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Wyniki działalności ogółem
Początek roku obrotowego 2022 był dla 
Grupy PCC niezwykle udany. Skonsoli-
dowane przychody za pierwszy kwartał wy-
niosły 345,3 miliona €, co oznacza wzrost 
o 136,3 miliona €, względnie 65,2%, w 
porównaniu z analogicznym kwartałem 
roku ubiegłego. Nasze założenia dotyczące 
przychodów zostały również znacznie prze-
kroczone. Główną przyczyną takiej dyna-
miki były wysokie, utrzymujące się powyżej 
poziomu pierwszego kwartału 2021 roku, 
przeciętne ceny sprzedaży przede wszyst-
kim polioli, surfaktantów oraz sody kau-
stycznej, jako produktu ubocznego produk-
cji chloru. Po stronie zysku odnotowaliśmy 
znaczne przekroczenie i tak bardzo dobrych 
wyników ubiegłorocznych, jak i ambitnych 
założeń na pierwszy kwartał 2022 roku. 
Wymieniony korzystny trend utrzymywał się 
także po zakończeniu kwartału. W pierw-
szym kwartale 2022 roku zysk brutto na 
sprzedaży wyniósł 128,5 miliona € (wobec 
75,2 miliona € w I kw. 2021 r.). Zysk przed 
odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem 
i amortyzacją (EBITDA) wyniósł 75,8 milio-
na €, co oznacza ponad dwukrotny wzrost 
wobec analogicznego kwartału roku ubie-
głego (35,9 miliona €). Na poziomie wyniku 
operacyjnego (EBIT) w pierwszym kwarta-
le 2022 roku osiągnięto zysk w wysokości 
58,0 miliona €, co stanowi trzykrotność 
wyniku analogicznego kwartału roku ubie-

głego (19,2 miliona €). Zysk przed opodat-
kowaniem (EBT), wynoszący 51,1 miliona €, 
uzyskał wartość ponad czterokrotnie wyższą 
niż w analogicznym kwartale roku ubiegłe-
go (12,1 miliona €). W rezultacie EBT Gru-
py PCC osiągnął już po upływie pierwszego 
kwartału 2022 roku znacznie ponad połowę 
kwoty 91,7 miliona €, osiągniętej w rekor-
dowym roku 2021. Przepływy pieniężne z 
działalności operacyjnej uległy jednak w 
ujęciu rocznym zmniejszeniu, z 40,2 milio-
na € do 28,6 miliona € na dzień bilansowy 
31 marca 2022 roku. Główną przyczyną tej 
sytuacji był wzrost kapitału obrotowego – 
będący konsekwencją wyższych cen zaku-
pu surowców i jednoczesnego zwiększenia 
ilości zapasów w związku z tworzeniem 
rezerw na zabezpieczenie ryzyka. Do stwo-
rzenia tych rezerw skłoniły nas utrzymujące 
się problemy z transportem i łańcuchem 
dostaw, spotęgowane przez ponowne za-
mknięcie portu w Szanghaju z powodu CO-
VID-19 oraz przez wojnę w Ukrainie.

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów
Niniejszy raport za pierwszy kwartał 
2022 roku został sporządzony zgodnie 
z nową strukturą segmentową Grupy 
PCC, która uwzględnia zmiany, jakie za-
szły w naszej grupie przedsiębiorstw w 
ostatnich latach. W związku z tym wpro-
wadzono następujące zmiany:

■ Rozwiązanie segmentu chemii spe-
cjalistycznej i przeniesienie dotych-
czas prowadzonych w nich jednostek 
biznesowych do segmentów „Poliole i 
pochodne”, „Surfaktanty i pochod-
ne” oraz „Chlor i pochodne”. Dzia-
łalność w zakresie handlu surowcami 
została przeniesiona z segmentu chemii 
specjalistycznej do nowo utworzonego 
segmentu „Handel i usługi”.

■ Rozwiązanie segmentu energii i prze-
niesienie spółek prowadzonych w dziale 
biznesowym energii konwencjonalnej, 
które głównie zajmują się zaopatrzeniem 
w energię własnych zakładów Grupy, do 
nowego segmentu handlu i usług. Małe 
elektrownie wodne i spółki celowe działu 
biznesowego energii odnawialnej trafiły 
do segmentu „Holding i projekty”.

■ Włączenie segmentu dóbr konsump-
cyjnych (mającego tylko 2,4% udziału 
w skonsolidowanych przychodach 2021 
roku) do segmentu surfaktantów i po-
chodnych, jako działalności związanej z 
przetwarzaniem końcowym.

■ Utworzenie nowego segmentu 
„Krzem i pochodne” i przeniesienie 
do niego produkcji krzemometalu spół-
ki PCC BakkiSilicon hf. z segmentu hol-
ding i projekty, oraz dostawcy surowca, 
kopalni kwarcytu PCC Silicium S.A., jako 
działalności związanej z przetwarzaniem 
wstępnym. 

	Firma PCC SE osiągnęła w pierwszym kwartale 2022 roku 345,3 miliona €  
 skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 65,2%  
 rok do roku

	Wynik EBITDA Grupy PCC wzrósł ponad dwukrotnie rok do roku,  
 do 75,8 miliona € na koniec marca

	Grupa PCC potroiła zysk operacyjny do 58,0 miliona €, a zysk przed  
 opodatkowaniem zwiększyła ponad czterokrotnie, do 51,1 miliona €

	Wdrożono nową strukturę segmentową Grupy PCC

	Ekspansja w USA poprzez zaplanowaną budowę wytwórni alkoksylatów

	Wykup emisji obligacji o jednorazowej spłacie



Raport kwartalny Grupy PCC 1/2022

- 2 -

■ Wszystkie spółki usługowe, jak również 
internetowa platforma handlowa distri-
park.com, zostały skupione w segmen-
cie handlu i usług.

Wszystkie zawarte w niniejszym raporcie 
dane za ubiegły rok zostały dostosowane 
do nowej struktury segmentów zgodnie z 
MSSF 8.

Poliole i pochodne

W segmencie polioli i pochod-
nych odnotowaliśmy w pierwszym 
kwartale 2022 niezwykle korzystną dy-
namikę przychodów i zysku. Podobnie 
jak przed rokiem, najistotniejszy wkład miała 
również w pierwszych miesiącach 2022 roku 
jednostka biznesowa polioli spółki PCC Ro-
kita SA z Brzegu Dolnego, a tu szczególnie 
produkowane przez nią poliole polieterowe. 
Co prawda nie udało się powtórzyć rekor-
dowych wyników z pierwszego kwartału 
ubiegłego roku, ale popyt i ceny sprzedaży 
utrzymały się na wysokim poziomie. Po-
mimo rosnących cen zakupu surowców, 
wspomniana jednostka biznesowa zamknę-
ła pierwszy kwartał 2022 roku znacznie po-
wyżej naszych założeń. Dotyczy to również 
polskiego dostawcy rozwiązań PCC Prodex 
Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym. Na-
tomiast działy biznesowe zajmujące się po-
liolami poliestrowymi, płytami termoizolacyj-
nymi, specjalistycznymi blokami piankowymi 
i tarczami polerskimi, odnotowały założony 
przez nas niewielki ujemny wynik. W skład 
segmentu polioli i pochodnych wchodzi od 
pierwszego kwartału 2022 roku również 
spółka PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koź-
la, która już od pewnego czasu produkuje 
specjalistyczne poliole we współpracy z 
PCC Rokita SA, a w przyszłości będzie wy-
twarzać specjalistyczne chemikalia na bazie 
polioli we współpracy ze start-upem, firmą 
PolyU GmbH z Oberhausen. W pierwszym 
kwartale 2022 zakończyły się niezbędne in-
westycje w tym zakresie. Produkcja została 
uruchomiona na początku kwietnia 2022 

roku. Nowa produkcja pozwoli Grupie PCC 
na uzupełnienie asortymentu oraz zdobycie 
nowych obszarów zastosowań dla swoich 
produktów. Dla PCC Synteza S.A. oznacza 
to nowe możliwości rozwoju. Na tle wyso-
kiego popytu, działalność PCC Synteza S.A. 
w zakresie alkilofenoli ukształtowała się w 
pierwszym kwartale 2022 roku niezwykle 
pomyślnie. Poziom zrealizowanych wolu-
menów i cen sprzedaży znacznie przekro-
czył nasze oczekiwania. W rezultacie spółka 
osiągnęła zysk zbliżony do rekordowego 
poziomu analogicznego kwartału ubiegłego 
roku, wielokrotnie przekraczając założenia 
na pierwszy kwartał 2022 roku. Zaopatrze-
nie PCC Synteza S.A. w surowce, które czę-
ściowo opierało się na dostawcach z Rosji, 
zostało w pierwszym kwartale całkowicie 
przestawione na surowce innego pochodze-
nia z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę. 
To samo dotyczy innych spółek Grupy PCC.

Surfaktanty i pochodne

Segment surfaktantów i po-
chodnych poprawił w pierwszym kwar-
tale 2022 roku i tak świetne wyniki z 
ostatnich miesięcy. Największa spółka 
portfelowa segmentu, PCC Exol SA z Brzegu 
Dolnego, odnotowała znacznie wyższe wo-
lumeny sprzedaży, szczególnie w zakresie su-
rowców do produkcji środków czyszczących 
i higieny osobistej. Na wysokim poziomie 
utrzymywał się również popyt na produkty 
specjalistyczne do zastosowań przemysło-
wych. Dzięki temu PCC Exol SA zamknę-
ła pierwszy kwartał, pomimo wzrostu cen 
zakupu surowców i energii, na wyraźnym 
plusie znacznie przekraczającym wynik ubie-
głoroczny. Zwiększenie w portfelu produk-
tów spółki udziału wyrobów specjalistycz-
nych o wyższych marżach wciąż owocuje 
wzrostem zysku. Amerykańska spółka zależ-
na PCC Chemax, Inc. z Piedmont (Karolina 
Południowa) również odnotowała bardzo 
pomyślną dynamikę pod względem przy-
chodów i zysku, które przekroczyły zarówno 

Wskaźniki wg. 
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży 1 mln €

EBITDA 2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 31.03)

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. 

wyniki ubiegłoroczne, jak i nasze założe-
nia. Turecka spółka dystrybucyjna PCC Exol  
Kimya ze Stambułu, której oferta produkto-
wa obejmuje surfaktanty, ale również wyro-
by z innych segmentów, została przeniesiona 
do nowego segmentu handlu i usług. Trend 
spadkowy w przeniesionym do segmentu 
surfaktantów i pochodnych dziale dóbr kon-
sumpcyjnych został w pierwszym kwartale 
2022 roku zachowany a nawet się wzmocnił, 
ze względu na gwałtowny wzrost cen zaku-
pu surowców. Tylko część podwyżki udało się 
przerzucić na klientów, do tego nastąpiło to 
z opóźnieniem co doprowadziło do ponow-
nych strat w wymienionym segmencie dzia-
łalności. Straty te zostały jednak z nawiązką 
zrekompensowane niezwykle dobrymi wyni-
kami spółek PCC Exol SA i PCC Chemax, Inc.

Chlor i pochodne

Segment chloru i pochodnych 
odnotował w pierwszym kwartale 2022 
roku ponownie niezwykle udane wyni-
ki działalności. Zapotrzebowanie na chlor i 
pochodne chloru utrzymywało się na wyso-
kim poziomie. Dzięki temu przeciętne ceny 
sprzedaży również pozostały na wysokim 
poziomie, a w ciągu kwartału otrzymały do-
datkowy silny impuls w wyniku zamknięcia 
zakładów produkcyjnych w Ukrainie. W re-
zultacie jednostka biznesowa chloru spółki 
PCC Rokita SA zamknęła pierwszy kwar-
tał 2022 roku bardzo dobrym wynikiem, 
znacznie przekraczającym wynik ubiegło-
roczny. Wśród obszarów zastosowań chloru 
znajduje się także produkcja pochodnych 
fosforu. Dlatego też jednostka biznesowa 
PCC Rokita SA zajmująca się fosforo- i naf-
talenopochodnymi weszła od 2022 roku w 
skład segmentu chloru i pochodnych. Wy-
mieniona jednostka biznesowa, jak również 
producent kwasu monochlorooctowego 
PCC MCAA Sp. z o.o., odnotowały jeszcze 
lepszą dynamikę przychodów i zysku niż w 
i tak niezwykle udanym poprzednim roku, a 
także lepszą niż zakładano. 

Krzem i pochodne

Q1/2022 3M/2022 3M/2021

45,5 45,5 1,5

12,9 12,9  – 3,1

8,8 8,8  – 7,0

6,7 6,7  – 10,3

217 217 180

Chlor i pochodne

Q1/2022 3M/2022 3M/2021

81,0 81,0 43,4

31,1 31,1 10,6

26,4 26,4 5,7

26,5 26,5 4,9

467 467 486

Surfaktanty i pochodne

Q1/2022 3M/2022 3M/2021

57,4 57,4 37,4

11,1 11,1 4,1

10,1 10,1 3,2

9,5 9,5 2,5

509 509 518

Poliole i pochodne

Q1/2022 3M/20225 3M/2021

68,8 68,8 61,3

14,5 14,5 20,2

13,2 13,2 18,9

13,0 13,0 18,8

350 350 343
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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 31.03)

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. 

Si
Krzem i pochodne

Nowy segment może się po-
chwalić bardzo udanym startem. Ser-
cem segmentu jest spółka PCC BakkiSilicon 
hf. z siedzibą w Húsavík (Islandia), która w 
pierwszym kwartale 2022 roku utrzymywała 
swoją produkcję krzemometalu na wysokim 
poziomie. Popyt na krzemometal, a co za 
tym idzie również ceny sprzedaży były na-
dal wysokie, dzięki czemu PCC BakkiSilicon 
hf. zamknęła pierwszy kwartał wynikiem 
dodatnim przekraczającym nasze założe-
nia. Przed rokiem spółka przyniosła jesz-
cze stratę z powodu trwającego wówczas 
przestoju. Oprócz PCC BakkiSilicon hf. w 
skład nowego segmentu wchodzi również 
spółka PCC Silicium S.A. z Zagórza koło 
Kielc, czyli dostawca kwarcytu do produkcji 
krzemometalu. W pierwszym kwartale 2022 
roku osiągnęła ona również wyniki wyraź-
nie przewyższające wyniki sprzed roku, a 
także nasze założenia. PCC Silicium S.A. 
skorzystała nie tylko na regularnych dosta-
wach kwarcytu do Islandii, ale także na nie-
zmiennie wysokim popycie na kwarcyt dla 
przemysłu żelazostopowego oraz tłuczeń do 
budowy dróg i linii kolejowych. Dzięki za-
mknięciu sąsiedniego kamieniołomu z koń-
cem 2021 roku PCC Silicium S.A. wzmocni-
ła jeszcze bardziej swoją pozycję na rynku 
regionalnym w tych obszarach działalności i 

pracowała w pierwszym kwartale na granicy 
swoich możliwości.

Handel i usługi

Zewnętrzne przychody seg-
mentu handlu i usług zamknęły się w 
pierwszym kwartale 2022 roku kwotą 
60,6 miliona €. Głównym filarem przy-
chodów segmentu jest spółka PCC Trade & 
Services GmbH z Duisburga, która w pierw-
szym kwartale skorzystała na utrzymującym 
się silnym wzroście cen podstawowych su-
rowców chemicznych, a także koksu i an-
tracytu. W rezultacie firma PCC Trade & 
Services GmbH zamknęła pierwszy kwartał 
wynikiem znaczne wyższym niż w udanym 
analogicznym kwartale poprzedniego roku, 
jaki i wynikiem lepszym niż zakładano. Od 
wybuchu wojny w Ukrainie spółka portfe-
lowa dokłada wszelkich starań, aby w celu 
wywiązania się z istniejących kontraktów 
zrealizować wysyłkę do Europy Zachod-
niej towaru, którym dysponuje w portach 
Windawy (Łotwa) i Kaliningradu (Rosja). 
Równolegle badane są alternatywne źródła 
dostaw oraz alternatywne trasy transportu 
dla surowców z Ukrainy, które wcześniej 
były obsługiwane przez łotewskie porty. Na 
koniec pierwszego kwartału odnotowaliśmy 
znaczny wzrost dostaw surowców z Polski 
na Ukrainę, a także osiągnęliśmy wzrost 

sprzedaży w regionie MENA. Turecka spółka 
dystrybucyjna PCC Exol Kimya oraz interne-
towa platforma handlowa distripark.com z 
Brzegu Dolnego również zakończyły pierw-
szy kwartał na plusie i powyżej poziomu 
sprzed roku. Jednostka biznesowa energii 
PCC Rokita SA, która wraz z różnymi spół-
kami serwisowymi weszła do omawianego 
tutaj segmentu na początku 2022 roku, 
odnotowała w pierwszym kwartale stratę. 
Wynika ona m.in. ze wzrostu cen certyfika-
tów CO2. Elektrociepłownia jednostki bizne-
sowej, która zaopatruje w ciepło nie tylko 
nasze zakłady, ale również miasto Brzeg 
Dolny, może być zasilana zarówno gazem, 
jak i węglem. Od wybuchu wojny w Ukrainie 
używa się tam wyłącznie polskiego węgla.

Logistyka

Segment logistyki Grupy PCC 
uzyskał w pierwszym kwartale 2022 
roku zewnętrzne przychody ze sprze-
daży na poziomie ok. 31,6 miliona €. 
Wynik ten przekroczył zarówno wartość 
analogicznego kwartału ubiegłego roku jak 
i nasze założenia, a przychody okazały się 
tylko nieznacznie niższe od rekordowej kwo-
ty 33,7 miliona € osiągniętej w czwartym 
kwartale 2021 roku. Główną tego przyczyną 
było spowolnienie w transporcie intermo-
dalnym w styczniu. W ciągu kwartału dzia-

Wytwórnia krzemometalu spółki zależnej PCC BakkiSilicon hf. w Islandii wykorzystuje do produkcji wyłącznie energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych 
źródeł, takich jak energia geotermalna, w związku z czym jest szczególnie przyjazna dla klimatu.

Grupa PCC ogółem

Q1/2022 3M/2022 3M/2021

345,3 345,3 209,0

75,8 75,8 35,9

58,0 58,0 19,2

51,1 51,1 12,1

3 334 3 334 3 235

Holding i projekty

Q1/2022 3M/2022 3M/2021

0,3 0,3 0,4

 – 0,7  – 0,7  – 1,3

 – 1,1  – 1,1  – 1,7

 – 2,7  – 2,7  – 2,9

87 87 84

Logistyka

Q1/2022 3M/2022 3M/2021

31,6 31,6 25,1

5,0 5,0 4,5

1,6 1,6 1,6

 – 0,3  – 0,3 1,1

630 630 581

Handel i usługi

Q1/2022 3M/20225 3M/2021

60,6 60,6 39,8

1,9 1,9 1,0

 – 1,0  – 1,0  – 1,5

0,8 0,8  – 1,9

1 074 1 074 1 043
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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 | Niniejszy raport kwartalny jest dostępny 
do pobrania w niemieckim oryginale oraz w angielskim i polskim 
tłumaczeniu na stronie www.pcc.eu. 
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Papier z odpowie-
dzialnych źródeł

łalność ta nabrała jednak ponownie tempa, 
dzięki czemu PCC Intermodal SA z Gdyni 
zamknęła całość pierwszego kwartału wy-
nikiem dodatnim, który w przypadku zysku 
operacyjnego dorównał wartości osiągnię-
tej w analogicznym kwartale roku ubiegłe-
go. Oprócz słabego popytu w styczniu, jako 
główne przyczyny opisanej sytuacji należy 
wymienić utrzymującą się nierównowagę 
na międzynarodowym rynku kontenero-
wym oraz gwałtowny wzrost kosztu odwo-
zu kontenerów samochodami ciężarowymi. 
Wyższe ceny oleju napędowego, ale także 
wyższe koszty osobowe, zwłaszcza kierow-
ców, obciążały w pierwszym kwartale 2022 
roku działalność drogowego przewoźnika 
chemikaliów płynnych, firmy PCC Auto-
chem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego. Sytuację 
dodatkowo zaostrzały wyższe koszty mycia 
cystern, będące konsekwencją poważnego 
pożaru własnej myjni cystern pod koniec 
2021 roku. Mimo to spółka zamknęła pierw-
szy kwartał 2022 roku zbilansowanym wy-
nikiem operacyjnym. Spółka ZAO PCC Rail 
z Moskwy, która prowadzi działalność wy-
łącznie na terenie Rosji, odnotowała na tle 
wzrostu taryf wagonowych pozytywną i lep-
szą niż w analogicznym kwartale ubiegłego 
roku dynamikę przychodów i zysku opera-
cyjnego. Jednak w wyniku dramatycznej 
utraty wartości rubla rosyjskiego w marcu 
2022 roku ZAO PCC Rail odnotowała na ko-
niec kwartału wysokie, niegotówkowe stra-
ty z tytułu różnic kursowych. W rezultacie 
odnotowano niewielki ujemny wynik przed 
opodatkowaniem segmentu jako całości.

Holding i projekty

W segmencie holding i projek-
ty odnotowano w pierwszym kwartale 
2022 roku założoną stratę. Oprócz spółki 
holdingowej PCC SE i spółek portfelowych 
pozostających w podgrupie PCC Chemicals 
GmbH, w skład segmentu wchodzą głównie 
spółki celowe oraz spółki, które prowadzą 
niewielką lub nie prowadzą własnej dzia-
łalności, w wyniku czego przynoszą stratę. 
PCC SE również zakończyła pierwszy kwar-

tał stratą. Natomiast po otrzymaniu dywi-
dend wypłaconych przez spółki portfelowe 
spodziewamy się w drugim kwartale wyj-
ścia PCC SE na wyraźny plus. Na skonsoli-
dowany wynik finansowy dywidendy nie 
mają wpływu. Spółka celowa DME Aerosol 
z Pierwomajskiego (Rosja), zamknęła pierw-
szy kwartał 2022 roku wynikiem dodatnim 
na poziomie operacyjnym i wyższym niż w 
analogicznym kwartale roku ubiegłego. Ze 
względu na spadek kursu rubla rosyjskiego, 
spółka konsolidowana metodą praw wła-
sności zaksięgowała wysoką stratę z tytułu 
różnic kursowych i związku z tym odnoto-
wała na koniec kwartału również stratę na 
poziomie wyniku przed opodatkowaniem. 
Od połowy drugiego kwartału, firma DME 
Aerosol będzie prowadzić wyłącznie dzia-
łalność wewnątrzrosyjską z powodu sankcji 
nałożonych na Rosję w związku z wojną.

Zaplanowana wytwórnia 
alkoksylatów w USA
W ramach strategii międzynarodowej eks-
pansji PCC SE bada możliwość rozszerzenia 
swojej podstawowej działalności na rynek 
amerykański. Nawiązując do realizacji pro-
jektu budowy wytwórni alkoksylatów w 

Malezji rozważamy obecnie budowę kolej-
nej wytwórni tych specjalistycznych niejo-
nowych surfaktantów i polioli polietero-
wych w USA. Wybraniem w pierwszym 
kwartale 2022 roku odpowiedniej lokaliza-
cji osiągnięto pierwszy kamień milowy na 
drodze do ewentualnej realizacji inwestycji. 
Ostateczna decyzja inwestycyjna nie została 
natomiast jeszcze podjęta. Prace nad budo-
wą wytwórni alkoksylatów w Malezji prze-
biegają zgodnie z planem. Jej oddanie do 
użytku przewidywane jest w trzecim kwar-
tale 2023 roku.

Wykup emisji obligacji o 
jednorazowej spłacie
Dnia 1 kwietnia 2022 roku PCC SE spłaciła 
w terminie zapadalności całość 6,50% serii 
obligacji o numerze ISIN DE000A14KJ43, 
wyemitowanej w maju 2015 roku. Kwota 
spłaty wyniosła 16,2 miliona €. Ponadto 
PCC SE wykupiła w dniu 1 maja 2022 roku 
3,00% serię obligacji o jednorazowej spła-
cie, o numerze ISIN DE000A254TD7, wy-
emitowaną w 2020 roku. Wartość spłaty 
wyniosła 14,6 miliona €.

Duisburg, maj 2022 roku 

W Malezji budujemy wytwórnię alkoksylatów w ramach spółki joint venture z PETRONAS Chemicals 
Group Berhad. Prace budowlane przebiegają zgodnie z planem. Zdjęcie przedstawia plac budowy w 
marcu 2022 roku.


