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Wyniki działalności ogółem
Pomimo licznych bieżących kryzysów, 
Grupa PCC w trzecim kwartale 2022 
roku ponownie odnotowała pomyślną 
dynamikę wyników działalności. Skonso-
lidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły 
326,3 miliona €, czyli poziom poprzedniego 
kwartału, w którym wyniosły 322,8 milio-
na €. Narastająco na koniec kwartału skon-
solidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 
994,4 miliona €. Oznacza to, że Grupa PCC 
uzyskała w pierwszych dziewięciu miesią-
cach bieżącego roku wyższe skonsolidowane 
przychody niż w całym 2021 roku (979,6 mi-
liona €). Nasze oczekiwania na 2022 rok 
zostały również znacznie przekroczone. 
Główną przyczyną takiej dynamiki były nadal 
wysokie średnie ceny sprzedaży, które znacz-
nie przekroczyły nasze założenia, zwłaszcza 
w przypadku sody kaustycznej jako produktu 
ubocznego chloru oraz innych pochodnych 
chloru, osiągając w niektórych przypadkach 
historyczne rekordy. Ponadto wysoki poziom 
cen utrzymywał się również w przypadku 
m.in. surfaktantów. Wyniki finansowe co 
prawda nie dorównały do końca rekordowe-
mu poziomowi poprzednich dwóch kwarta-
łów, natomiast zarówno bardzo dobre wyni-
ki ubiegłoroczne jak i ambitne założenia na 
2022 rok obrotowy zostały w trzecim kwar-
tale po raz kolejny znacznie przekroczone. 
Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w trzecim 

kwartale roku 113,3 miliona €, a narastająco 
w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 
roku 362,3 miliona € (wobec 248,4 milio-
na € przed rokiem). Zysk przed wynikiem z 
działalności finansowej, opodatkowaniem, 
umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) wyniósł 
w trzecim kwartale 53,7 miliona €, a nara-
stająco w pierwszych dziewięciu miesiącach 
bieżącego roku 196,7 miliona €, co oznacza 
poprawę o 55,4% w porównaniu z analo-
gicznym okresem roku ubiegłego (126,5 mi-
liona €). Na poziomie wyniku operacyjnego 
(EBIT) w trzecim kwartale 2022 roku wypra-
cowano zysk w wysokości 34,9 miliona €. 
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 
roku EBIT osiągnął łącznie 142,0 miliona €. 
W porównaniu z poziomem 73,9 miliona € 
w analogicznym okresie roku ubiegłego, 
wskaźnik ten wzrósł niemal dwukrotnie. 
Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wyniósł 
w trzecim kwartale roku 42,7 miliona €, a 
w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 
roku 143,6 miliona €. Oznacza to wzrost o 
189,2% w stosunku do kwoty osiągniętej 
przed rokiem (49,7 miliona €). W rezultacie 
EBT Grupy PCC po upływie trzeciego kwar-
tału 2022 roku przekroczył już o 51,9 milio-
na € – lub 56,5% – EBT całego, rekordowe-
go roku 2021 który wyniósł 91,7 miliona €. 
Przepływy pieniężne z działalności opera-
cyjnej w pierwszych dziewięciu miesiącach 
bieżącego roku wyniosły 119,7 miliona € 
(wobec 90,5 miliona € przed rokiem), a od 

30 czerwca 2022 roku (57,9 mln €) wzrosły 
ponad dwukrotnie.

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów

Poliole i pochodne

Dynamika przychodów i wy-
ników finansowych segmentu polioli i 
pochodnych pozostała w trzecim kwar-
tale 2022 roku pozytywną, natomiast 
w porównaniu z dwoma poprzednimi 
kwartałami uległa osłabieniu. Główną 
przyczyną tego stanu rzeczy jest utrzymujący 
się spadek zapotrzebowania na poliole po-
lieterowe ze strony przemysłu meblarskiego i 
producentów materacy. Spadek ten dotyczył 
zwłaszcza polioli specjalistycznych o wyższej 
wartości dodanej, produkowanych przez 
jednostkę biznesową polioli spółki PCC Ro-
kita SA z Brzegu Dolnego (dolnośląskie). 
Sytuację utrudniła rosnąca od kilku miesię-
cy presja konkurencyjna ze strony chińskich 
firm dostarczających poliole standardowe na 
europejski rynek. Tym niemniej wymieniona 
jednostka biznesowa zamknęła również trze-
ci kwartał 2022 roku wynikiem dodatnim na 
poziomie wyższym niż zakładano. Wyniki 
okazały się jednak niższe niż w historycznie 
dobrym, analogicznym okresie roku ubiegłe-
go. Odnotowaliśmy natomiast kolejną po-
prawę wyników finansowych działu bizneso-
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wego polioli poliestrowych w porównaniu z 
analogicznym kwartałem roku ubiegłego, na 
tle wciąż solidnego popytu ze strony bran-
ży budowlanej. Dotyczy to również polskie-
go dostawcy rozwiązań, spółki PCC Prodex 
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, który oferuje 
m.in. pianki natryskowe do ocieplenia pod-
daszy. Działy biznesowe zajmujące się pro-
dukcją płyt termoizolacyjnych, specjalistycz-
nych bloków piankowych i tarcz polerskich 
odnotowały w trzecim kwartale 2022 roku 
nadal ujemne wyniki finansowe. W dziedzi-
nie tarcz polerskich zarysowało się natomiast 
pod koniec kwartału ożywienie popytu w 
postaci wzrostu zamówień na najbliższe 
miesiące. W dziedzinie płyt termoizolacyj-
nych spodziewana fala wzrostu najprawdo-
podobniej przesunie się na przyszły rok, po-
nieważ proces certyfikacji ETA („Europejska 
Aprobata Techniczna”) wymaganej przez 
wielu odbiorców w krajach Unii Europejskiej 
przedłużył się w czasie i nie został zakoń-
czony przed końcem kwartału. Dynamika 
przychodów i wyników finansowych spółki 
PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla (opol-
skie) wypadła w trzecim kwartale 2022 roku 
gorzej niż w dwóch poprzednich kwartałach. 
Oprócz zmniejszonego popytu na alkilofeno-
le, powodem są tutaj chwilowo stosunkowo 
wysokie ceny zakupu surowców przetwarza-
nych w trzecim kwartale. Większość zaku-
pów tych surowców w krajach zamorskich 
została dokonana jeszcze w poprzednim 
kwartale ze względu na długie terminy do-
staw. Tym niemniej spółka PCC Synteza S.A. 
zamknęła także trzeci kwartał 2022 roku 
wynikiem dodatnim, a w ujęciu narastają-
cym wypracowała w pierwszych dziewię-
ciu miesiącach 2022 roku wyższy zysk niż 
w całym, wyjątkowo dobrym poprzednim 
roku. Korzystny efekt miało ponadto roz-
szerzenie portfela produktów PCC Synteza 
S.A.: Od kwietnia 2022 roku, PCC Synteza 
S.A. produkuje chemikalia specjalistyczne we 
współpracy z firmą PolyU GmbH z Oberhau-
sen i odnotowała w trzecim kwartale istotny 
wzrost sprzedaży. Cieszy fakt, że dzięki temu 

start-up PolyU GmbH po raz pierwszy w hi-
storii firmy wypracował w trzecim kwartale 
2022 roku niewielki dodatni wynik.

Surfaktanty i pochodne

Segment surfaktantów i po-
chodnych zaprezentował się w trzecim 
kwartale 2022 roku ponownie w bardzo 
dobrej formie. Największa spółka port-
felowa segmentu, PCC Exol SA z Brzegu 
Dolnego, skorzystała na utrzymujących się 
znacznie wyższych wolumenach sprzedaży 
niż przed rokiem, szczególnie w zakresie su-
rowców do produkcji środków czyszczących 
i higieny osobistej. Na wysokim poziomie 
utrzymywał się również popyt na produk-
ty specjalistyczne do zastosowań przemy-
słowych. Dzięki pozyskaniu kilku nowych 
klientów, do końca trzeciego kwartału 2022 
sprzedano o około 2 tys. ton więcej produk-
tów niż rok wcześniej. W trzecim kwartale 
korzystny wpływ na dynamikę zysków spółki 
portfelowej miały ponadto niższe ceny zaku-
pu surowców, wynikające ze spadku noto-
wań cen podstawowych składników – ety-
lenu i propylenu. W związku z tym PCC Exol 
SA zamknęła trzeci kwartał, a także pierwsze 
dziewięć miesięcy bieżącego roku obrotowe-
go wyraźnie dodatnim wynikiem, znacznie 
przekraczającym dobry wynik wypracowany 
przed rokiem. Amerykańska spółka zależna 
PCC Chemax, Inc. z Piedmont (Karolina Po-
łudniowa) również odnotowała na tle utrzy-
mującego się silnego popytu w USA bardzo 
pomyślną dynamikę przychodów i zysku, 
które przekroczyły zarówno wyniki ubiegło-
roczne, jak i nasze założenia. W dziale dóbr 
konsumpcyjnych, który został niedawno 
przeniesiony do segmentu surfaktantów i 
pochodnych, odnotowano kolejną poprawę 
dynamiki przychodów i wyników finanso-
wych wobec poprzednich dwóch kwarta-
łów. Największa spółka zależna wchodząca 
w skład  segmentu, PCC Consumer Products 
Kosmet Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, dzięki 
uzgodnieniu lepszych warunków kontrak-
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towych z największym odbiorcą, osiągnęła 
w sierpniu i wrześniu 2022 roku dodatni 
wynik miesięczny, a dzięki temu w całym 
trzecim kwartale prawie zbilansowany wy-
nik finansowy. W ujęciu narastającym wynik 
działu dóbr konsumpcyjnych pozostał jednak 
ujemny. 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 
pozostał w trzecim kwartale 2022 roku 
zdecydowanie największym źródłem 
przy chodów i zysków Grupy PCC. Śred-
nie ceny sprzedaży wszystkich produktów 
chlorowych pozostały na wyjątkowo wyso-
kim poziomie. Odzwierciedla to utrzymują-
ce się wysokie, a w niektórych dziedzinach 
dalej rosnące zapotrzebowanie na pochodne 
chloru, przy jednoczesnym spadku podaży. 
Sytuacja taka była konsekwencją – częścio-
wo przejściowych – przestojów spowodo-
wanych siłą wyższą u niektórych konkuren-
tów. Ponadto, producenci polichlorku winylu 
(PVC) zmniejszyli produkcję chloru jako eta-
pu wstępnego przy produkcji PVC, w ocze-
kiwaniu na spowolnienie koniunktury w bu-
downictwie. W rezultacie podaż produktów 
ubocznych powstających przy produkcji chlo-
ru zmniejszyła się jeszcze bardziej, co miało 
odpowiedni wpływ na ceny sprzedaży tych 
produktów. Jednocześnie w trzecim kwar-
tale gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie, 
np. na kwas solny, z powodu ponownego 
uruchomienia kilku elektrowni węglowych, 
które doprowadziło do historycznie wyso-
kiego poziomu cen kwasu solnego. Dzięki 
temu jednostka biznesowa chloru spółki 
PCC Rokita SA zamknęła także trzeci kwartał 
2022 roku wyjątkowo dobrym wynikiem fi-
nansowym, znacznie przekraczającym wynik 
ubiegłoroczny. Dotyczy to również jednost-
ki biznesowej PCC Rokita SA zajmującej się 
fosforo- i naftalenopochodnymi, która od 

Krzem i pochodne

Q3/2022 9M/2022 9M/2021

21,8 95,3 24,6

 – 9,3 8,2 1,2

 – 13,8  – 4,8  – 10,7

 – 0,9 6,3  – 22,1

228 228 209

Chlor i pochodne

Q3/2022 9M/2022 9M/2021

105,1 266,5 146,5

51,7 117,6 37,3

47,1 103,6 21,9

47,5 103,9 19,7

459 459 491

Surfaktanty i pochodne

Q3/2022 9M/2022 9M/2021

58,1 176,4 113,9

9,3 31,1 12,6

8,2 28,0 9,7

7,3 25,4 7,5

505 505 508

Poliole i pochodne

Q3/2022 9M/20225 9M/2021

60,4 197,6 194,4

5,1 31,1 64,1

3,7 27,0 60,3

4,0 26,8 59,4

353 353 352
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początku bieżącego roku wchodzi w skład 
segmentu chloru i pochodnych. Producent 
kwasu monochlorooctowego (MCAA), spół-
ka PCC MCAA Sp. z o.o., osiągnął w trzecim 
kwartale wciąż wyższe wolumeny sprzedaży 
i średnie ceny sprzedaży niż zakładano. Spa-
dek zamówień ze strony jednego z głównych 
klientów (dostawcy dla przemysłu PVC) zo-
stał zrekompensowany poprzez zwiększenie 
sprzedaży do innych odbiorców. W tym kon-
tekście spółce PCC MCAA Sp. z o.o. sprzyjał 
również silny popyt na rynku amerykańskim. 
Ponadto PCC MCAA Sp. z o.o. skorzysta-
ła również na wysokich cenach sprzedaży 
kwasu solnego jako produktu ubocznego i 
w konsekwencji zakończyła trzeci kwartał 
2022 roku bardzo udanym wynikiem prze-
kraczającym i tak już wyjątkowy dobry wynik 
ubiegłoroczny.

Si
Krzem i pochodne

W segmencie krzemu i jego 
pochodnych odnotowano w trzecim 
kwartale 2022 spadek wolumenu i przy-
chodów ze sprzedaży. Wśród przyczyn 
należy wymienić spadające wciąż zapotrze-
bowanie na krzemometal, m.in. ze strony 
przemysłu aluminiowego, który jest bardzo 
energochłonny oraz silnie uzależniony od 
sektora motoryzacyjnego. Niektórzy europej-
scy producenci aluminium w trakcie trzecie-
go kwartału ograniczyli lub nawet całkowicie 
wstrzymali swoją produkcję, w wyniku wzro-
stu cen energii. Ponadto odbiorcy z innych 
obszarów zastosowania wciąż wstrzymywali 
zakupy krzemometalu. Jednocześnie na ry-
nek europejski trafiło i wciąż trafia coraz wię-
cej krzemometalu z Chin, ponieważ własne 
zapotrzebowanie w Chinach podlega coraz 
to nowym ograniczeniom, między innymi z 
powodu tymczasowych zamknięć zakładów 
przemysłu polikrzemowego i silikonowego w 
związku z Covid-19. Opisana presja cenowa 
po stronie sprzedaży, w połączeniu z bardzo 
wysokimi cenami zakupu energii i surow-
ców, skłoniła w trzecim kwartale niektórych 

europejskich producentów krzemometalu 
do wyłączenia pieców. Natomiast produkcja 
spółki PCC BakkiSilicon hf. z Húsavík (Islan-
dia) utrzymuje się obecnie na stabilnie wy-
sokich obrotach. Lokalizacja w Islandii ma 
przewagę nad niektórymi innymi lokaliza-
cjami w Europie, przynajmniej, jeśli chodzi o 
zakup energii elektrycznej. W wyniku niskich 
cen sprzedaży i jednocześnie gwałtowne-
go wzrostu cen zakupu węgla i innych su-
rowców, spółka portfelowa zamknęła trzeci 
kwartał ujemnym wynikiem operacyjnym. 
Natomiast spółka PCC Silicium S.A. z Zagó-
rza (świętokrzyskie), która oprócz dostaw 
kwarcytu do PCC BakkiSilicon hf. dostarcza 
surowiec również do producentów żelazo-
stopów w Polsce i na Słowacji, osiągnęła 
w trzecim kwartale kolejny wzrost wyniku 
operacyjnego. Co prawda popyt ze strony 
producentów żelazostopów zmniejszył się w 
ciągu trzeciego kwartału co było wynikiem 
słabej obecnie koniunktury w branży hut-
niczej, jednak dzięki dalszemu wzrostowi 
sprzedaży tłucznia do budowy dróg i tras 
kolejowych efekt ten został częściowo zre-
kompensowany. Wynik przed opodatkowa-
niem segmentu krzemu i pochodnych jako 
całości pozostał jednak na koniec trzeciego 
kwartału 2022 roku dodatni, co ma związek 
głównie z dodatnimi różnicami kursowymi 
wynikającymi z restrukturyzacji finansowa-
nia spółki PCC BakkiSilicon hf. w poprzed-
nim kwartale.

Handel i usługi

Przychody osiągnięte w trze-
cim kwartale 2022 roku przez segment 
handlu i usług zamknęły się kwotą 
44,2 miliona €. Głównym źródłem przycho-
dów segmentu pozostała spółka PCC Trade 
& Services GmbH z Duisburga, która zajmuje 
się handlem surowcami. W porównaniu do 
dwóch poprzednich kwartałów nastąpiło 
jednak znaczne osłabienie dynamiki przy-
chodów i zysków spółki portfelowej, ponie-

waż w wyniku sankcji UE wobec Rosji import 
surowców z tego kraju jest już niemożliwy. 
Handel paliwami stałymi, a także benze-
nem surowym rosyjskiego pochodzenia, był 
wcześniej jednym z głównych filarów dzia-
łalności handlowej spółki. Placówka handlo-
wa PCC Trade & Services GmbH w Moskwie 
została zamknięta. Załoga operatora por-
towego AO Novobalt Terminal Kaliningrad, 
który obecnie prowadzi wyłącznie krajową 
działalność wewnątrz Rosji, została zredu-
kowana o około jedną trzecią. PCC Trade & 
Services GmbH bada obecnie intensywnie 
alternatywne źródła dostaw, żeby utrzymać 
dostawy do klientów, z którymi w wielu 
przypadkach firma współpracuje od wielu 
lat. Pierwsze zamówienia o mniejszej skali 
zostały zrealizowane w trzecim kwartale. W 
trzecim kwartale odnotowaliśmy, poza tym 
utrzymujący się wysoki poziom dostaw su-
rowców z Polski na Ukrainę, a także dalszy 
wzrost sprzedaży w regionie MENA. Pozwo-
liło to spółce PCC Trade & Services GmbH 
zamknąć także trzeci kwartał 2022 roku 
zyskiem. W ujęciu narastającym, zarówno 
przychody, jak i wynik finansowy okazały 
się wciąż znacznie wyższe od założeń i do-
brych wyników sprzed roku. Turecka spółka 
dystrybucyjna PCC Exol Kimya ze Stam-
bułu oraz internetowa platforma handlowa  
distripark.com z Brzegu Dolnego zamknę-
ły trzeci kwartał, jak również całe pierwsze 
dziewięć miesięcy bieżącego roku obroto-
wego na plusie i powyżej założeń. W skład 
segmentu handlu i usług wchodzą ponadto 
różne spółki usługowe, w tym jednostka biz-
nesowa energii spółki PCC Rokita SA. Elek-
trociepłownia jednostki biznesowej, która 
zaopatruje w ciepło nie tylko nasze zakłady, 
ale również miasto Brzeg Dolny, jest od czasu 
wybuchu wojny w Ukrainie zasilana wyłącz-
nie węglem. Większość dostaw pochodzi i 
Polski, poza tym zostały zakupione pierwsze 
partie węgla z Kolumbii. Poza tym badana 
jest możliwość zakupu węgla z Kazachstanu. 
Wspomniana jednostka biznesowa odnoto-
wała w trzecim kwartale kolejną stratę, która 

Grupa PCC ogółem

Q3/2022 9M/2022 9M/2021

326,3 994,4 702,0

53,7 196,7 126,5

34,9 142,0 73,9

42,7 143,6 49,7

3 361 3 361 3 289

Holding i projekty

Q3/2022 9M/2022 9M/2021

0,2 1,1 1,0

 – 2,3  – 2,4  – 3,3

 – 2,5  – 3,4  – 4,5

 – 5,4 114,2 11,3

88 88 86

Logistyka

Q3/2022 9M/2022 9M/2021

36,4 100,8 83,5

8,6 20,2 16,1

4,8 9,3 6,7

2,8 10,2 5,9

641 641 610

Handel i usługi

Q3/2022 9M/20225 9M/2021

44,2 156,7 138,1
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 – 12,4  – 17,8  – 9,6

 – 15,1  – 17,1  – 11,1

1 087 1 087 1 033
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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 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

wynikała m.in. ze wzrostu cen certyfikatów 
CO2. W kilku innych spółkach usługowych 
wyniki obciążyły wyższe koszty osobowe 
oraz m.in. wyższe koszty prac zewnętrznych, 
materiałów i transportu.

Logistyka

Segment logistyki osiągnął w 
trzecim kwartale 36,4 miliona € przycho-
dów, co było nowym rekordem w bieżą-
cym roku obrotowym. W pierwszych dzie-
więciu miesiącach 2022 roku zewnętrzne 
przychody osiągnęły 100,8 miliona €, czyli 
wartość znacznie przekraczającą poziom 
ubiegłoroczny, a również nasze założenia. 
Dominującą spółką segmentu pozostawała 
PCC Intermodal SA z Gdyni, wraz z niemiec-
ką spółką zależną PCC Intermodal GmbH z 
Duisburga, która jest operatorem terminalu 
kontenerowego we Frankfurcie nad Odrą. 
Działalność w międzynarodowym transpor-
cie kontenerów pozostawała w trzecim 
kwartale trudna. Liczne budowy zarówno po 
stronie polskiej jak i niemieckiej powodowały 
kolejne opóźnienia pociągów. Ponadto roz-
kłady jazdy po stronie polskiej często nie były 
realizowane, ponieważ zarządca polskiej sie-
ci kolejowej dał pierwszeństwo pociągom ze 
zbożem z Ukrainy lub pociągom z węglem. 
Doprowadziło to do dużego niezadowole-
nia wśród klientów, z których część nawet 
przesunęła swoje dostawy z powrotem na 
transport drogowy. W niektórych przypad-
kach zmniejszyło się zatem wykorzystanie 
zdolności przewozowej na oferowanych po-
łączeniach kolejowych. Szczególnie dotknęło 
to trasę z Hamburga do Polski. Tutaj sytuację 
dodatkowo zaostrzył strajk hamburskiej za-
łogi portu, w wyniku którego niektóre firmy 
żeglugowe w trzecim kwartale nie zawijały 
do portu w Hamburgu, wybierając zamiast 
tego polskie porty w Gdańsku i Gdyni. Jed-
nak na chwilę obecną możliwości obsługi i 
składowania kontenerów w tych portach są 
jeszcze ograniczone. Mimo opisanego trud-
nego otoczenia rynkowego spółki PCC dzia-
łające w branży transportu intermodalnego 

radziły sobie dobrze i zamknęły trzeci kwartał 
zyskiem. Poza tym w trzecim kwartale osią-
gnięto dwa ważne kamienie milowe w przy-
gotowaniach do dalszego wzrostu działalno-
ści w zakresie transportu intermodalnego: 
PCC Intermodal SA dokonała zakupu terenu 
przeznaczonego pod budowę planowane-
go od dawna terminalu kontenerowego na 
południe od portów w Gdańsku i Gdyni. Na 
budowę tego nowego terminalu, od które-
go rejon sąsiadujący z tymi dwoma portami 
spodziewa się ogromnego potencjału wzro-
stu, najprawdopodobniej zostaną przyznane 
dotacje. W kolejnym kroku PCC Intermodal  
SA złoży odpowiednie wnioski. Drugi ka-
mień milowy dotyczy niemieckiej spółki 
PCC Intermodal GmbH. Spółka otrzymała od 
ministerstwa środowiska, ochrony przyrody 
i transportu kraju związkowego Nadrenia 
Północna-Westfalia licencję działalności jako 
przedsiębiorstwo kolejowe. Obecnie trwają 
jeszcze prace nad uzyskaniem certyfikatu 
bezpieczeństwa wymaganego zgodnie z 
niemiecką Ustawą kolejową (tzw. AEG) dla 
prowadzenia tego typu przedsiębiorstwa w 
nadrzędnych sieciach kolejowych. Po otrzy-
maniu certyfikatu spółka będzie w stanie 
realizować przewozy własnymi lokomoty-
wami, co dodatkowo wzmocni konkuren-
cyjność spółek PCC Intermodal jako całości. 
Spółka PCC Autochem Sp. z o.o., przewoź-
nik drogowy chemii płynnej z Brzegu Dol-
nego, zamknęła trzeci kwartał 2022 roku 
obrotowego dodatnim wynikiem, zgodnym 
z założeniami i wyższym niż przed rokiem. 
Działalność ZAO PCC Rail z Moskwy, pole-
gająca na dzierżawie wagonów wewnątrz 
Rosji, przebiegała w trzecim kwartale na-
dal pomyślnie. Spółka była zatem w stanie 
dokonywać regularnych miesięcznych spłat 
pożyczek udzielonych jej przez PCC SE.

Holding i projekty

Wynik przed opodatkowaniem 
segmentu Holding i Projekty zmniejszył 
się w trzecim kwartale zgodnie z zało-
żeniami, ale pozostał wyraźnie dodatni. 

Segment ten generuje przychody przede 
wszystkim z dywidend otrzymanych jeszcze 
w poprzednim kwartale przez spółkę hol-
dingową PCC SE oraz spółkę subholdingo-
wą PCC Chemicals GmbH z Duisburga. Na 
skonsolidowany wynik finansowy przychody 
te nie mają wpływu.

Projekty budowy wytwórni 
alkoksylatów w Malezji i USA
Prace nad budową wytwórni alkoksyla-
tów w Malezji przebiegają nadal zgod-
nie z planem. Co prawda w trzecim kwar-
tale 2022 roku doszło do opóźnień dostaw 
niektórych elementów wytwórni ze względu 
na ograniczenia związane z covidem, ale lo-
kalny wykonawca wytwórni zdołał już odro-
bić te opóźnienia. Wytwórnia o rocznej zdol-
ności produkcyjnej 70 tys. ton, dzięki której 
PCC SE zamierza rozszerzyć swoją podsta-
wową działalność na rynek Azji, najprawdo-
podobniej zostanie oddana do użytku zgod-
nie z planem w trzecim kwartale 2023 roku. 
Ponadto w ramach strategii międzynarodo-
wej ekspansji PCC SE dąży do budowy kolej-
nej wytwórni tych specjalistycznych niejono-
wych surfaktantów i polioli polieterowych w 
USA. Obecnie została tam założona spółka 
celowa, która w trzecim kwartale 2022 zo-
stała zaopatrzona w pierwsze środki finanso-
we przeznaczone na rozpoczęcie działalności 
na miejscu. Ostateczna decyzja inwestycyjna 
dotycząca projektu nie została jednak jeszcze 
podjęta.

Wykup obligacji o 
jednorazowej spłacie
Dnia 1 października 2022 roku PCC SE spła-
ciła w terminie zapadalności całość 6,00% 
serii obligacji o numerze ISIN DE000A162AQ4, 
wyemitowanej w październiku 2015 roku. 
Kwota spłaty wyniosła 24,9 miliona €.
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