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Wyniki działalności ogółem
Grupa PCC odnotowała również w dru-
gim kwartale 2022 roku niezwykle do-
bre wyniki działalności, które okazały 
się znacznie lepsze od założeń. Skonso-
lidowane przychody ze sprzedaży osiągnę-
ły 322,8 miliona €, czyli nieznacznie niższy 
poziom niż w bardzo dobrym pierwszym 
kwartale (345,3 miliona €). Narastająco do 
końca pierwszego półrocza skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży wyniosły 668,1 mi-
liona €. W porównaniu z pierwszym półro-
czem poprzedniego roku oznacza to wzrost 
o prawie 50%. Nasze założenia dotyczące 
przychodów zostały również znacznie prze-
kroczone. Główną przyczyną takiej dyna-
miki były utrzymujące się wysokie średnie 
ceny sprzedaży, które znacznie przekroczyły 
nasze założenia, zwłaszcza w przypadku 
sody kaustycznej jako produktu ubocznego 
chloru, innych pochodnych chloru, a także 
surfaktantów. Po stronie zysku odnotowali-
śmy znaczne przekroczenie bardzo dobrych 
wyników ubiegłorocznych, jak i ambitnych 
założeń na drugi kwartał 2022 roku oraz 
całe pierwsze półrocze 2022 roku. Zysk 
brutto ze sprzedaży wyniósł w drugim 
kwartale 120,6 miliona €, a narastająco do 
końca pierwszego półrocza zwiększył się do 
249,1 miliona € (wobec 163,6 miliona € w 
pierwszej połowie roku ubiegłego). Zysk 

przed wynikiem z działalności finansowej, 
opodatkowaniem, umorzeniem i amorty-
zacją (EBITDA) wyniósł w drugim kwarta-
le 67,1 miliona €, a narastająco do końca 
pierwszego półrocza 143,0 miliona €, co 
oznacza poprawę o 65,9%, w porównaniu 
z wartością 86,2 miliona € osiągniętą przed 
rokiem. Na poziomie wyniku operacyjnego 
(EBIT) w drugim kwartale 2022 roku wypra-
cowano zysk w wysokości 49,0 miliona €. 
Narastająco do końca pierwszego półrocza 
EBIT wyniósł 107,1 miliona €. W porówna-
niu z poziomem 50,8 miliona € w odpo-
wiednim okresie roku ubiegłego, wskaźnik 
ten wzrósł ponad dwukrotnie. Zysk przed 
opodatkowaniem (EBT) wyniósł w drugim 
kwartale 49,8 miliona €, a w pierwszym 
półroczu wzrósł do 100,9 miliona €, co 
stanowi trzykrotność kwoty 33,7 miliona € 
osiągniętej w analogicznym okresie roku 
ubiegłego. W rezultacie EBT Grupy PCC 
przekroczył już po upływie pierwszego 
półrocza 2022 roku rekordowy wynik na 
poziomie 91,7 miliona €, który odnotowa-
liśmy w całym roku 2021. Kapitał obrotowy 
pozostał na znacznie wyższym poziomie niż 
zakładano w wyniku utrzymujących się wy-
sokich cen zakupu surowców, w połączeniu 
z wysokim poziomem zapasów – który jest 
środkiem zapobiegawczym ze względu na 
utrzymujące się problemy z transportem 
i łańcuchem dostaw. Tym niemniej na tle 

solidnego EBITDA odnotowaliśmy na dzień 
sprawozdawczy 30 czerwca wzrost przepły-
wów pieniężnych z działalności operacyjnej 
z 43,4 miliona € do 57,9 miliona €.

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów

Poliole i pochodne

W segmencie polioli i pochod-
nych odnotowaliśmy w drugim kwarta-
le 2022 ponownie bardzo korzystną dy-
namikę przychodów i zysku. Głównym 
źródłem przychodów i zysków segmentu 
pozostała produkcja polioli polieterowych 
przez jednostkę biznesową polioli PCC Ro-
kita SA z Brzegu Dolnego koło Wrocławia. 
Popyt na te poliole, który – wbrew naszym 
założeniom – utrzymywał się w pierwszych 
miesiącach 2022 roku na wysokim po-
ziomie, uległ w trakcie drugiego kwartału 
osłabieniu. Dotyczyło to zwłaszcza popy-
tu ze strony przemysłu meblarskiego. Tym 
niemniej wymieniona jednostka biznesowa 
zamknęła również drugi kwartał 2022 roku 
wynikiem dodatnim na poziomie wyższym 
niż zakładano. Natomiast wyniki okazały 
niższe niż w historycznie dobrym, analo-
gicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei w 
dziale biznesowym polioli poliestrowych 
odnotowaliśmy poprawę wyników dzia-

	PCC SE znacząco przekroczyła założenia dotyczące zysków i przychodów  
 – wysoki wzrost w drugim kwartale 2022 roku

	Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy PCC wzrosły w pierwszym  
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łalności w porównaniu z pierwszym kwar-
tałem, a także w porównaniu z analogicz-
nym okresem roku ubiegłego, za sprawą 
sezonowego wzrostu sprzedaży do branży 
budowlanej. Działy biznesowe zajmujące 
się produkcją płyt termoizolacyjnych i tarcz 
polerskich odnotowały natomiast w drugim 
kwartale 2022 roku nadal ujemne wyniki. 
W szczególności dział płyt termoizolacyj-
nych pozostał znacznie poniżej naszych 
oczekiwań, głównie z powodu przedłuża-
jącego się procesu certyfikacji ETA („Euro-
pejska Aprobata Techniczna“). Certyfikat 
ten jest powszechnie uznanym dowodem 
technicznej przydatności wyrobów budow-
lanych w krajach członkowskich UE w rozu-
mieniu rozporządzenia o wyrobach budow-
lanych. Dla wielu potencjalnych odbiorców 
w UE posiadanie certyfikatu jest niezbęd-
nym warunkiem, który stosowane materiały 
budowlane muszą spełnić. Udzielenie cer-
tyfikatu ETA, które jest obecnie spodziewa-
ne w trzecim kwartale 2022 roku, powin-
no dać silny impuls przychodom i zyskom 
działu biznesowego płyt termoizolacyjnych 
w kolejnych miesiącach. PCC Synteza S.A. 
z Kędzierzyna-Koźla rozpoczęła na począt-
ku drugiego kwartału produkcję specjali-
stycznych chemikaliów na bazie polioli we 
współpracy z niemieckim start-upem PolyU 
GmbH z Oberhausen. Nowa produkcja po-
zwoli Grupie PCC na uzupełnienie asorty-
mentu oraz zdobycie nowych obszarów 
zastosowań dla swoich produktów. „Trady-
cyjny“ biznes PCC Synteza S.A. polegający 
na produkcji alkilofenoli odnotował także w 
drugim kwartale 2022 roku pomyślną dy-
namikę działalności. Zarówno historycznie 
dobre wskaźniki sprzed roku, jak i założenia 
w zakresie przychodów i wyniku finansowe-
go w pierwszym półroczu 2022 roku zostały 
znacznie przekroczone. Pod koniec drugie-
go kwartału zarysował się natomiast spadek 
popytu na alkilofenole.

Surfaktanty i pochodne

Segment surfaktantów i po-
chodnych odnotował w drugim kwarta-
le 2022 roku ponownie niezwykle uda-
ne wyniki działalności. Największa spółka 
portfelowa segmentu, PCC Exol SA z Brze-
gu Dolnego, skorzystała na utrzymujących 
się znacznie wyższych wolumenach sprze-
daży, szczególnie w zakresie surowców do 
produkcji środków czyszczących i higieny 
osobistej. Na wysokim poziomie utrzymy-
wał się również popyt na produkty specjali-
styczne do zastosowań przemysłowych. Po-
zytywny wpływ miała też istotna poprawa 
dostępności surowców (zwłaszcza tlenku 
etylenu) w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Od maja zarysował się ponadto spadkowy 
trend cen zakupu surowców. Dotyczyło to 
zwłaszcza oleju z nasion palmowych, który 
jest potrzebny do produkcji alkoholi tłusz-
czowych, jako drugiego głównego surow-
ca do produkcji surfaktantów. Głównymi 
przyczynami takiej dynamiki były zniesienie 
przez rząd Indonezji ograniczeń eksporto-
wych na tzw. Crude Palm Kernel Oil (CPKO) 
oraz czasowy spadek popytu na CPKO w 
Azji w związku z pandemią. W rezultacie 
PCC Exol SA zamknęła drugi kwartał, a tak-
że pierwsze półrocze 2022 roku wynikiem 
wyraźnie dodatnim i znacznie wyższym niż 
przed rokiem. Amerykańska spółka zależna 
PCC Chemax, Inc. z Piedmont (Karolina Po-
łudniowa) również odnotowała na tle silne-
go popytu w USA bardzo pomyślną dynami-
kę przychodów i zysku, które przekroczyły 
zarówno wyniki ubiegłoroczne, jak i nasze 
założenia. W dziale dóbr konsumpcyjnych, 
który został niedawno włączony do seg-
mentu surfaktantów i pochodnych, przy-
chody i wyniki finansowe okazały się nieco 
lepsze niż w poprzednim kwartale, mimo to 
drugi kwartał został zamknięty stratą. Strata 
ta została jednak z dużą nawiązką zrekom-

Wskaźniki wg. 
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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 
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oznaczającym miesiące. 

pensowana niezwykle dobrymi wynikami 
spółek PCC Exol SA i PCC Chemax, Inc. W 
międzyczasie największa spółka portfelowa 
działu dóbr konsumpcyjnych, PCC Consu-
mer Products Kosmet Sp. z o.o. z Brzegu 
Dolnego, renegocjowała umowy z najwięk-
szym odbiorcą i uzyskała korzystniejsze wa-
runki, co powinno doprowadzić do popra-
wy sytuacji dochodowej spółki w kolejnych 
miesiącach.

Chlor i pochodne

Segment chloru i pochodnych 
poprawił w drugim kwartale 2022 roku 
swoje i tak już dobre wyniki. Ze wzglę-
du na niezmiennie wysoki popyt na chlor 
i chloropochodne, średnie ceny sprzedaży 
wszystkich produktów chlorowych utrzymy-
wały się na wysokim poziomie, przy czym 
dodatkowym powodem było zamknięcie 
zakładów produkcyjnych w Ukrainie. Pomi-
mo planowanego kilkudniowego przestoju 
produkcji w maju 2022 roku na prace kon-
serwacyjno-remontowe, jednostka bizneso-
wa chloru PCC Rokita SA zamknęła również 
drugi kwartał 2022 roku bardzo dobrym 
wynikiem znacznie powyżej poziomu roku 
ubiegłego. Dotyczy to również jednostki 
biznesowej PCC Rokita SA zajmującej się 
fosforo- i naftalenopochodnymi, która na 
początku roku weszła w skład segmentu 
chloru i pochodnych. W przypadku niektó-
rych uniepalniaczy na bazie fosforu odnoto-
wano w drugim kwartale spadek sprzedaży, 
częściowo z powodu wznowionej konku-
rencji ze strony Chin. Nastąpił natomiast 
silny wzrost sprzedaży w innych obszarach 
zastosowań, co z kolei pozytywnie wpłynę-
ło na dynamikę przychodów i wyniku finan-
sowego tej jednostki biznesowej. Producent 
kwasu monochlorooctowego PCC MCAA 
Sp. z o.o. osiągnął w drugim kwartale na-
dal wyższe wolumeny sprzedaży i średnie 

Krzem i pochodne

Q2/2022 6M/2022 6M/2021

28,0 73,5 6,2

4,6 17,5 0,3

0,3 9,0  – 7,6

0,5 7,2  – 15,4

218 218 198

Chlor i pochodne

Q2/2022 6M/2022 6M/2021

80,4 161,4 95,2

34,8 65,9 24,9

30,1 56,5 14,1

29,9 56,4 12,5

455 455 493

Surfaktanty i pochodne

Q2/2022 6M/2022 6M/2021

60,9 118,3 73,8

10,8 21,9 7,9

9,7 19,8 6,1

8,6 18,1 4,4

499 499 516

Poliole i pochodne

Q2/2022 6M/20225 6M/2021

68,4 137,2 129,1

11,4 25,9 44,6

10,1 23,3 42,1

9,8 22,7 41,2

354 354 345
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oznaczającym miesiące. 

ceny sprzedaży niż zakładano. Kolejne udo-
skonalenia procesu produkcyjnego również 
przyniosły pozytywne efekty. W związku z 
tym również ta spółka portfelowa zakoń-
czyła drugi kwartał 2022 roku bardzo po-
myślnie i powyżej niezwykle dobrego wy-
niku sprzed roku, pomimo planowanego, 
kilkudniowego przestoju w produkcji w 
maju 2022 roku.

Si
Krzem i pochodne

Segment krzemu i pochod-
nych odnotował w drugim kwartale 
pozytywną dynamikę działalności, ale 
już nie dorównał wyjątkowo udanym 
wynikom z poprzedniego kwartału. 
Ceny sprzedaży krzemometalu znalazły 

się w trakcie drugiego kwartału pod pre-
sją z powodu malejącego popytu m.in. ze 
strony przemysłu aluminiowego, który jest 
silnie uzależniony od przemysłu motoryza-
cyjnego. Ponadto chińskie dostawy w co 
raz większym stopniu trafiały z powrotem 
na rynek europejski. W oczekiwaniu na 
dalszy spadek cen wielu klientów z innych 
obszarów zastosowań powstrzymało ko-
lejne zakupy. Równolegle w wyniku wojny 
na Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny zaku-
pu surowców, m.in. węgla, a także koszty 
transportu. Pomimo opisanego trudnego 
otoczenia rynkowego spółka PCC BakkiSili-
con hf. z Húsavík (Islandia), zamknęła dru-
gi kwartał 2022 roku kolejnym dodatnim 
wynikiem, który jednak pozostał poniżej 
naszych założeń. Pocieszającym jest fakt, że 

w drugim kwartale udało się przeprowadzić 
zaplanowaną od dawna restrukturyzację 
finansowania tej spółki portfelowej. Re-
strukturyzacja obejmowała m.in. konwersję 
pożyczek właścicielskich udzielonych przez 
PCC SE z Duisburga oraz drugiego wspól-
nika, Bakkastakkur (zrzeszenie islandzkich 
funduszy inwestycyjnych), na kapitał wła-
sny. W wyniku transakcji udział PCC SE w 
spółce PCC BakkiSilicon hf. zmniejszył się 
z 86,5% do 65,4%, a udział wspólnika 
zwiększył się odpowiednio do 34,6%. Osią-
gnięty w ten sposób znaczny spadek zadłu-
żenia PCC BakkiSilicon hf. oraz niższe ob-
ciążenia odsetkowe pozytywnie wpłyną nie 
tylko na samą spółkę portfelową, a także na 
całą Grupę PCC. Oprócz PCC BakkiSilicon 
hf. w skład segmentu krzemu i pochodnych 
weszła również spółka PCC Silicium S.A. z 
Zagórza koło Kielc, czyli dostawca kwarcytu 
do produkcji krzemometalu. Wyniki spółki 
portfelowej w drugim kwartale 2022 roku 
również były wyraźnie wyższe od ubie-
głorocznych, a także od naszych założeń. 
PCC Silicium S.A. skorzystała nie tylko na 
regularnych dostawach kwarcytu do Islan-
dii, ale także na niezmiennie wysokim po-
pycie na kwarcyt dla przemysłu żelazosto-
powego oraz na tłuczeń do budowy dróg i 
linii kolejowych.

Handel i usługi

Zewnętrzne przychody seg-
mentu handlu i usług zamknęły się 
w drugim kwartale 2022 roku kwotą 
51,8 miliona €. Głównym filarem przy-
chodów segmentu jest spółka handlowa 
PCC Trade & Services GmbH z Duisburga, 
która zamknęła również drugi kwartał wy-
raźnie dodatnim wynikiem. Zarówno przy-
chody, jak i wynik finansowy okazały się 
znacznie wyższe od założeń i dobrych wy-
ników sprzed roku. PCC Trade & Services 

Grupa PCC ogółem

Q2/2022 6M/2022 6M/2021

322,8 668,1 448,4

67,1 143,0 86,2

49,0 107,1 50,8

49,8 100,9 33,7

3 326 3 326 3 264

Holding i projekty

Q2/2022 6M/2022 6M/2021

0,6 0,9 0,9

0,6  – 0,1  – 1,3

0,2  – 0,9  – 2,1

122,4 119,7 15,0

89 89 86

Logistyka

Q2/2022 6M/2022 6M/2021

32,7 64,4 53,4

6,6 11,6 9,7

3,0 4,5 3,6

7,7 7,4 3,5

641 641 595

Handel i usługi

Q2/2022 6M/20225 6M/2021

51,8 112,5 89,8

 – 1,4 0,5 0,2

 – 4,3  – 5,3  – 5,4

 – 2,8  – 2,1  – 6,5

1 070 1 070 1 031

Instalacja elektrolizy membranowej jednostki biznesowej chloru spółki PCC Rokita SA w polskim zakładzie 
produkcyjnym w Brzegu Dolnym: Już dawno, bo w 2015 roku, przestawiliśmy całą naszą produkcję chloru na 
przyjazną dla środowiska i energooszczędną technologię membranową, która jest obecnie obowiązkowa w UE.



Raport kwartalny Grupy PCC 2/2022

- 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 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

GmbH dołożyła w trakcie drugiego kwarta-
łu wszelkich starań, aby w celu wywiązania 
się z istniejących kontraktów zrealizować 
wysyłkę do Europy Zachodniej towaru, któ-
rym dysponuje w portach Windawy (Łotwa) 
i Kaliningradu (Rosja). Ostatnie ilości rosyj-
skiego antracytu załadowano na początku 
lipca. Obecnie umowa najmu zbiornika w 
Windawie została wypowiedziana i zaini-
cjowano pierwsze działania w kierunku re-
dukcji zatrudnienia. Równolegle badaliśmy 
alternatywne źródła dostaw i zawarliśmy 
pierwsze nowe umowy. W drugim kwar-
tale odnotowaliśmy nadal wysoki poziom 
dostaw surowców z Polski na Ukrainę, a 
także osiągnęliśmy wzrost sprzedaży w re-
gionie MENA. Turecka spółka dystrybucyjna 
PCC Exol Kimya ze Stambułu oraz interne-
towa platforma handlowa distripark.com 
z Brzegu Dolnego zamknęły drugi kwartał 
i całe pierwsze półrocze na plusie i powy-
żej poziomu sprzed roku. W skład segmen-
tu handlu i usług wchodzą ponadto różne 
spółki usługowe, w tym jednostka bizneso-
wa energii spółki PCC Rokita SA. Elektrocie-
płownia jednostki biznesowej, która zaopa-
truje w ciepło nie tylko nasze zakłady, ale 
również miasto Brzeg Dolny, jest od czasu 
wybuchu wojny w Ukrainie zasilana wyłącz-
nie polskim węglem. Wspomniana jednost-
ka biznesowa również odnotowała w dru-
gim kwartale stratę, która wynikała m.in. 
ze wzrostu cen certyfikatów CO2. W kilku 
innych spółkach usługowych wyniki obcią-
żyły wyższe koszty osobowe oraz m.in. wyż-
sze koszty prac zewnętrznych, materiałów i 
transportu.

Logistyka

Segment logistyki uzyskał w 
drugim kwartale 2022 roku zewnętrzne 
przychody ze sprzedaży na poziomie 
ok. 32,7 miliona €. Liczba ta była znacz-
nie wyższa niż przed rokiem i przekroczy-
ła ponadto nasze założenia na bieżący rok 

obrotowy. Dominującą spółką segmentu 
pozostała PCC Intermodal SA z Gdyni, któ-
ra osiągnęła istotną poprawę wyników w 
stosunku do poprzedniego kwartału. Nie 
udało się jednak w pełni osiągnąć wyników 
zakładanych na pierwsze półrocze 2022 
roku. Oprócz utrzymującej się nierównowa-
gi na międzynarodowym rynku kontenero-
wym, jako główną przyczynę takiej dynami-
ki należy wymienić wyższe koszty odwozu 
kontenerów samochodami ciężarowymi. 
Ponadto utworzenie regularnego połącze-
nia transportowego od granicy ukraińsko-
-polskiej do polskich portów morskich oka-
zało się znacznie bardziej skomplikowane 
niż zakładano, z jednej strony ze względu 
na częściowo chaotyczne warunki w strefie 
przygranicznej, a z drugiej ze względu na 
przejściowe przeciążenie polskich portów. 
W perspektywie średnioterminowej liczba 
połączeń ma jednak zostać zwiększona z 
trzech pociągów tygodniowo do sześciu. 
Wzrost tygodniowej liczby połączeń pla-
nowany jest również na trasach z Polski 
do Rotterdamu i Antwerpii. Wyniki drogo-
wego przewoźnika chemikaliów płynnych, 
PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolne-
go, obciążyły w drugim kwartale 2022 roku 
po raz kolejny wzrost kosztu oleju napędo-
wego oraz mycia cystern, a także wzrost 
kosztów osobowych, w tym zwłaszcza kie-
rowców. Niemniej jednak spółka zanotowa-
ła na koniec czerwca 2022 roku niewielki 
dodatni wynik, przynajmniej na poziomie 
operacyjnym. Spółka ZAO PCC Rail z Mo-
skwy, która prowadzi działalność wyłącznie 
na terenie Rosji, odnotowała na tle wzrostu 
taryf wagonowych nadal pozytywną i lep-
szą niż przed rokiem dynamikę przychodów 
i zysku operacyjnego. W wyniku znaczne-
go umocnienia rosyjskiego rubla w drugim 
kwartale 2022 roku ZAO PCC Rail odno-
towało na koniec kwartału wysokie niego-
tówkowe zyski z tytułu różnic kursowych, 
co również pozytywnie wpłynęło na wynik 
przed opodatkowaniem całego segmentu.

Holding i projekty

Zgodnie z założeniami, seg-
ment „Holding i projekty” osiągnął w 
drugim kwartale 2022 roku bardzo do-
bry wynik przed opodatkowaniem. Wy-
nikało to głównie z dywidend otrzymanych 
przez spółkę holdingową PCC SE oraz spół-
kę subholdingową PCC Chemicals GmbH 
w drugim kwartale. Na skonsolidowany 
wynik finansowy dywidendy nie mają wpły-
wu. Pozostałe spółki portfelowe segmentu 
to głównie spółki celowe oraz spółki, które 
prowadzą jedynie niewielką działalność lub 
jeszcze nie prowadzą jej wcale i w związku z 
tym przynoszą straty.

Postęp we współpracy 
rozwojowej z Fraunhofer ISE
Z dniem 1 kwietnia 2022 roku nowa pra-
cowniczka naukowa PCC SE rozpoczęła 
pracę w Fraunhofer Institute for Solar Ener-
gy Systems ISE we Fryburgu Bryzgowijskim. 
Współpraca dotyczy opracowania zaawan-
sowanego technologicznie materiału na 
wydajniejsze baterie litowo-jonowe, co po-
winno umożliwić znacznie większe zasięgi i 
krótszy czas ładowania np. samochodów 
elektrycznych. Materiałem wyjściowym jest 
krzemometal, który PCC BakkiSilicon hf. 
produkuje w Islandii w sposób zrównowa-
żony i przyjazny dla klimatu, korzystając wy-
łącznie z zielonej, geotermalnej energii 
elektrycznej.

Wykup obligacji o 
jednorazowej spłacie
Dnia 1 lipca 2022 roku PCC SE spłaciła w 
terminie zapadalności całość 4,00% serii 
obligacji o numerze ISIN DE000A2GSSY5, 
wyemitowanej w październiku 2017 roku. 
Kwota spłaty wyniosła 25,0 miliona €.

Duisburg, sierpień 2022 roku 


