brzegu Dolnym została w czwartym 
kwartale 2021 roku znacznie obciążona 
w rezultacie poważnego pożaru w prowa-
dzonej przez firmę myjni cystern. Powstałe 

Holding/Projekty 

Q4/2021 2021 2020

25,1 52,6 30,5

7,2 – 0,1 – 25,3

1,9 – 21,5 – 47,4

– 3,9 – 23,3 – 36,5

972 972 892

Logistyka

Q4/2021 2021 2020

33,7 117,2 96,0

7,0 23,2 18,2

2,3 9,0 6,4

2,1 8,0 0,2

617 617 576

Energia

Q4/2021 2021 2020

3,5 12,1 11,4

2,2 – 0,1 – 4,9

1,3 – 4,1 – 8,4

1,0 – 5,0 – 8,0

168 168 170

Dobra Konsumpcyjne

Q4/2021 2021 2020

6,3 23,1 27,0

– 0,3 – 0,5 5,7

– 0,5 – 1,3 2,9

– 0,9 – 2,9 – 3,7

199 199 214
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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

szkody są pokrywane (z wyjątkiem franszyzy 
redukcyjnej) poprzez odpowiednie ubezpie-
czenie. Konieczne odpisy aktualizujące spo-
wodowały jednak, że wynik tej spółki port-
felowej w czwartym kwartale jest ujemny. 
Przychody i zyski ZAO PCC Rail, Moskwa, 
Rosja, ponownie uległy znacznej poprawie 
w porównaniu z poprzednimi kwartałami 
w wyniku ożywienia rosyjskiej gospodarki 
i związanego z tym dalszego wzrostu taryf 
wagonowych. Spółka zamknęła rok obroto-
wy 2021 dodatnim wynikiem finansowym, 
a w rezultacie wznowiła w czwartym kwar-
tale spłatę pożyczek na rzecz PCC SE.

Holding/Projekty

W sprawie wyników Pionu 
Holding/Projekty odnotowano kolej-
ną znaczną poprawę w porównaniu z 
poprzednimi kwartałami. Na poziomie 
operacyjnym w czwartym kwartale został 
odnotowany nawet wynik dodatni. Ma 
to głównie związek z pomyślną dynamiką 
spółki PCC BakkiSilicon hf. z Húsavík (Islan-
dia). Produkcja krzemometalu w wytwórni 
spółki odbywała się w czwartym kwartale 
na bardzo stabilnym, wysokim poziomie. 
Jednocześnie cena tony krzemometalu na 
początku czwartego kwartału 2021 roku 
kontynuowała tendencje wzrostową na tle 
spadku importu z Chin, a nawet w pew-
nym momencie osiągnęła poziom ponad 
pięciokrotnie wyższy niż w czwartym kwar-
tale 2020 roku. Firma PCC BakkiSilicon hf. 
skorzystała na wymienionym pozytywnym 
trendzie, a w czwartym kwartale zrealizo-
wała nawet dostawy do Azji. W ostatnich 
tygodniach 2021 roku krzywa ceny krze-
mometalu zaczęła się wypłaszczać, ale cena 
utrzymała się na wysokim poziomie – także 
w nowym roku. W rezultacie PCC Bakki-
Silicon hf. odnotowała w czwartym kwar-
tale 2021 roku dodatni wynik operacyjny. 
Patrząc na cały rok 2021, spółka uzyskała 
dodatni wynik przynajmniej na poziomie 
EBITDA, który był znacznie wyższy niż w 
poprzednim roku, jak również od naszych 
oczekiwań. W drugiej dużej spółce celowej 

w segmencie Holding/Projekty, DME Aero-
sol z Pierwomajskiego (Rosja), przychody i 
zyski w czwartym kwartale nadal przekra-
czały nasze oczekiwania. Dzięki temu spół-
ka joint venture zamknęła rok finansowy 
2021 znacznie powyżej wyniku z roku po-
przedniego, a także wyraźnie przekroczyła 
założony zysk.

Kolejne kroki w realizacji 
projektu w Malezji
W październiku 2021 roku odbyła się cere-
monia wmurowania kamienia węgielnego, 
symbolizująca rozpoczęcie budowy wy-
twórni alkoksylatów (specjalnych niejono-
wych surfaktantów i polioli polieterowych), 
którą realizujemy wspólnie z malezyjskim 
partnerem, firmą PETRONAS Chemicals 
Group Berhad (PCG), w miejscowości Ker-
tih. W czwartym kwartale wspólna spółka 
celowa zmieniła nazwę na PCG PCC Oxyal-
kylates Sdn. Bhd. i otrzymała wspólne logo 
firmowe. Budowa wytwórni o łącznej zdol-
ności produkcyjnej 70 tys. ton przebiega 
zgodnie z planem. Jej oddanie do użytku 
przewidywane jest w trzecim kwartale 2023 
roku. Projekt nadaje nowy impuls ekspansji 
geograficznej PCC SE na rynku azjatyckim, 
który nadal dynamicznie się rozwija.

Publikacja raportu  
rocznego 2021
Podane w niniejszym raporcie wyniki finan-
sowe za cały rok 2021 podlegają jeszcze 
ostatecznej weryfikacji przez biegłego rewi-
denta. Główne badanie rozpoczęło się w 
połowie lutego 2022 r., przewidujemy, że 
jego zakończenie nastąpi do 6 maja 2022 r. 
Publikacja na stronie internetowej raportu 
rocznego 2021, który zawiera ostateczne, 
zaudytowane wyniki, planowana jest bez-
pośrednio po zakończeniu badania.

Wykup emisji obligacji o 
jednorazowej spłacie
Dnia 1 grudnia 2021 roku PCC SE wykupiła 
w terminie zapadalności całość 2,00% serii 
obligacji o jednorazowej spłacie, o numerze 
ISIN DE000A2YPFD5, wyemitowanej w paź-
dzierniku 2019 roku. Kwota spłaty wyniosła 
4,6 mln €. Ponadto PCC SE wykupiła w dniu 
1 lutego 2022 roku 3,00% serię obligacji  
o jednorazowej spłacie, o numerze ISIN  
DE000A2G9HY2, wyemitowaną w 2018 
roku. Wartość spłaty wyniosła 9,6 mln €.

Duisburg, marzec 2022 roku  

Inauguracja budowy instalacji alkoksylatów „Oxy.my” firmy PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd., spółki joint 
venture z PETRONAS Chemicals Group Berhad, w Malezji: Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego 
odbyła się 28 października 2021 roku, a oddanie instalacji do użytku planowane jest na trzeci kwartał 
2023 roku.


