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Szanowni Państwo,

rok 2013 to był dobry i  pracowity okres dla całej 
Grupy PCC Rokita. To rok stabilnego rozwoju, intensyw-
nych inwestycji i systematycznego zwiększania zatrudnienia. 
Sprawdziła się przyjęta przez firmę strategia zakładająca 
koncentrację na produktach specjalistycznych precyzyjnie 
dopasowanych do potrzeb naszych odbiorców oraz zaanga-
żowania w  rozbudowę mocy produkcyjnych. Umożliwiło nam 
to osiągnięcie wyższej rentowności oraz zdobycie lojalności 
bardziej wymagających klientów.
Dzięki biznesowi opartemu na trzech kompleksach produk-
cyjnych, zapewniających znaczącą dywersyfikację produkto-
wą, po raz kolejny poradziliśmy sobie z trudną sytuacją go-
spodarczą. Było to możliwe także dzięki wykorzystaniu efektu 
synergii, który ma istotny wpływ na wyniki naszej Grupy. 
Utrzymaliśmy stabilną, znaczącą pozycję na rynku polskim 
i europejskim w wielu kluczowych branżach. 
Wypracowaliśmy dodatnie wyniki finansowe i  jednocześnie 
zrealizowaliśmy ambitny plan inwestycyjny. Grupa osiągnęła 
skonsolidowane przychody na poziomie 1,1 mld zł oraz zysk 
netto w wysokości 58,3 mln zł.
Rok 2013 obfitował w liczne inwestycje prowadzone w Kom-
pleksach produkcyjnych: Chlorowym, Chemii Fosforu i Roko-
poli. 
W Kompleksie Chlorowym zwiększyliśmy moce produkcyjne 
tlenku propylenu z 25 tys. ton na rok w roku 2012 do 36 tys. 
na rok (na koniec 2013 r.). Inwestycja została zrealizowana 
w oparciu o własną technologię i pozwoliła przede wszystkim 
zmniejszyć oddziaływanie produkcji na środowisko.

Ladies and Gentlemen,

The year 2013 was a good and busy period for the 
entire PCC Rokita Group. It was a year of steady deve-
lopment, intensive investments and a systematic increase 
in employment. The strategy that we adopted – to focus on 
specialist products that are precisely tailored to the needs of 
our consumers, and commitment to expanding production 
capacity – proved effective. This enabled us to achieve higher 
profitability and obtain the loyalty of more-demanding custo-
mers.
Thanks to a business based on three business units providing 
significant product diversification, we once again managed to 
deal with a difficult economic situation. This was also possible 
due to the use of synergies, which has a significant impact 
on our Group’s results. We maintained a stable, significant 
position on the Polish and European market in many key in-
dustries. 
We have achieved positive financial results while imple-
menting an ambitious investment plan. The Group achieved 
consolidated revenues of PLN 1.1 billion and a net profit of 
PLN 58.3 million.
The year 2013 abounded in investments at Chlorine, Phosp-
horus Chemistry and Rokopol business units. 
At the Chlorine Business Unit, we have increased the pro-
duction capacity of propylene oxide from 25,000 tons per 
year in 2012 to 36,000 per year (at the end of 2013). This 
investment was implemented based on proprietary techno-
logy, and enabled us, first and foremost, to reduce the impact 
on the environment.
The construction of membrane electrolysis, which is a key 
investment for the Group, is already at an advanced stage.  

List 
Zarządu

Letter  
from the 
Management 
Board
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The chlorine-production technology used by the company will be one of the most 
modern in Europe.
At the Phosphorus Chemistry Business Unit, we have been working on increa-
sing the production capacity of phosphorus trichloride and phosphorus oxychlo-
ride. We have made investments that will eventually increase these products’ 
total production capacity by 150%. 
The Rokopol Business Unit can enjoy a significant increase in sales volume. The 
start-up of the fourth manufacturing line has significantly increased production 
capacity. The expansion of research and development facilities has contribu-
ted, among other things, to increased possibilities of developing new specialist  
products.
We have continued the bond issue strategy. In June, the First PCC Rokita Bond 
Issue Programme was completed, under which the company carried out four 
public bond issues and gained PLN 95 million in total. Wanting to continue our 
presence on the corporate debt market, we prepared a prospectus for the 2nd 
Bond Issue Programme, which was approved in January 2014 by the Polish Fi-
nancial Supervision Authority; this will be the basis for the issue of further series 
of bonds in 2014. At the same time, on 21 February 2014, the Management 
Board of PCC Rokita S.A. decided to increase the company’s share capital in 
order to apply for the company’s shares to be listed and introduced to trading on 
the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warsaw Stock Exchange 
in Warsaw) regulated market.
We would like to thank all of our employees, partners and customers for another 
year of cooperation, and our bondholders for their trust and support of the de-
velopment of PCC Rokita Capital Group. We will do our very best to make 2014 
another year of success and excellent results of the Group.

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu 
Vice-President of the Management Board

Kluczowa dla Grupy inwestycja budowy elektrolizy membranowej jest już na za-
awansowanym etapie. Stosowana przez spółkę technologia wytwarzania chloru 
będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie.
W Kompleksie Chemii Fosforu pracowaliśmy nad zwiększeniem mocy produk-
cyjnych trójchlorku fosforu i  tlenochlorku fosforu. Podjęliśmy inwestycje, które 
finalnie zwiększą łączne zdolności produkcyjne tych wyrobów o 150%. 
Kompleks Rokopole odnotował istotny wzrost wolumenu sprzedaży. Uruchomie-
nie instalacji IV ciągu produkcyjnego zwiększyło znacząco moce produkcyjne. 
Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego przyczyniła się m.in. do zwiększe-
nia możliwości opracowywania nowych produktów specjalistycznych.
Kontynuowaliśmy strategię w zakresie emisji obligacji. W czerwcu zakończył się 
Pierwszy Program Emisji Obligacji PCC Rokita, w ramach którego spółka prze-
prowadziła cztery publiczne emisje i pozyskała łącznie 95 mln. Chcąc kontynuo-
wać naszą obecność na rynku długu korporacyjnego, przygotowaliśmy prospekt 
II Programu Emisji Obligacji, zatwierdzony w styczniu 2014 r. przez Komisję Nad-
zoru Finansowego, który jest podstawą do emisji kolejnych serii obligacji w roku 
2014. Jednocześnie, 21 lutego 2014 r. Zarząd PCC Rokita S.A. podjął decyzję 
o  podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, celem ubiegania się o  dopusz-
czenie i  wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym Pracownikom, Partnerom i Klien-
tom za kolejny rok współpracy, a Obligatariuszom za okazane zaufanie i wspar-
cie rozwoju Grupy Kapitałowej PCC Rokita. Dołożymy wszelkich starań, żeby rok 
2014 był także rokiem sukcesów i bardzo dobrych wyników Grupy.

Wiesław Klimkowski

Prezes Zarządu 
President of the Management Board

Z poważaniem 
Yours faithfully
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Rok 2013 w pigułce / 2013 at a glance
Inwestycje

Investments

Głównym elementem strategii rozwoju  
PCC Rokita są inwestycje w zwiększanie mocy  
produkcyjnych i zmiany w portfolio produktowe. 

Najistotniejszymi zadaniami inwestycyjnymi w 2013 r. 
były:

 Realizacja kolejnego etapu konwersji elektro-
lizy na technologię membranową. Elektroliza 
membranowa, wykorzystywana jest do produkcji chlo-
ru i  ługu sodowego. Dzięki tej inwestycji zwiększone 
zostały o 10% zdolności produkcyjne wytwórni chlo-
ru. Stosowana przez spółkę technologia wytwarzania 
chloru będzie jedną z najnowocześniejszych w Euro-
pie. Najważniejszy efekt inwestycji to dalsze istotne 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej prowadzące 
do obniżenia kosztów produkcji.

 Po zakończeniu inwestycji w 2015 r. wytwórnia chlo-
ru spełniać będzie wszelkie wymagania europejskich 
dokumentów referencyjnych BREF dotyczących Naj-
lepszych Dostępnych Technik (BAT). Łączne nakłady na 
inwestycję wyniosą około 280 mln zł (razem z I eta-
pem zrealizowanym w 2010 roku), z czego 170 mln zł 
zostało już zainwestowane do końca 2013 r. 

The main element of the PCC Rokita development 
strategy is investment in increasing production 
capacity and changes to the product portfolio.

The most important investment projects of 2013 were:

 Implementation of the next stage of the con-
version of electrolysis to membrane techno-
logy. Membrane electrolysis is used for production 
of chlorine and caustic soda. Thanks to this project, 
the production capacity of chlorine plants increased by 
10%. The chlorine-production technology used by the 
company will be one of the most modern in Europe. 
The most important effect of the project is further sig-
nificant reduction in electricity consumption, leading 
to a decrease in production costs.

 After completion of the project in 2015, the chlorine 
plant will meet all the requirements of the European 
BREF reference documents regarding Best Available 
Techniques (BAT). The total expenditure for the project 
will amount to approximately PLN  280  million (to-
gether with the first stage implemented in 2010), of 
which PLN 170 million was already invested up to the 
end of 2013.
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 Zwiększenie mocy produkcyjnych tlenku  
propylenu. 

 Inwestycja ta realizowana jest w  oparciu o  własną 
technologię i  prowadzi do uzyskania pozytywnego 
efektu środowiskowego. Rozbudowa wytwórni pro-
wadzona jest praktycznie bez jej wyłączenia z bieżącej 
eksploatacji. Docelowo moce produkcyjne wyniosą  
40 tys. ton na rok. Całkowite zwiększenie mocy pro-
dukcyjnych w  wyniku realizacji inwestycji wyniesie 
+60%.

 Zwiększenie produkcji wyrobów  
fosforopochodnych tj. trójchlorku fosforu 
(PCl3) i tlenochlorku fosforu (POCl3) o 150%. 

 Produkty te stosowane są głównie jako surowce do 
syntezy substancji aktywnych farmaceutyków, środ-
ków ochrony roślin i  dodatków do tworzyw sztucz-
nych.

 Obecnie PCC Rokita jest jedynym producentem trój-
chlorku i  tlenochlorku fosforu w Europie Wschodniej 
i  największym w  Europie Wschodniej producentem 
fosforowych uniepalniaczy do pian poliuretanowych. 
Spółka dostarcza surowce naftalenopochodne między 
innymi do producentów domieszek do betonu, wyko-
rzystywane w największych inwestycjach infrastruktu-
ralnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakończenie 
I etapu inwestycji planowane jest na I kw. 2014 r.

 Increased propylene oxide production  
capacity.

 This project is implemented based on proprietary tech-
nology and leads to a positive environmental effect. 
The expansion of the plant is carried out virtually 
without it being excluded from ongoing operation. 
Ultimately, the production capacity will reach 40,000 
tonnes annually. The overall increase in production ca-
pacity as a result of the implementation of the project 
will be 60%.

 Increase in production of phosphorus  
derivatives, i.e. phosphorus trichloride (PCl3) 
and phosphorus oxychloride (POCl3) by 150%.

 These products are used mainly as raw materials for 
the synthesis of active pharmaceuticals, plant protec-
tion products and plastic additives. 

 Currently, PCC Rokita is the only manufacturer of pho-
sphorus trichloride and oxychloride in Eastern Europe 
and the largest manufacturer of phosphorus flame 
retardants for polyurethane foams in Eastern Europe. 
The company supplies raw naphthalene-derivative ma-
terials to, among others, concrete admixture manufac-
turers, used in major infrastructure projects in Central 
and Eastern Europe. Completion of the first stage of 
the project is scheduled for the first quarter of 2014.
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 Modernizacja ok. 2,5 tys. metrów 
kwadratowych powierzchni laboratoryjnych, 
magazynowych i socjalnych związanych 
z badaniami, rozwojem i kontrolą jakości 
w spółce PCC Rokita S.A. i spółkach zależnych. 

 Laboratoria zostały zaprojektowane z uwzględnieniem 
potrzeb realizowanych zadań. Pracownicy czynnie 
uczestniczyli w przygotowaniu projektu koncepcyjne-
go, doborze materiałów, rozmieszczeniu poszczegól-
nych pomieszczeń czy ich wyposażeniu. Dzięki temu 
powstały laboratoria „skrojone na miarę”: przyjazne, 
użyteczne i optymalnie wykorzystywane. Już w ciągu 
pierwszego miesiąca funkcjonowania jedno z labora-
toriów obsłużyło ponad 21 tysięcy analiz.

 Laboratoria wyposażone w  nowy sprzęty umożliwiają 
współpracę z wyższymi uczelniami, w zakresie progra-
mu stypendialnego i oferowania praktyk dla studentów.

 Upgrade of approximately 2 500 square 
metres of laboratory space, warehouse space 
and rest and refreshment areas related to 
research, development and quality control 
within PCC Rokita S.A. and its subsidiaries.

 The laboratories were designed with the requirements 
of performed tasks in mind. Employees actively parti-
cipated in the development of the conceptual design, 
selection of materials, placement of individual rooms 
and their fitouts. Thanks to this, tailor-made laborato-
ries were created; they are friendly, useful and opti-
mally utilised. During the first month of operation, one 
of the laboratories handled over 21,000 analyses. 

 The laboratories, which are fitted with new equi-
pment, enable cooperation with universities in terms 
of a scholarship programme, and allow us to offer in-
ternships to students.

Laboratoria  
po modernizacji

 Laboratory after  
the upgrade
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 Niski próg wejścia (minimalny zapis to jedna obligacja o wartości nominalnej 100 zł)
Low entry threshold (the minimum subscription is one bond with a nominal value of PLN 100)

 Szeroka sieć Punktów Obsługi Klienta (POK-ów) domu maklerskiego oferującego  
oraz dedykowane POK-i otwierane na czas zapisów w lokalizacjach blisko zainteresowanych grup 
inwestorów (Brzeg Dolny)
The extensive Customer Service Point network of the offering brokerage house, and dedicated 
Customer Service Points open for the duration of subscriptions at locations close to the interested 
investor groups (Brzeg Dolny)

 Możliwość złożenia zapisu przez Internet i korespondencyjnie 
Possibility of subscribing via the Internet or by mail

 Kolejne serie obligacji wprowadzane do obrotu na rynku Catalyst, gdzie są przedmiotem 
obrotu wtórnego i charakteryzują się ponadprzeciętną płynnością 
Further series of bonds introduced to trading on the Catalyst market, where they  
are the subject of secondary trading and are characterised by outstanding liquidity

PCC Rokita jest pierwszą spółką konsekwentnie i powtarzalnie kierującą  
ofertę obligacji korporacyjnych do inwestorów indywidualnych.
PCC Rokita is the first company to consistently and repeatedly target the corporate  
bond offer at individual investors.

Regularne emisje w ramach Programu 
Emisji Obligacji o wartości do

Regular issue under the Bond Issue 
Programme with a value of up to

Łączna wartość zrealizowanych  
emisji publicznych:
Total value of public issues  
implemented:

95 mln zł
200 mln zł

EFEKT: 
wszystkie emisje zakończone  
sukcesem, przy każdej miała 
miejsce redukcja zapisów

RESULT: 
All issues were successful;  
each saw a reduction  
in subscriptions

PLN 200 million

PLN 95 million
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PCC Rokita jest obecna na publicznym rynku 
kapitałowym od 2011 r. 

W ubiegłym roku spółka przeprowadziła kolejne publiczne 
emisje obligacji, kończąc rozpoczęty w 2012 r. pierwszy 
Program Emisji Obligacji. Program ten okazał się sukce-
sem, ze względu na bardzo duże zainteresowanie inwe-
storów indywidualnych każdą emisją w ramach Programu. 

W 2014 r. PCC Rokita planuje przeprowadzić kolejne pub-
liczne emisje obligacji, w ramach II Programu Emisji Obli-
gacji. Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 
prospekt II Programu został opublikowany 31 stycznia 
2014 r. Celem Zarządu PCC Rokita jest stałe oferowanie 
obligacji atrakcyjnych dla szerokiego grona inwestorów 
indywidualnych i instytucjonalnych.

W ubiegłym roku przedstawiciele Spółki dwukrotnie spot-
kali się ze swoimi obligatariuszami. W czerwcu wzięła 
udział w największej w Polsce konferencji dla inwestorów 
indywidualnych WallStreet 2013 organizowanej przez 
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W paździer-
niku zorganizowała Dzień Inwestora w siedzibie w Brzegu 
Dolnym, na który zostali zaproszeni wszyscy obligatariu-
sze spółki. Inwestorzy mieli okazję spotkać się z kadrą 
zarządzającą oraz zwiedzić teren przemysłowy zakładów 
chemicznych PCC Rokita. Zainteresowanie Dniem Inwe-
stora było tak duże, że Zarząd chciałby organizować takie 
spotkania cyklicznie.

PCC Rokita has been present on the public  
capital market since 2011.

Last year, the company carried out another public bond 
issue, ending the first Bond Issue Programme that had 
commenced in 2012. This programme was a great success 
due to high interest from individual investors in each issue 
under the Programme. 

In 2014, PCC Rokita plans to carry out further public bond 
issues as part of the 2nd Bond Issue Programme. The pro-
spectus for the 2nd Programme, which was approved by 
the Polish Financial Supervision Authority, was published 
on 31 January 2014. The objective of PCC Rokita’s Ma-
nagement Board is to consistently offer bonds that are 
attractive to a wide range of individual and institutional 
investors.

Last year, the company met with its bondholders twice. 
In June, it participated in Poland’s largest conference for 
individual investors – WallStreet 2013 – organised by the 
Association of Individual Investors. In October, it orga-
nised Investors’ Day at its headquarters in Brzeg Dolny, 
to which all of the company’s bondholders were invited. 
Investors had the opportunity to meet with the mana-
gement and explore the industrial area of PCC Rokita’s 
chemical plants. Interest in Investors’ Day was so high 
that the Management Board would like to organise such 
meetings periodically.

Obecność  
na rynku  

kapitałowym

Presence on 
the capital 

market
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PCC Rokita liderem wśród najbardziej dynamicznych  
i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce

PCC Rokita a leader among the most dynamic  
and efficient enterprises in Poland
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Rok 2013 obfitował w wiele wyróżnień  
i kilka ważnych nagród.

Redakcja Magazynu Polish Market oraz Instytut Nauk Eko-
nomicznych Polskiej Akademii Nauk, wyróżnił PCC Rokita 
i przyznał Spółce tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” za 
konsekwentną realizację polityki i  strategii przedsiębior-
stwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych 
i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

Spółka została także uhonorowana Pucharem Stowarzy-
szenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 
2013”. Nagroda została przyznana za znaczącą działal-
ność eksportową w  branży chemicznej i  za eksportowy 
produkt roku 2013, tj. za eksport polioli.

PCC Rokita zdobyła również uznanie Dyrekcji Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badaw-
czego i  Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i  Zdrowia 
w  Pracy za zrealizowane w  latach 2012–2013 działa-
nia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i  zdrowia w  pra-
cy. W  ostatnich dwóch latach PCC Rokita uczestniczyła 
w  kampanii „Zdrowe i  bezpieczne miejsce pracy” 
i koncentrowała się na tematyce prewencji. Realizowane 
działania obejmowały m.in. dystrybucję wśród pracowni-
ków spółki materiałów informacyjnych oraz udział wybra-
nych osób w  seminariach, konferencjach i  warsztatach. 
Wspólnie z Akademią Medyczną we Wrocławiu zrealizo-
wała też program prozdrowotny, który pozwala na obni-
żenie ryzyka sercowo naczyniowego u pracowników firmy.

2013 was full of distinctions and several  
important awards.

The editors of the Polish Market magazine and the In-
stitute of Economics of the Polish Academy of Sciences 
honoured PCC Rokita and awarded the company with the 
title ‚Pearl of Polish Economy’ for consistent imple-
mentation of entrepreneurial policy and strategy and the 
leading position among the most dynamic and efficient 
enterprises in Poland.

The company was also honoured with the Polish Expor-
ters’ Association Cup ‚Outstanding Exporter of the 
Year 2013’. The prize was awarded for significant export 
activity in the chemical industry and for the export product 
of 2013, i.e. for the export of polyols.

PCC Rokita was also recognised by the Directorate of the 
Central Institute for Labour Protection of the National Re-
search Institute, and the European Agency for Safety and 
Health at Work for implementing during 2012–2013 me-
asures to improve safety and health at work. During the 
last two years, PCC Rokita participated in the ‚Healthy 
Workplaces’ campaign and focused on prevention. The 
measures implemented included distribution of informa-
tional materials among the company’s employees, and 
participation of selected persons in seminars, conferences 
and workshops. Together with Wrocław Medical Univer-
sity, it also implemented a health-promotion program-
me that helps reduce the risk of cardiovascular disease 
among the company’s employees.

Nagrody  
i wyróżnienia

Awards and 
distinctions
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Kampania komunikacyjna programu emisji obligacji PCC 
Rokita zdobyła nagrodę w konkursie „Złote Spinacze” 
organizowanym przez Związek Firm Public Relations.

Organizowany przez Związek Firm Public Relations od  
11 lat konkurs ma na celu nagradzanie najlepszych, 
najbardziej efektywnych i kreatywnych projektów zreali-
zowanych w Polsce. Projekt jako jedyny zdobył nagrodę 
w kategorii „Finansowy PR i relacje inwestorskie”.

Kierowanie ofert do inwestorów indywidualnych było dla 
Spółki strategicznym celem od samego początku progra-
mu emisji obligacji. PCC Rokita zawsze starała się być 
transparentną spółką i  konsekwentnie docierać z  infor-
macjami do jak najszerszego grona potencjalnych obli-
gatariuszy. Nie dałoby się tego celu zrealizować zarówno 
bez doskonale prowadzonej komunikacji do środowiska 
inwestorów, jak i  działań z  obszaru komunikacji korpo-
racyjnej oraz marketingu. Fundamentem sukcesu jest ten 
właśnie unikalny sposób działania, od prezentacji wyni-
kowych, bezpośrednich spotkań czy udziału w konferen-
cjach inwestorskich poprzez specjalny portal pccinwestor.
pl, stałą obecność w mediach, wysyłki okolicznościowe do 
inwestorów oraz wiele innych działań.

W zeszłorocznej edycji do konkursu „Złote Spinacze” zgło-
szono 250 projektów. Nominacje, a następnie nagrody są 
przyznawane przez jury, w skład którego wchodziło kilku-
dziesięciu ekspertów i przedstawicieli świata komunikacji, 
mediów, biznesu oraz innych opiniotwórczych organizacji.

The communication campaign for the PCC Rokita bond is-
sue programme received an award in the ‚Golden Clips’ 
competition organised by the Polish Public Relations Con-
sultancies Association. 

The competition, which has been organised by the Polish 
Public Relations Consultancies Association for 11 years, 
aims to award the best, most-effective and creative proje-
cts implemented in Poland. The project was the only one 
to receive an award in the ‚Financial PR and investor re-
lations’ category. 

Targeting offers at individual investors was the company’s 
strategic objective from the very beginning of the bond 
issue programme. PCC  Rokita has always strived to be 
a transparent company and to consistently make its in-
formation reach the widest possible group of potential 
bondholders. This objective would not have been impo-
ssible to implement without effective communication 
to investors, and corporate communication activities 
and marketing. The foundation of success is this unique 
strategy, from results presentation, direct meetings and 
participation in investor conferences, to a special website 
pccinwestor.pl, constant media presence, occasional cor-
respondence to investors and many other activities.

In last year’s edition of the ‚Golden Clips’ competition, 
250 projects were submitted. The nominations and awar-
ds were awarded by a jury that consisted of dozens of 
experts and representatives of the world of communica-
tion, media and business, and other opinion-forming or-
ganisations.

Nagroda za „Finansowy 
PR i relacje inwestorskie”

Award for ‚Financial PR 
and investor relations’
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PCC Rokita SA – solidny pracodawca  
wyróżniający się na tle innych

Tytuł Solidny Pracodawca Roku przyznawany jest 
pod auspicjami dziennika „Rzeczpospolita”. PCC Rokita 
już dwukrotnie uzyskała to wyróżnienie. W roku 2013 r. 
Spółka kontynuowała docenione działania poprzez syste-
matyczne zwiększanie zatrudnienia, tworzenie stabilnych 
miejsc pracy, bogaty program szkoleń dla pracowników 
czy programy stypendialne i stażowe dla studentów. 

„Nie ulega bowiem wątpliwości, że PCC Rokita SA to 
spółka, z którą warto rozpoczynać swoją karierę, jak i wią-
zać się z nią na dłużej. Państwa mocną stroną jest bogaty 
program szkoleń skierowany do pracowników różnych 
działów i szczebli, a także zakres współpracy z jednost-
kami edukacyjnymi.” – tak kapituła uzasadniała decyzję. 

PCC Rokita – a reliable employer that stands  
out from others

The title of Reliable Employer of the Year is awar-
ded under the auspices of the ‚Rzeczpospolita’ newspa-
per. PCC Rokita has won this award twice. In 2013, the 
company continued the recognised activities by syste-
matically increasing employment, creating stable jobs,  
a rich employee training programme, and scholarship and 
internship programmes for students. 

‚There is no doubt that PCC Rokita SA is a company worth 
starting and continuing your career at. Your strength is  
a rich training programme aimed at employees of various 
departments and levels, and also the scope of cooperation 
with educational units.’ – This is how the jury justified its 
decision. 

Solidny  
pracodawca

Reliable 
employer
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Foto: Gabrysia Iwaneczko „Poranna gimnastyka – pompki” – II miejsce w kategorii  
wiekowej klas IV–VI / Photo: Gabrysia Iwaneczko (‚Morning gymnastics – push ups) – 2nd place 
in the grade 4-6 age category

Foto: Gabrysia Iwaneczko „Czy dobrze się schowałem” – Wyróżnienie Grand Prix konkursu  
Photo: Gabrysia Iwaneczko (‚Did I hide well’) – Grand Prix Distinction at the competition

ZŁAP ZAJĄCA  
2013

JUNIOR

Konkurs fotograficzny dla pracowników firm  
realizujących program
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PCC Rokita – spółka odpowiedzialna społecznie

Spółka kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie jakości 
produktów, dostosowując je do najwyższych światowych 
standardów. Odpowiadając na rosnące wymagania rynku 
tworzy produkty, zapewniając maksymalne bezpieczeń-
stwo na każdym etapie produkcji. Odbywa się to ze szcze-
gólną troską o środowisko naturalne.

PCC Rokita jest uczestnikiem programu „Odpowie-
dzialność i Troska”. Kapituła tego Programu wystawiła 
Spółce certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego 
Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care z wy-
tycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz 
zasadami i  kryteriami zatwierdzonymi przez Polską Izbę 
Przemysłu Chemicznego, w tym w szczególności w zakre-
sie: wymagań prawnych i  zobowiązań przedsiębiorstwa, 
zarządzania ryzykiem i  produktem, relacji ze społeczeń-
stwem oraz transportu.

Dzięki świetnie wyszkolonej i wyposażonej Zakładowej 
Służbie Ratowniczej, Spółka zapewnia poczucie bez-
pieczeństwa swoim pracownikom, ale też profesjonalnie 
wspiera lokalne służby w sytuacjach awaryjnych.

PCC Rokita – a socially responsible company

The company places great emphasis on continually im-
proving product quality, adapting it to the highest world 
standards. In response to the growing demands of the 
market, it creates products ensuring maximum safety at 
every stage of production. This is done by minimising the 
negative impact on the environment.

PCC Rokita is a participant of the ‚Responsible Care’ 
programme. The programme’s committee issued the com-
pany with a certificate confirming the compliance of the 
implemented Responsible Care Framework Management 
System with the guidelines of the European Chemical In-
dustry Council and with the principles and criteria appro-
ved by Polish Chamber of Chemical Industry, in particular 
regarding: legal requirements and obligations of the en-
terprise, risk and product management, public relations 
and transport. 

Thanks to a well-trained and equipped Plant Rescue 
Service, the company provides a sense of security to its 
employees and professionally supports local services in 
emergency situations. 

Odpowie-
dzialność 
społeczna

Social  
responsibility
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Na rok 2014 przewidywany jest m.in. 
intensywny rozwój segmentu polioli i systemów 
poliuretanowych, głównie poprzez rozszerzenie 
palety produktów specjalistycznych i zwiększenie 
zdolności produkcyjnych. 

Rynek poliuretanowy składa się z  trzech głównych seg-
mentów: poliuretanów elastycznych, sztywnych i  CASE 
(z ang. Coatings – pokrycia, Adhesives – kleje, lepiszcza, 
Sealants – uszczelki, Elastomers – elastomery). Obecnie 
Spółka produkuje poliole, które mają zastosowanie we 
wszystkich segmentach rynku, ale większość jest sprze-
dawana do segmentu poliuretanów elastycznych. W cią-
gu najbliższych trzech lat spółka planuje przeznaczyć na 
rozwój segmentu poliuretanów ok. 50 mln zł, z czego ok. 
30 mln zł to projekty planowane na najbliższe 1–1,5 roku. 
Te inwestycje pozwolą wykorzystać potencjał pozostałych 
dwóch segmentów, w tym tego o największej dynamice 
wzrostu, czyli segmentu poliuretanów sztywnych (używa-
nych do izolacji).

Systemy poliuretanowe (jedno- i  dwukomponentowe) 
produkowane są natomiast przez rozpoczynająca dzia-
łalność spółkę zależną PCC Prodex w  Polsce oraz dwie 
spółki zależne za granicą – PCC Prodex Bel na Białorusi 
i  rozpoczynająca działalność spółka PCC Prodex GmbH 
w  Niemczech. Spółki te zajmują się również sprzedażą 
tych produktów. 

Są to w  głównej mierze przedmieszki przygotowane do 
wyprodukowania gotowego produktu dla finalnego kon-
sumenta. 

2014 is expected to include intensive 
development of the polyols and polyurethane 
systems segment mainly through the expansion 
of the range of specialist products and increased 
production capacity. 

The polyurethane market is made up of three main seg-
ments: flexible, rigid and CASE (Coatings, Adhesives, Sea-
lants, Elastomers) polyurethanes. Currently, the company 
manufactures polyols that have applications in all market 
segments; however, the majority is sold for the flexible 
polyurethanes segment. During the next three years, 
the company plans to devote to the development of the 
polyurethane segment approximately PLN 50 million, of 
which approximately PLN 30 million is for projects sche-
duled for the next 1-1.5 years. These investments will al-
low us to use the potential of the other two segments, 
including the one with the highest growth rates, i.e. the 
rigid polyurethanes (used for insulation) segment.

Polyurethane (one- and two-component) systems are 
manufactured by a subsidiary – PCC Prodex – in Poland 
and two subsidiaries abroad – PCC Prodex Bel in Belarus 
and PCC Prodex GmbH in Germany, which is commencing 
operations. These companies are also involved in the sale 
of these products. 

These are mainly premixes prepared for production of  
a finished product by an end consumer.

Plany 
na 2014 r.

Plans  
for 2014
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Grupa PCC Rokita rozwija także sprzedaż polioli i syste-
mów poliuretanowych poprzez nowe podmioty w Turcji 
i  Azji oraz centra dystrybucyjne w  Europie Środkowej  
(Rumunia, Węgry).

W  celu realizacji założeń strategicznych i  planów inwe-
stycyjnych PCC Rokita zdecydowała się na pozyskanie 
finansowania z  emisji akcji. Decyzja została podjęta na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 21 lutego 2014 r. 
Intencją zarządu jest, żeby IPO (pierwsza oferta publiczna) 
zostało przeprowadzone w  2014 r. Pozyskanie środków 
z emisji akcji jest jednocześnie elementem długotermino-
wej strategii dywersyfikowania źródeł finansowania PCC 
Rokita oraz obecności spółki na rynku kapitałowym.

The PCC Rokita group is also developing the sale of 
polyols and polyurethane systems through new entities in 
Turkey and Asia, and distribution centres in Central Euro-
pe (Romania and Hungary).

In order to achieve the strategic objectives and investment 
plans, PCC Rokita decided to obtain financing from the 
issue of bonds. This decision was made at an Extraordi-
nary General Meeting on 21 February 2014. The intention 
of the management board is for the IPO (Initial Public 
Offering) to be carried out in 2014. Gaining funds from 
the issue of bonds is both an element of PCC Rokita’s  
long-term financing strategy and the company’s presence 
on the capital market.

Nowa baza magazynowa  
i załadunek Rokopoli

New storage base  
and Rokopol loading
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PCC INWESTOR  
to unikalny serwis o charakterze informacyjno-edukacyjnym,  
wprowadzający w świat inwestycji kapitałowych spółki  
PCC Rokita SA oraz spółek z nią powiązanych. 

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA  
Z INWESTOREM INDYWIDUALNYM  
TO NASZA DOMENA
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Wyniki 
finansowe

Financial 
result

Rachunek wyników skonsolidowanych 
(działalność kontynuowana)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów  
i materiałów oraz usług obejmujące działalność kontynu-
owaną wyniosły w 2013 roku 1 101 mln zł, co stanowi 
4,2% wzrost w porównaniu do rezultatów osiągniętych  
w roku ubiegłym. Na osiągnięcie lepszych wyników głów-
nie wpłynął wzrost sprzedaży chloru i produktów chloro-
pochodnych o 77 mln zł oraz sprzedaż polioli, która wzro-
sła o 31 mln zł.

Consolidated profit and loss account  
(continued operation)

Net revenues from the sales of products, goods and 
materials, and services including continuing activities 
amounted to PLN 1,101 million in 2013; this constitutes 
a 4.2% increase compared with the results of the pre-
vious year. The better results were mainly a result of the 
PLN 77 million increase in the sales of chlorine and chlo-
rine derivatives, and the sale of polyols, which increased 
by PLN 31 million. 

[mln zł] / [PLN milion] 2012 2013 Zmiana / Change

Przychody ze sprzedaży / Sales revenues 1057 1101 4%
Zysk brutto ze sprzedaży / Gross profit on sales 172 198 15%
Marża brutto ze sprzedaży / Gross margin on sales 16% 18% 2%
EBIT / EBIT 74 77 5%
Marża EBIT / EBIT margin 7% 7% 0%
EBITDA / EBITDA 123 120 -3%
Marża EBITDA / EBITDA margin 12% 11% -1%
Zysk netto / Net profit 266 58 -78%
Marża netto / Net margin 25% 5% -20%

Zysk netto z działalności kontynuowanej w 2013 roku 
wyniósł w Grupie PCC Rokita 58,3 mln zł. Po eliminacji 
zdarzenia jednorazowego, jakim w 2012 roku był zysk 
(209,7 mln zł) osiągnięty ze sprzedaży PCC EXOL, Grupa 
PCC Rokita osiągnęła w 2013 r. zysk netto z działalności 
kontynuowanej wyższy o 2,9 mln zł niż w roku poprzed-
nim, co stanowiło wzrost o 5,0%. 

The net profit from continuing activities in 2013 at PCC 
Rokita Group amounted to PLN  58.3  million. After the  
elimination of a non-recurring event, which in 2012 was 
a profit (of PLN 209.7 million) from the sale of PCC EXOL, 
the PCC Rokita Group achieved in 2013 a net profit from 
continuing activities PLN  2.9  million higher than the  
previous year, which constituted an increase of 5.0%. 
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na dzień 31.12., mln zł / as of 31 dec, PLN milion 2012 2013 Zmiana / Change

Suma bilansowa / Balance sheet sum 983 1 040 6%

Aktywa trwałe / Fixed assets 732 778 6%

Aktywa obrotowe / Current assets 251 262 4%

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty / Cash and cash equivalents 58 50 -13%

Kapitał własny / Equity 523 532 2%

Zadłużenie oprocentowane / Interest-bearing debt 226 260 15%

Na pozytywny obraz Grupy decydujący wpływ miała dal-
sza poprawa wyników osiąganych na podstawowej dzia-
łalności biznesowej, jak również wyższe efekty uzyskane 
na pozostałej działalności finansowej.

The Group’s positive image was decidedly influenced by 
further improvement of results achieved from core busi-
ness activities, as well as the higher results achieved from 
the other financial activities.

Podstawowe pozycje skonsolidowanego  
rachunku przepływów

Ciągły rozwój Grupy PCC Rokita powoduje powiększanie 
posiadanego majątku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku 
suma aktywów Grupy PCC Rokita wyniosła 1 040 mln zł 
i wzrosła o ponad 57 mln zł w stosunku do roku 2012. 
Wzrost ten spowodowany jest głównie wzrostem wartości 
rzeczowych aktywów trwałych o 46 mln zł.

Basic items of the consolidated  
balance sheet

The continuous development of PCC Rokita Group re-
sulted in increased assets. As at 31  December  2013,  
PCC Rokita Group’s total assets amounted to 
PLN  1  040  million and increased by over PLN  57  mil-
lion compared with 2012. This increase is mainly a re-
sult of the increase in value of tangible fixed assets by 
PLN 46 million. 
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[mln zł] / [PLN milion] 2012 2013 Zmiana / Change

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / Cash flow from
operating activities

112 115 3%

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej / Cash flow from
investing activities

-78 -83 6%

Przepływy pieniężne z działalności finansowej / Cash flow from
financial activities

-40 -39 -3%

Przepływy pieniężne netto / Net cahs flow -6 -7 14%

Podstawowe pozycje skonsolidowanego 
rachunku przepływów

Grupa PCC Rokita osiągnęła w 2013 roku saldo przepły-
wów pieniężnych netto z działalności operacyjnej na po-
ziomie 115 mln zł i zwiększyło się ono o niemal 3% w po-
równaniu do roku 2012. Większe niż w 2012 roku saldo 
przepływów powstało głównie na skutek pozytywnych 
zmian w kapitale obrotowym oraz zapłaconych odsetek. 

W  2013 roku saldo przepływów środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej wyniosło 83 mln zł (w 2012 
roku 78 mln zł). Na osiągnięty stan przepływów składały 
się wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych i finansowych 
(35,4 mln zł), które częściowo zrekompensowały ponie-
sione wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 
i wartości niematerialnych (100,6 mln zł). 

W okresie objętym sprawozdaniem Grupa PCC Rokita po-
siadała płynność finansową i wykazywała pełną zdolność 
do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań wobec 
innych podmiotów, zarówno z tytułu dostaw i usług, jak 
i z tytułu kredytów inwestycyjnych oraz pożyczek.

Basic items of the consolidated cash  
flow statement

In 2013, PCC Rokita Group achieved a net cash flow 
balance from operations of PLN 115 million, which was 
an increase of almost 3% compared with 2012. The cash 
flow balance that was higher than that of 2012 was mai-
nly a result of the positive changes in working capital and 
interest paid. 

In 2013, the cash flow balance from investment activi-
ties amounted to PLN – 83 million (in 2012 it was PLN – 
78 million). The cash flow balance achieved consisted of 
cash inflows from the sale of fixed and financial assets 
(PLN  35.4  million), which partially offset the expenses 
incurred for the purchase of tangible fixed assets and in-
tangible assets (PLN 100.6 million). 

During the reporting period, PCC Rokita Group had  
financial liquidity and demonstrated full capacity to meet 
its financial obligations to other entities, both in terms of 
trade liabilities, and investment credit and loans. 
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Opinia  
biegłego  

rewidenta

Independent 
certified 
auditor’s  
opinion 

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej
PCC Rokita SA

Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawo-
zdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita z sie-
dzibą w Brzegu Dolnym, na które składa się:
 skonsolidowane sprawozdanie z  sytuacji finansowej 

sporządzone na 31 grudnia 2013 roku, które po stronie  
aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.039.804.207 zł;

 skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za rok ob-
rotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wyka-
zujące zysk netto w wysokości 58.284.024 zł;

 skonsolidowane sprawozdanie z  dochodów całkowi-
tych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 
wykazujące całkowite dochody ogółem w  wysokości 
58.247.601 zł;

 skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w  kapitale 
własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego  
o kwotę 9.111.921 zł;

 skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięż-
nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 
wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych 
o kwotę 7.250.503 zł;

 dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz spra-
wozdania z działalności Grupy Kapitałowej jest odpowie-
dzialny Zarząd podmiotu dominującego.

Independent certified auditor’s opinion
for the General Meeting and Supervisory Board
of PCC ROKITA SA--

We have audited the consolidated financial statements 
of PCC ROKITA Group with its registered office in Brzeg 
Dolny, consisting of:
 the consolidated statement of financial position pre-

pared as at 31 December 2013, showing total assets 
and liabilities of PLN 1,039,804,207;

 the consolidated income statement for the period from 
1 January to 31 December 2013 showing a net profit 
of PLN 58,284,024;

 the consolidated statement of comprehensive inco-
me for the period from 1  January to 31  December 
2013, showing a total comprehensive income of 
PLN 58,247,601;

 the consolidated statement of changes in sharehol-
ders’ equity for the period from 1 January to 31 De-
cember 2013, showing an increase in shareholders’ 
equity of PLN 9,111,921;

 the consolidated cash flow statement for the period 
from 1 January to 31 December 2013, showing a net 
cash decrease of PLN 7,250,503;

 notes to the consolidated financial statements.

The holding company’s Management Board is responsible 
for the preparation, in accordance with binding regula-
tions, of the consolidated financial statements and the 
Directors’ Report on the Capital Group’s activities.
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Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej podmiotu dominującego są zobo-
wiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewi-
dziane w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 
roku, poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymaga-
jącymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości Grupy Kapitałowej 
tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno 
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową 
i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do posta-
nowień:
1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy 
i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwa-
lającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmo-
wało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane 
zasad rachunkowości i  znaczących szacunków, sprawdzenie – w  przewa-
żającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby 
i  informacje zawarte w  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak 
i całościową ocenę tego sprawozdania.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia 
miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obej-
mujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
 przedstawia rzetelnie i  jasno wszystkie informacje istotne dla oce-

ny sytuacji majątkowej i  finansowej Grupy Kapitałowej PCC Rokita na  
31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;

The holding company’s Management Board and members of its Superviso-
ry Board are responsible for ensuring that the consolidated financial sta-
tements and the Directors’ Report on the Capital Group’s activities meet 
the requirements of the Act of 29 September 1994 on accounting (Journal 
of Laws of 2013, item  330, as amended), hereinafter referred to as the 
‚Accounting Act’.

Our responsibility was to audit the consolidated financial statements and to 
express an opinion on these financial statements’ compliance with applicab-
le principles (policies) of accounting of the Capital Group, and whether they 
truthfully and clearly present, in all significant aspects, the economic and 
financial position, and financial result of the Capital Group.

We performed the audit in accordance with:
1) chapter 7 of the Accounting Act,
2) the national financial auditing standards issued by the Polish National 

Council of Certified Auditors.

We planned and performed the audit in such a way as to obtain reasonable 
assurance to issue an opinion on the statements. In particular, our audit 
included examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and 
information in the consolidated financial statements. The audit also included 
assessing the accounting principles used and significant estimates made by 
affiliates, as well as a comprehensive analysis of the consolidated financial 
statements.

We believe that our audit provided a reasonable basis to issue a reliable 
opinion.

In our opinion, the audited consolidated financial statements consisting of 
figures and explanations:
 give a true and clear view of the economic and financial position of PCC 

Rokita Capital Group as at 31 December 2013, as well as of its financial 
result for the period from 1 January to 31 December 2013;
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 zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, 
to jest zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynaro-
dowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogło-
szonych w  formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a  w  zakresie nie 
uregulowanym w  tych standardach – stosownie do wymogów ustawy 
o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;

 jest zgodne z  wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu 
art. 49 ustawy o  rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia 
Ministra Finansów z 19  lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących 
i  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepi-
sami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, 
nr 33, poz. 259, z późniejszymi zmianami), a zawarte w nim informacje, po-
chodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Katowice, 9 marca 2014

 have in all material respects been prepared correctly, i.e. in accordance 
with accounting principles under International Accounting Standards, 
International Financial Reporting Standards and related interpreta-
tions issued in the form of regulations of the European Commission,  
and for issues not regulated by these standards, in accordance with  
the requirements of the Accounting Act and the related enforcing pro-
visions;

 are consistent with the legislation affecting the content of the consolida-
ted financial statements applicable to the Capital Group.

The report on activity of the Capital Group is complete as defined in Artic-
le 49 of the Accounting Act, and observes the provisions of the Ordinance 
of the Minister of Finance of 19  February  2009 on current and periodic 
information provided by issuers of securities, and the conditions for treating 
as equivalent the information that is required by the law of a non-member 
state (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259, as amended), and that 
the information contained therein derived from the audited consolidated 
financial statements is consistent with those statements.

Katowice, 9 March 2014

BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa 
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 / Authorised Financial Statements Auditing Entity No. 3355

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: 
Key Certified Auditor in charge of the audit:

Leszek Kramarczuk  
Biegły Rewident / Certified Auditor  
nr w rejestrze 1920 / Registration No. 1920

Działający w imieniu BDO Sp. z o.o.: 
Person acting on behalf of BDO Sp. z o.o.:

dr André Helin  
Prezes Zarządu / President of the Management Board  

Biegły Rewident / Certified Auditor  
nr w rejestrze 90004 / Registration No. 90004
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Zakres terytorialny prowadzenia działalności Grupy Kapitałowej PCC 
Territory of the PCC Capital Group’s business activity

GHANA 
Akra

USA, SC 
Piedmont  
(Greenville  
County)
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ISLANDIA  
Húsavík

POLSKA 
Brzeg Dolny 

Czechowice-Dziedzice 
Gdynia 
Gliwice 

Katowice 
Kędzierzyn-Koźle 

Kutno 
Płock 

Warszawa 
Zagórze

NIEMCY 
Duisburg (siedziba) 

Frankfurt nad Odrą 
Hamburg
CZECHY 

Czeski Cieszyn
SŁOWACJA 

Koszyce
BOŚNIA  

I HERCEGOWINA 
Prusac/Donji Vakuf 

Sarajewo
MACEDONIA 

Skopje

ŁOTWA 
Windawa 
ROSJA 
Kaliningrad 
Moskwa 
Szczekino
BIAŁORUŚ 
Grodno
UKRAINA 
Lwów
RUMUNIA 
Ramnicu Valcea
BŁUGARIA 
Sofia
TURCJA 
Stambuł
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PCC SE – holding o ogólnoświatowym zasięgu

 75 spółek
 Ponad 2,8 tysiąca pracowników, z  czego niemal 

50% znajduje zatrudnienie w PCC Rokita
 16 krajów

PCC SE ustala ogólną strategię międzynarodową dla całej 
Grupy PCC. Dzięki temu powstaje, możliwy do wykorzy-
stania, efekt synergii we wszystkich obszarach działania 
Grupy: chemii, energii i logistyki. Pozwala on na zwiększa-
nie efektywności oraz konkurencyjności na rynku. 

Głównym elementem rozwoju Grupy PCC są inwestycje 
w segmencie chemicznym i zaangażowanie w rozbudowę 
instalacji produkcyjnych, przede wszystkim w Polsce. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży trzech głównych 
pionów – Chemii, Energii i Logistyki – wzrosły od chwi-
li założenia firmy w 1993 roku z niecałych 60 mln euro 
w 1994 roku do ok. 625 mln euro w 2013 roku. 

Nakłady inwestycyjne PCC SE w  latach 2003–2013 wy-
niosły łącznie 722 mln euro. W  roku 2013 Grupa PCC 
przeznaczyła na inwestycje 53* mln euro, z czego 44,7* 
mln euro zostały zainwestowane przez polskie spółki.

*dane nie zaudytowane

PCC SE – a holding company with worldwide 
operations

 75 companies
 Over 2 800 employees, of which almost 50% are 

employed by PCC Rokita
 16 countries

PCC SE determines the overall international strategy for 
the entire PCC Group. Thanks to this, synergies are cre-
ated in all areas of the Group’s operations: chemistry, 
energy and logistics. This allows increased efficiency and 
competitiveness on the market. 

The main element of PCC Group’s development is invest-
ments in the chemical segment and commitment to the 
expansion of manufacturing lines, primarily in Poland. 

Consolidated revenues from sales of three main divisions 
– Chemistry, Electricity and Logistics – increased since 
1993, when the company was founded, from just under 
EUR 60 million in 1994, to approximately EUR 625 million 
in 2013. 

Capital expenditures of PCC  SE during 2003–2013 to-
talled EUR  722  million. In 2013, PCC  Group devoted 
EUR 53* million to investment, of which EUR 44.7* mil-
lion was invested by Polish companies.

*unaudited data

PCC SE

PCC SE
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Uruchomienie nowoczesnej elekrociepłowni / Commissioning of the heat and power plant

Modernizacja wytwórni chlorobenzenu / Upgrade of the chlorobenzene production plant

Zwiększenie zdolności produkcyjnych środków powierzchniowo czynnych / Increasing production 
capacities of surface-active agents 

IV ciąg produkcyjny polioli / 4th polyol manufacturing line
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PCC SE – akcjonariusz strategiczny w Grupie 
Kapitałowej PCC Rokita

PCC SE pomimo ogólnoświatowego zasięgu działania, 
największą aktywność skupiła w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem Grupy Kapitałowej PCC Rokita. PCC SE 
jest inwestorem strategicznym spółki PCC Rokita od 2002 
roku. W 2003 roku spółka PCC SE przejęła pakiet więk-
szościowy (50,32%) akcji, a obecnie posiada 100% akcji 
spółki PCC Rokita. 

Grupa Kapitałowa PCC Rokita generuje 42% przychodów 
oraz ok. 60% EBIDTY Grupy PCC. 

Dzięki wsparciu PCC SE w Grupie PCC Rokita po-
czynionych zostało wiele inwestycji, które pozwo-
liły spółce PCC Rokita zbudować mocną pozycję 
rynkową w Polsce i za granicą, jaką do dziś utrzy-
muje:

 W lipcu 2008 r. otwarto wytwórnię „Siarczanowane 
II”, dzięki której spółka zwiększyła czterokrotnie moce 
produkcyjne środków powierzchniowo czynnych. 

 W tym samym roku powstała także własna elektrocie-
płownia Grupy PCC Rokita, która umożliwiła redukcję 
szkodliwych substancji oraz zwiększenie bezpieczeń-
stwa dostaw ciepła i energii elektrycznej.

PCC SE – a strategic shareholder in PCC Rokita 
Capital Group

Despite its worldwide operations, PCC SE has focused the 
majority of its activities in Poland, with particular emp-
hasis on PCC Rokita Capital Group. PCC SE has been a 
strategic investor of PCC  Rokita since 2002. In 2003, 
PCC SE acquired majority stake (50.32%) and currently 
holds 100% of the shares of PCC Rokita. 

PCC Rokita Capital Group generates 42% of the revenues 
and 60% of the EBITDA of PCC Group.

Thanks to the support of PCC  SE, many invest-
ments have taken place at PCC Rokita Group; the-
se have allowed PCC Rokita to build and maintain 
to this day a strong market position in Poland and 
abroad:

 In July 2008, the Sulphonation 2 plant was opened, 
thanks to which the company has quadrupled its sur-
factant production capacity. 

 In the same year, a PCC Rokita Group heat and power 
plant was also constructed; this has enabled the re-
duction of harmful substances and improved safety of 
heat and electricity supply.
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 W październiku 2010 r. zakończył się I etap inwesty-
cji konwersji elektrolizy na technologię membranową, 
dzięki której zmodernizowano technologię wytwarza-
nia chloru, a rok później instalację etoksylacji ówczes-
nej spółki zależnej PCC EXOL w Płocku. 

 W 2012 r. w struktury Grupy PCC Rokita weszła spółka 
PCC Prodex, która zajmuje się produkcją jedno i dwu-
komponentowych systemów poliuretanowych – bar-
dzo istotnych dla całej GK.

 Oddano do użytku także nowe powierzchnie bazy ma-
gazynowej Rokopoli, nową instalację IV ciągu polioli 
oraz podczyszczalnię ścieków. 

 Rok 2013 to przede wszystkim dalsze prace nad 
elektrolizą membranową, zwiększenie mocy produk-
cyjnych w  Kompleksie Chemii Forsforu i  Kompleksie 
Chlorowym, modernizacja elektrociepłowni oraz po-
wierzchni laboratoryjnych. 

 In October 2010, the first stage of the conversion of 
electrolysis to membrane technology project was com-
pleted, thanks to which chlorine production techno-
logy was modernised. One year later, an ethoxylation 
plant of PCC EXOL (a subsidiary at the time) was com-
missioned in Płock. 

 In 2012, PCC Prodex entered the structure of PCC Ro-
kita Group; it manufactures one- and two-component 
polyurethane systems, which are very significant for 
the entire capital group.

 A new Rokopol storage base, new 4th polyol line unit 
and sewage pre-treatment plant were commissioned. 

 The year 2013 was based, first and foremost, around 
work on membrane electrolysis, increasing production 
capacity in the Phosphorus Chemistry Business Unit 
and Chlorine Business Unit, and upgrading the heat 
and power plant and laboratories. 



ul. Sienkiewicza 4 
56-120 Brzeg Dolny 

ir.rokita@pcc.eu 
www.pccinwestor.pl

PCC Rokita SA

PCC Rokita. 
firma chemiczna 
nowej generacji


