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Ladies and Gentlemen, Dear Investors!

We are proud to present this Report covering a very good period 
in the history of PCC Rokita Group. 

2017 was a record-breaking year, except that the profit generated 
needs to be analysed through the high result of 2016, largely affected 
by the one-time factors. Having eliminated these factors for 2017, the 
Group would show a net profit increase of almost 18% and EBITDA prof-
it increase by more than 15%. On the other hand, comparing the net 
profit for 2017 to 2013, as presented during the stock exchange debut, 
the profit has noted over 300% growth during the four years of share 
quotations.

The record-breaking performance of the two basic production 
Segments was the driving force behind the very good results of 
the Group. The Chlorine Derivatives Segment noted EBIDTA growth  
by 41.5% and the Polyurethanes Segment by 22% compared to 2016 
year. 

We have launched production in a new plant for polyester polyols 
in the Polyurethanes Segment. We are also considering the possi-
bility to further increase the production potential in this Segment.  
We have started further investments in the Chlorine Derivatives  
Segment, intended to increase the production capacity of the very 
modern, environmentally-friendly membrane electrolysis plant. We 
keep strengthening our position in Europe, where our presence has 
been noted for many years. At the same time, we recognize the po-
tential of investments and involvement in the fast-growing markets. 
Special opportunities are created by Asia. 

Drodzy Inwestorzy, Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprezentować sprawozdanie obejmujące bar-
dzo dobry okres w historii Grupy PCC Rokita. 

Rok 2017 był rekordowy, z zastrzeżeniem, iż wypracowane zyski trzeba 
analizować przez pryzmat wysokich wyników roku 2016, na który w du-
żym stopniu miały wpływ czynniki jednorazowe. Eliminując te czynniki, 
Grupa wykazałaby za 2017 rok wzrost zysku netto o blisko 18% i zysku 
EBITDA o ponad 15%. Porównując natomiast zysk netto roku 2017 do roku 
2013, prezentowanego podczas debiutu giełdowego, zysk ten osiągnął 
ponad 300% wzrost w ciągu czterech lat notowań akcji.

Siłą napędową bardzo dobrych rezultatów były rekordowe wyni-
ki działalności dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych 
Grupy. Segment Chloropochodne wypracował wzrost EBIDTA o 41,5%  
a segment Poliuretany wzrost EBITDA o 22%, wobec roku 2016. 

W segmencie Chloropochodne rozpoczęliśmy kolejne inwestycje 
zwiększające zdolności produkcyjne bardzo nowoczesnej, ekologicznej 
instalacji elektrolizy membranowej. W segmencie Poliuretany urucho-
miliśmy produkcję na nowej instalacji polioli poliestrowych oraz roz-
ważamy możliwości dalszego podnoszenia potencjału produkcyjnego. 
Umacniamy swoją pozycję w Europie, gdzie jesteśmy obecni od wielu 
lat. Równocześnie dostrzegamy potencjał w inwestycjach i zaanga-
żowaniu na rynkach szybko rozwijających się. Szczególne możliwości 
stwarza Azja. 
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Wiesław Klimkowski

Prezes Zarządu
President of the Management Board

Działalność Grupy opiera się na stabilnej bazie finansowania, którą 
stanowią m.in. środki z emisji obligacji. W minionym roku ponownie 
zaoferowaliśmy obligacje o stałym oprocentowaniu. Wszystkie emisje 
spotkały się z ponadprzeciętnym zainteresowaniem Inwestorów. 

W 2017 roku Spółka podzieliła się z akcjonariuszami dywidendą w wyso-
kości 7,56 zł na jedną akcję, a w 2018 roku 8,31 zł, co plasuje ją w czołów-
ce giełdowych firm w Polsce, oferujących najwyższe stopy dywidendy. 
Kapitalizacja PCC Rokita na koniec minionego roku przekroczyła po-
ziom 2 mld złotych.

Ponadto jesteśmy dumni, że akcje PCC Rokita od 2016 roku są notowa-
ne w ramach prestiżowego giełdowego indeksu RESPECT Index. Dużym 
wyróżnieniem jest także przyznany PCC Rokita w ubiegłym roku tytuł 
„Ambasadora Polskiej Chemii”. 

Pragniemy podziękować za kolejny rok naszym Inwestorom, Klientom 
oraz Pracownikom. Mamy ambicje, aby w kolejnych latach móc dzielić 
się z Państwem dalszymi sukcesami.  

The activity of the Group has a stable financing basis, which includes, 
inter alia, funds from the issue of bonds. Last year, we offered fixed-in-
terest bonds again. All issues of bonds witnessed more-than-average 
interest of the Investors.
 
In 2017, the Company shared a dividend with its shareholders, in the 
amount of PLN 7.56 per share and PLN 8.31 in 2018, which ranks it at the 
forefront of listed companies in Poland offering the highest dividend 
yields. 

In addition, we are proud that the shares of PCC Rokita have been list-
ed on the prestigious stock exchange RESPECT Index from 2016.Further, 
it is a great distinction for PCC Rokita to receive a title of an “Ambassa-
dor of the Polish Chemistry”.

We would like to thank our Investors, Customers and Employees for an-
other year. It is our ambition to share further success with you in the 
coming years. 

Z poważaniem 
Yours faithfully

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the Management Board
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WYNIKI  
FINANSOWE  
ZA 2017 ROK 

FINANCIAL  
RESULTS  
FOR 2017
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W 2017 roku Grupa PCC Rokita osiągnę-
ła rekordowe wyniki z  działalności dwóch 
podstawowych segmentów produkcyj-
nych, jakimi są Chloropochodne i  Poliure-
tany. Grupa wypracowała bardzo wysoki 
zysk EBITDA na poziomie 266,4 mln zł i zysk 
netto w kwocie 182,4 mln zł. Marża brutto na 
sprzedaży Grupy w 2017 roku utrzymała się 
na wysokim poziomie, blisko 28%.

In 2017, PCC Rokita Capital Group, has 
achieved record-breaking results from ac-
tivity of two basic production segments, i.e. 
Chlorine Derivatives and Polyurethanes. 
The Group generated a very high EBITDA 
profit at PLN 266.4 million and net profit at 
PLN 182.4 million. In 2017, the gross margin 
on Group’s sales remained at a high level of 
almost 28%. 

(*) PROCENTY W ODNIESIENIU DO WYNIKÓW ROKU 
2016, BEZ UWZGLĘDNIENIA WPŁYWU ZDARZEŃ 
JEDNORAZOWYCH 
(*) PERCENTAGES RELATIVE TO 2016 RESULTS, 
ONE-OFF EVENTS INFLUENCE IS NOT TAKEN INTO 
ACCOUNT

ROK 2017 / YEAR 2017

ZYSK EBITDA 
EBITDA PROFIT

ZYSK NETTO 
NET PROFIT

mln zł / million pln

R/R 
Y/Y

R/R 
Y/Y

mln zł / million pln

15,3%

17,9%

↗

↗

266,4

182,4
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Na bardzo dobre rezultaty Grupy w 2017 roku 
miała wpływ przede wszystkim sytuacja ryn-
kowa i wysokie marże w segmencie Chloro-
pochodne. Ich realizacja nie byłaby możliwa 
bez wsparcia innych instalacji w postaci wy-
sokiego zapotrzebowania na chlor, bezpo-
średnio bądź pośrednio go zużywających. 
Segment osiągnął 12-procentowy wzrost wo-
lumenu w roku 2017 względem okresu poprze-
dzającego. Było to wynikiem zarówno zwięk-
szonego popytu na alkalia jak i  wysokiego 
zapotrzebowania na chlor. Jedną z przyczyn 
wzrostu cen chloroalkaliów oraz zwiększone-

go popytu na tę grupę produktów w 2017 roku 
była sytuacja na rynku chińskim i  wprowa-
dzone tam restrykcje w wyniku zaostrzonych 
norm w  zakresie ochrony środowiska. Kolej-
nym czynnikiem były wymogi prawne nakła-
dające na producentów chloru konieczność 
zmiany technologii produkcji na bardziej 
ekologiczną metodę membranową do koń-
ca 2017 roku. Grupa PCC Rokita dokonała tej 
konwersji w 2015 roku. 

Segment Poliuretany kontynuował strategię 
optymalizacji portfolio poprzez zwiększanie 

udziałów sprzedaży produktów specjalistycz-
nych o  wyższych marżach, z  ok. 64% w  2016 
roku do ok. 68% w  roku 2017. Segment osią-
gnął wyższy o 2,2% wolumen sprzedaży ogó-
łem względem roku 2016. Ponadto sytuacja 
na rynku polioli w  drugiej połowie 2017 roku 
charakteryzowała się zwiększoną aktywno-
ścią konkurentów ze względu na informację, 
że największy kompleks chemiczny na świe-
cie, Sadara w Arabii Saudyjskiej, uruchomił 
częściowo produkcję na instalacjach tlenku 
propylenu i polioli.

The very good results of the Group in 2017 
were affected, most of all, by the market 
situation and high margins in the Chlorine 
Derivatives Segment. Achievement of such 
high margins would not be possible without 
the support of other production plants, in the 
form of a high demand for chlorine, which 
consume it directly or indirectly. The segment 
has reached a 12-percent volume growth in 
2017, compared to the preceding period. This 
was due to both, an increased demand for 
alkali, and a high demand for chlorine. One 
of the reasons for the increase in the chlo-

ralkali prices and the increased demand for 
this product group in 2017 was the situation 
on the Chinese market and introduced re-
strictions as a result of stricter standards for 
environmental protection. 

Another factor were the legal requirements 
imposed on chlorine producers and requir-
ing a change of production technology to 
a more environmentally-friendly membrane 
method to the end of 2017. PCC Rokita Group 
has made this conversion in 2015. 

Segment Polyurethanes continued strategy 
of portfolio optimization through increasing 
the share of sales of the specialist products 
with higher margins, from ca. 64% in 2016 to 
ca. 68% in 2017. Segment reached a 2.2% high-
er total sales volume compared to 2016. In 
addition, the situation on the polyol market, in 
the second half of 2017, was characterised by 
increased activity of competitors, due to an 
information that the largest chemical com-
plex in the world – Sadara in Saudi Arabia, 
partially started production in the propylene 
oxide and polyols plants.
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PLANY  
ROZWOJOWE 
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PLANS
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Grupa PCC Rokita zamierza budować 
swoją wartość poprzez zwiększanie pozio-
mu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyro-
bów, przy równoległej dywersyfikacji portfela 
o  nowe, specjalistyczne, wysokomarżowe 
produkty, jak i wzrost udziału tych produktów 
w sprzedaży. 

Ponadto założeniem Grupy jest dalsze 
wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na wy-
soce rozwiniętym rynku europejskim, na któ-
rym głównie jest obecna. Równolegle Gru-
pa zakłada ekspansję na nowe, dotychczas 
obsługiwane w  mniejszym stopniu, szybko 
rozwijające się rynki, w tym przede wszystkim 
rynki azjatyckie. Spółka zakłada dalszy rozwój 
organiczny oraz nie wyklucza akwizycji.

PCC Rokita Group intends to build its value 
by increasing the sales volume of the cur-
rently manufactured products, along with 
portfolio diversification with new, specialist, 
high-margin products and increased share 
of these products in sales. 

In addition, the Group intends to further 
strengthen its competitive position on the 
highly-developed European market, on 
which it is mainly engaged. Further, the Group 
plans to expand into new, less-explored so 
far, rapidly growing markets, including, above 
all, the Asian markets. The Company plans a 
further organic growth and does not exclude 
acquisitions.
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RYNEK POLIOLI  
POLIETEROWYCH 
THE MARKET 
OF POLYETHER 
POLYOLS 

WIELKOŚĆ RYNKU POLIOLI 
POLIETEROWYCH NA RYNKU EUROPY, 
BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI, SZACUJE 
SIĘ OBECNIE NA OK. 2 MLN TON 
ROCZNIE. 

PCC Rokita, produkując ok. 80 tys. ton, 
ma udział w  niecałych 5% rynku, przy czym 
w  ostatnich 10 latach znacząco wzmocniła 
swoją pozycję, potrajając zdolności produk-
cyjne, intensywnie rozbudowując pion ba-
dawczo-rozwojowy i  w  sposób zasadniczy 
zmieniając portfel produkcji. Największym 
segmentem zużywającym poliole polietero-
we są pianki elastyczne, które konsumują ok. 
66% całości produkcji. Pianki elastyczne dzieli 
się na branże meblarsko-materacową oraz 
samochodową, gdzie udział konsumpcji po-
lioli polieterowych wynosi odpowiednio ok. 
84% i 16%.

Najszybciej rozwijającym się regionem pod 
względem produkcji pianek elastycznych dla 
branży meblarsko-materacowej jest Europa 
Wschodnia, w  szczególności Polska i  Rumu-
nia. W latach 2002-2016 produkcja ta w Pol-
sce wzrosła dwukrotnie, z ok. 100 tys. ton piany 
do ok. 200 tys. ton. 

THE MARKET FOR POLYETHER  
POLYOLS IN EUROPE, THE MIDDLE EAST 
AND AFRICA, IS CURRENTLY ESTIMATED 
AT MORE THAN 2 MILLION TONNES PER 
ANNUM.

Producing about 80 thousand tons, PCC  
Rokita has a share in less than 5% of the mar-
ket; although, in the last 10 years, it has sig-
nificantly strengthened its position by tripling 
its production capacity, intensively expand-
ing the research and development division  
and substantially changing the production 
portfolio. The largest Segment consuming 
polyether polyols are flexible foams, which 
utilize about 66% of the total production. The 
sector of flexible foams is subdivided into fur-
niture and mattress, and automotive indus-
tries, in which the share of polyether polyols’ 
consumption is ca. 84% and 16% respectively.

The fastest growing region in terms of pro-
duction of flexible foams for the furniture 
and mattress industry is Eastern Europe, in 
particular Poland and Romania. In 2006-
2016, the production of the flexible foams 
has doubled in Poland, from about 100 thou-
sand tonnes to about 200 thousand tonnes  
of foam.
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Z uwagi na położenie geograficzne, reputację 
i  zbudowane relacje biznesowe naturalnym 
jest, że największe znaczenie dla Grupy mają 
branże powiązane z  piankami elastycznymi. 
W  tym też obszarze Grupa ma największe 
osiągnięcia i kompetencje. Trafia tam ponad 
70% polioli polieterowych produkowanych 
przez PCC Rokita, przy czym Spółka koncen-
truje się na produktach generujących wyższe 
marże niż poliole masowe.

Najważniejszym dla Grupy rynkiem meblar-
skim jest Europa. Wzrost przychodów branży 
meblarskiej w Polsce w największym stopniu 
generuje eksport, a najważniejszym rynkiem 
zbytu dla polskich mebli jest rynek niemiec-
ki. W okresie od stycznia do października 2017 
roku obrót w przemyśle meblarskim Niemiec 
(14,8 mld EUR) kształtował się na poziomie 
porównywalnym z tym samym okresem po-
przedniego roku. W  okresie od stycznia do 
końca czerwca 2017 roku Niemcy stanowiły 
ponad 36% całego eksportu mebli.

Wartość wyeksportowanych z Polski mebli po 
trzech kwartałach 2017 wzrosła o 7,6% do 5,88 
mld euro – wynika z najnowszego opracowa-
nia przygotowanego przez Centrum Analiz 
Branżowych. 

In view of the geographical location, reputa-
tion and business relationships established, it 
is natural that the industries associated with 
flexible foams are of the greatest importance 
for the Group. The Group has the greatest 
achievements and competence in this area. 
More than 70% of PCC Rokita polyether poly-
ols are intended for those industries, while the 
Company focuses on products generating 
higher margins than the commodity polyols.

The Group’s most important furniture market 
is Europe. The increase in the revenue of the 
furniture industry in Poland is largely generat-
ed by the export, and German market is the 
most important market for Polish furniture. 
In the period from January to October 2017, 
the turnover in the German furniture industry 
(EUR 14.8 billion) was at the level comparable 
to the same period of the previous year. In 
the period from January to the end of June 
2017, it accounted for more than 36% of the 
total furniture export.

The value of the furniture exported from Po-
land, after three quarters of 2017, increased 
by 7,6% to EUR 5.88 billion - according to the 
latest studies prepared by the Industry Anal-
ysis Centre. 
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Pozytywne wyniki branży są potwierdzeniem 
rosnącej pozycji polskiego meblarstwa na 
rynkach zagranicznych, a  także stanowią 
wymierny efekt rosnących zdolności pro-
dukcyjnych. Warto też wspomnieć, iż branża 
meblarska została określona przez Premiera 
Morawieckiego mianem „perły polskiej go-
spodarki”. Ze względu na perspektywiczny 
i strategiczny charakter tej branży przewiduje 
się dla niej różne formy wsparcia. 

Fakty te stanowią pozytywną perspektywę 
dalszego rozwoju tego biznesu dla Grupy.

The positive results of the industry confirm 
the growing position of the Polish furniture in-
dustry in the foreign markets, and also, con-
stitute a measurable effect of the growing 
production capacity. It is also worth men-
tioning that the furniture industry was called  
“a pearl of the Polish economy” by the Prime 
Minister Mateusz Morawiecki. Due to the 
promising and strategic nature of this indus-
try, various forms of support will be provided. 

These facts represent a positive prospect of 
further development of this business for the 
Group.
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Rynkiem docelowym dla polioli poliestro-
wych Grupy jest w zdecydowanej mierze ry-
nek europejski, którego wielkość szacuje się 
obecnie na około 600 tys. ton rocznie. Zgod-
nie z IAL w regionie EMEA przewiduje się wzrost 
produkcji polioli poliestrowych rocznie o oko-
ło 3,9% w latach 2015 do 2020.

W drugiej połowie 2017 roku Grupa wyprodu-
kowała pierwsze partie tych wyrobów. Tym 
samym rozpoczęły się wdrożenia jakościowe 
u  szeregu potencjalnych klientów. Obecnie 
trwają prace nad optymalizacją procesu 
produkcyjnego, ale pierwsze reakcje z  rynku 
wskazują, że jakość towaru odpowiada naj-
wyższym wymogom końcowych odbiorców. 

Produkty z tego obszaru są sprzedawane 
przez Grupę głównie na terytorium Polski oraz 
w południowej, zachodniej i północnej Euro-
pie. Odbiorcami systemów są producenci 
i usługodawcy z branży budowlanej, przemy-
słu chłodniczego, wydobywczego, ciepłowni-
czego, branży meblarskiej o  lokalnym i mię-
dzynarodowym zasięgu.

The Group sells products from this area 
mainly in Poland and in southern, western 
and northern Europe. The customers of the 
systems include manufacturers and service 
providers from the construction, refrigeration, 
mining, heating and furniture industry with lo-
cal and international reach.

The target market of Group’s polyester 
polyols is mainly the European market, the 
size of which is currently estimated at about 
600 thousand tonnes per year. According to 
IAL in EMEA, the production of polyester poly-
ols is expected to grow annually by about 
3.9% between 2015 and 2020.

In the second half of 2017, the Group pro-
duced the first batches of those products. 
Thereby, started the qualitative implemen-
tations at a number of potential customers. 
Currently, work is underway, to optimize the 
production process, but the first reactions 
from the market indicate that the product 
quality meets the highest requirements of 
the end customers.

RYNEK POLIOLI 
POLIESTROWYCH 
THE MARKET  
OF POLYESTER 
POLYOLS

RYNEK  
SYSTEMÓW 
THE MARKET  
OF SYSTEMS  
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Aktualnie w  Europie mamy do czynienia 
z  tzw. procesem konwersji. Europejscy pro-
ducenci chloru są w  trakcie przekształcania 
technologii. Część producentów europej-
skich zdecydowała się na konwersję, część 
zaś oficjalnie ogłosiła zamknięcie starszych 
elektroliz do końca 2017 roku. 

PCC Rokita dokonała pełnej konwersji na 
technologię elektrolizy membranowej w 2015 
roku. W obecnej chwili Spółka analizuje moż-
liwość rozbudowy instalacji elektrolizy, której 
celem jest uzyskanie dodatkowych mocy 
produkcyjnych. 

Decyzję o  zamknięciu podjął między innymi 
czeski producent, Spolana z Neratovic, które-
go zdolności produkcyjne szacowane są na 
poziomie 135 tys. ton rocznie. Słowacki Forti-
schem podjął decyzję o konwersji. Jednakże 
nie powiodło się uruchomienie nowej insta-
lacji do końca 2017 roku. Producent węgierski 
Borsodchem częściowo dokonał konwersji 
elektrolizy w  ubiegłych latach, a  na część 
produkcji otrzymał derogację na kontynu-
owanie produkcji do połowy roku 2018.

Ograniczenie produkcji chloru i  ługu przez 
najbliższych konkurentów w 2018 roku pozwoli 
PCC Rokita na dalszą intensyfikację sprzeda-
ży na rynku czeskim. 

Currently in Europe, we witness the so-
called conversion process. The European 
chlorine producers are in the process of con-
verting the manufacturing technology. Some 
of the European manufacturers have decid-
ed for conversion, some others have officially 
announced closure of the older electrolyses 
by the end of 2017.

PCC Rokita made a full conversion to mem-
brane electrolysis technology already in 2015. 
At the present, the Company carries out a 
plan to further expand the electrolysis plant.

A decision about closure was taken, inter alia, 
by the Czech producer Spolana Neratovice, 
whose production capacity is estimated at 
135 thousand tonnes a year. The Slovak For-
tischem, had decided on conversion. The 
Hungarian producer Borsodchem had par-
tially made the electrolysis conversion in the 
previous years, and with respect to a part of 
its production, it obtained a derogation to 
continue production to the first half of 2018.

Limitation of chlorine and sodium lye produc-
tion by the closest competitors in 2018, will al-
low PCC Rokita for a further sales intensifica-
tion on the Czech market.

RYNEK CHLORO- 
POCHODNYCH 
CHLORINATED  
MARKET

W 2017 ROKU EUROPEJSKA 
PRODUKCJA CHLORU WYNIOSŁA 
PRAWIE 10 MLN TON. NAJWIĘKSZYM 
PRODUCENTEM CHLORU W EUROPIE 
POZOSTAJĄ NIEMCY, NASTĘPNIE 
BELGIA I HOLANDIA ORAZ FRANCJA. 

IN 2017, EUROPEAN CHLORINE 
PRODUCTION AMOUNTED  
TO NEARLY 10 MILLION TONNES.  
THE LARGEST CHLORINE PRODUCER 
IN EUROPE IS STILL GERMANY, 
FOLLOWED BY BELGIUM,  
THE NETHERLANDS AND FRANCE.
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Perspektywy rozwoju w  zakresie działal-
ności prowadzonej w  segmencie Inna dzia-
łalność chemiczna, jaką stanowi produkcja 
i  sprzedaż specjalistycznych dodatków do 
tworzyw sztucznych i  farb, są obiecujące. 
Globalne megatrendy, takie jak wzrost liczby 
ludności i  postęp cywilizacyjny, powodują 
obserwowany od wielu lat stały przyrost za-
potrzebowania na wyroby z  tworzyw sztucz-
nych. Dotyczy to m.in. przemysłu budowla-
nego, branży motoryzacyjnej czy też sektora 
spożywczego.

Prace badawczo-rozwojowe skoncentrowa-
ne są na najciekawszych i  perspektywicz-
nych obszarach.

W  przypadku uniepalniaczy głównym tren-
dem jest ograniczenie stosowania bardzo 
dotąd popularnych związków halogenowych 
(zawierających atomy bromu lub chloru) 
i  zastępowanie ich dodatkami przyjaznymi 
dla środowiska naturalnego. 

W  obszarze specjalistycznych dodatków do 
tworzyw PCC Rokita dokonała w  ostatnich 
latach dużego postępu, wdrażając szereg 
nowoczesnych produktów o profilu aplikacyj-
nym i środowiskowym zgodnym z najnowszy-
mi trendami. 

The development prospects for the Other 
Chemical Activity Segment, which is produc-
tion and sale of specialist additives to plastics 
and paints, are promising. The global meg-
atrends such as population growth and civi-
lization progress result in a steady increase in 
demand for plastic products that has been 
observed for many years. This applies to the 
construction industry, the automotive indus-
try or the food sector.

Research and development work is focused 
on the most interesting and prospective ar-
eas.

In the case of fire retardants, the main trend 
is to limit the use of the so-far commonly 
used halogen compounds (containing bro-
mine or chlorine atoms) and to replace them 
with the environmentally friendly additives.

With respect to the specialist additives to 
plastics, PCC Rokita has made a great pro-
gress in the recent years by implementing 
a  number of modern products with an ap-
plication and environment profile in line with 
the latest trends.

RYNEK  
FOSFORO-  
I NAFTALENO 
-POCHODNYCH 
THE MARKET  
OF POLYESTER 
POLYOLS
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SEGMENTY

SEGMENTS
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Grupa prowadzi szeroką działalność, 
przede wszystkim w zakresie produkcji che-
micznej. Dywersyfikacja portfolio produkto-
wego jest naszą silną stroną, chroniąc nas 
przed radykalnymi cyklami koniunkturalnymi. 
Złożoność biznesu Spółki może jednak stano-
wić wyzwanie w zakresie analizy jej działalno-
ści.

Działalność Grupy została podzielona na pięć 
segmentów i poszerzono obszar przedsta-
wianych w ich ramach treści.

The Group is engaged in a wide range of 
activities, primarily in the area of chemical 
production. Diversification of our product 
portfolio is our strength, protecting us against 
radical business cycles. The complexity of 
the Company’s business can, however, be  
a challenge when analyzing its business. 

The Group’s activity was divided into 5 seg-
ments, and at the same time the scope of 
the presented information was increased 
significantly.

1  
SEGMENT  
POLIURETANY 
POLYURETHANE  
SEGMENT

2  
SEGMENT 
CHLOROPOCHODNE 
CHLOROPRITE  
SEGMENT 

3   
SEGMENT INNA  
DZIAŁALNOŚĆ CHEMICZNA 
OTHER CHEMICAL  
ACTIVITIES

4  
SEGMENT  
ENERGETYKA 
POWER  
SEGMENT

5 

SEGMENT POZOSTAŁA  
DZIAŁALNOŚĆ 
OTHER ACTIVITIES
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1  
SEGMENT POLIURETANY 
POLYURETHANE SEGMENT

Produkty wytwarzane w ramach segmen-
tu Poliuretany to przede wszystkim poliole, 
stanowiące surowiec do produkcji takich 
wyrobów, jak: pianki elastyczne, pianki sztyw-
ne, kleje czy elastomery. Ponadto Grupa wy-
twarza systemy poliuretanowe i prepolimery, 
które znajdują zastosowanie w wielu dziedzi-
nach techniki i gospodarki, m.in. w przemyśle 
meblarskim, samochodowym, budownictwie, 
przemyśle chłodniczym oraz do izolacji prze-
mysłowych.

The products primarily manufactured in 
the Polyurethane Segment are polyols; they 
are raw materials for the manufacture of 
such products as flexible foams, rigid foams, 
adhesives or elastomers. Moreover, the 
Group manufactures polyurethane systems 
and prepolymers that are used in many 
fields of technology and economy, in such 
industries as furniture-making, automotive, 
construction, refrigeration and industrial in-
sulation.

Przemysł samochodowy 
Automobile industry

Meblarstwo 
Furniture

Budownictwo 
Construction

Górnictwo 
Mining

Tworzywa sztuczne 
Plastics

Przemysł wydobywczy 
Mining industry

Przemysł sportowy 
Sports industry

Segment Poliuretany zanotował w 2017 
roku rekordowe wyniki finansowe, zysk EBIT-
DA segmentu osiągnął poziom 69,1 mln zł  
i wzrost o ponad 22% w stosunku do roku 2016. 
Jest to przede wszystkim wynik ewolucyjnego 
rozwoju portfela sprzedaży poprzez zwięk-

In 2017, the Polyurethanes Segment has 
noted the record-breaking financial per-
formance, the EBITDA profit of the Segment 
reached the level of PLN 69.1 million and an 
increase of more than 22% compared to 2016. 
It results from the evolutionary development 

POSUMOWANIE FINANSOWE SEGMENTU 
FINANCIAL SUMMARY OF THE SEGMENT
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Przychody ze sprzedaży  
od klientów zewnętrznych [mln zł] 

Sales revenue from external  
customers [million pln]

Zysk brutto [mln zł] 
Gross Profit [million pln]

EBITDA [mln zł] i Marża EBITDA [%] 
EBITDA [million pln] and EBITDA Margin [%]

20
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20
16

20
17

20
16

69,1
56,5

20
17

20
16

10,4 9,8

20
17

20
16

57,6

49,0

szanie udziałów sprzedaży produktów spe-
cjalistycznych o wyższych marżach, z ok. 64% 
w 2016 roku do ok. 68% w roku 2017. Przychody 
segmentu Poliuretany stanowiły ok. 50% przy-
chodów Grupy i  odnotował 14-procentowy 
wzrost przychodów.

W  przychodach segmentu Poliuretany eks-
port w roku 2017 stanowił ponad 58% i wzrósł 
wobec roku 2016 o  2 punkty procentowe. 
Główni odbiorcy zlokalizowani są w  Niem-
czech i we Włoszech. 

of the sales portfolio through increasing the 
share of sales of the specialist products with 
higher margins, from ca. 64% in 2016 to ca. 
68% in 2017. The revenues generated by the 
Polyurethanes Segment accounted for ap-
proximately 50% of the Group’s revenues and 
recorded a 14-percent increase in revenue.

In the revenues of the Polyurethane Segment, 
export accounted for more than 58% in 2017 
and increased by 2 percentage points com-
pared to 2016. The main customers are locat-
ed in Germany and Italy.

638,7

562,0
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2  
SEGMENT CHLOROPOCHODNE 
CHLOROPRITE SEGMENT 

Produkty pochodzące z  segmentu Chlo-
ropochodne należą do podstawowych su-
rowców chemicznych, które znajdują zasto-
sowanie niemalże we wszystkich gałęziach 
przemysłu. Są stosowane u  wiodących pro-
ducentów, głównie w  branżach tworzyw 
sztucznych, chemicznej, papierniczej czy spo-
żywczej.

Segment Chloropochodne jest tożsamy 
z  Kompleksem Chloru, którego działalność 
zorganizowana jest w czterech wytwórniach 
produkcyjnych:
•  ługu sodowego i chloru, 
•  sody kaustycznej, 
•  tlenku propylenu, 
•  chlorobenzenów. 

Products originating from the Chlorine 
Derivatives Segment are basic chemical 
raw materials, which are used in almost all 
branches of the industry. They are used by the 
leading manufacturers, mainly in the plastics, 
chemical, paper or food industries.

The Chlorine Derivatives Segment is equiva-
lent the Chlorine Complex, which operates in 
four production plants of:
•  sodium lye and chlorine, 
•  caustic soda, 
•  propylene oxide, 
•  chlorobenzenes. 

Przemysł chemiczny 
Chemical industry

Budownictwo 
Bonstruction

Górnictwo 
Mining

Tworzywa sztuczne 
Plastics

Agro 
Agro

Środki dezynfekujące 
Disinfection agents

Przemysł spożywczy 
Food industry

Przemysł wydobywczy 
Wining industry

Przemysł farmaceutyczny 
Pharmaceutical industry

Przemysł celulozowy 
Cellulose industry 
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Rok 2017 był rekordowym dla segmentu 
Chloropochodne pod względem wyników fi-
nansowych oraz wolumenu produkcji, który 
przełożył się również na najwyższą sprzedaż 
w historii. 

Przychody z  tytułu sprzedaży zewnętrznej al-
kaliów, chloru i produktów chloropochodnych 
stanowiły 34% przychodów Grupy i  wzro-
sły o  20% w  porównaniu do roku ubiegłego. 
Wzrost przychodów był następstwem wyższej 
produkcji, skutkującej zwiększonym wolume-
nem sprzedaży, jak i w dalszym ciągu rosną-
cych cen sprzedaży alkaliów. 

Produkcja ługu sodowego i  chloru odbywa 
się na nowoczesnej, proekologicznej i  ener-
gooszczędnej instalacji elektrolizy mem-
branowej. Chlor jest kluczowym surowcem 
stosowanym w produkcji 55% wszystkich wy-
robów branży chemicznej. W  większości jest 
on zużywany na potrzeby własne Kompleksu 
do produkcji tlenku propylenu, kwasu solnego 
i chlorobenzenu.

Production of the sodium lye and chlorine 
is carried out in a modern, pro-ecological 
and energy-saving membrane electrolysis 
plant. Chlorine is the key raw material used 
in production of approximatelyw 55% of all 
chemical industry products. Mostly, it is con-
sumed for own needs of the Complex to pro-
duce propylene oxide, hydrochloric acid and 
chlorobenzene.

The year 2017 was a record-breaking year 
for the Chlorine Derivatives Segment in terms 
of the financial performance, and the pro-
duction volume, which resulted in sales that 
has been the highest in the history. 

Revenues from external sales of alkali, chlo-
rine and chlorine derivatives generated in the 
Chlorine Derivatives Segment, accounted for 
34% of Group’s revenues and increased by 
20% compared to the previous year. In 2017, 
the Chlorine Derivatives Segment noted a 
revenue growth as a consequence of higher 

POSUMOWANIE FINANSOWE SEGMENTU 
FINANCIAL SUMMARY OF THE SEGMENT
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Sytuacja rynkowa związana ze wzrostem 
cen alkaliów jest przede wszystkim pochod-
ną wzrostu cen sody kaustycznej w Chinach 
w  wyniku mniejszej podaży tego produktu.  
Światowy trend dla cen sody kaustycznej 
w  2017 roku wpłynął na decyzję PCC Rokita 
o  intensyfikacji sprzedaży sody płatkowanej, 
kosztem produkcji ługu sodowego. 

Przychody ze sprzedaży  
od klientów zewnętrznych [mln zł] 

Sales revenue from external  
customers [million pln]

Zysk brutto [mln zł] 
Gross Profit [million pln]

EBITDA [mln zł] i Marża EBITDA [%] 
EBITDA [million pln] and EBITDA Margin [%]

20
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20
16

442,3

349,1

20
17

20
16

152,1

107,5

20
17

20
16

22,5
 19,0

20
17

20
16

121,0

80,1

production - resulting in an increased volume 
of sales and continuously growing sales pric-
es of the alkali. 

The market situation connected with the in-
crease of the alkali prices, derives from the 
increase in the caustic soda prices in China 
due to a lower supply of this product. The 
world trend for caustic soda prices in 2017, has 
affected the decision of PCC Rokita to inten-
sify the sale of flaked soda, at the expense of 
sodium lye production.



32

Meblarstwo 
Furniture

Budownictwo 
Construction

Górnictwo 
Mining

Tworzywa sztuczne 
Plastics

Agro 
Agro

Środki dezynfekujące 
Disinfection agents

Przemysł farmaceutyczny 
Pharmaceutical industry

Przemysł celulozowy 
Cellulose industry 

3   
SEGMENT INNA  
DZIAŁALNOŚĆ CHEMICZNA 
OTHER CHEMICAL  
ACTIVITIES

Segment Inna działalność chemiczna 
agreguje pozostałe produkty chemiczne, któ-
re nie zostały uwzględnione w segmentach 
chloropochodnych oraz poliuretanów. 

Segment skupia swoją działalność na pro-
duktach chemicznych, stosowanych w wielu 
gałęziach przemysłu jako dodatki poprawia-
jące właściwości finalnych produktów. Do 
najważniejszych funkcji tych dodatków moż-
na zaliczyć działanie uniepalniające, zmięk-
czające, upłynniające oraz poprawiające 
inne właściwości fizyko-mechaniczne, a tak-
że trwałość produktów gotowych i ich odpor-
ność na działanie różnych czynników.

The Other Chemical Activity Segment ag-
gregates other chemical products that have 
not been included in the Chlorine Derivatives 
Segment and Polyurethanes Segment. 

This segment focuses its activity on chemi-
cal products that are used in many branches 
of industry as additives improving the prop-
erties of final products. The most important 
functions of these additives include flame re-
tardancy, softening, liquefying and improving 
other physico-mechanical properties as well 
as durability of finished products and their 
resistance to various factors.
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Dzięki konsekwentnie realizowanej strate-
gii segment Inna działalność chemiczna  
w  2017 roku zanotował wzrost zysku EBITDA 
o 16,5% w stosunku do roku 2016. Wzrost przy-
chodów ze sprzedaży związany jest z  ogra-
niczoną dostępnością na rynku europejskim 
produktów masowych z  Chin w  pierwszym 
półroczu 2017 roku. W  grupie wysokospecja-
listycznych produktów odnotowano wzrost 
sprzedaży związany ze wzrostem udziału 
sprzedaży u  regularnych klientów oraz roz-
wojem sprzedaży produktów wysokospecja-
listycznych w nowej aplikacji. 

POSUMOWANIE  
FINANSOWE SEGMENTU 
FINANCIAL SUMMARY  
OF THE SEGMENT

Due to the consistently implemented strate-
gy, the Other Chemical Activity Segment has 
noted, in 2017, an increase in the EBITDA prof-
it by 16.5% compared to 2016. The increase 
in the revenue from sales is connected with 
a limited availability, on the European mar-
ket, of commodity products from China in  
H1 2017. Sales increase was noted in the group 
of highly-specialized products, which was 
connected with an increase in the share of 
sales for regular customers and the develop-
ment of sales of highly-specialized products 
in the new application.

Przychody ze sprzedaży  
od klientów zewnętrznych [mln zł] 

Sales revenue from external  
customers [million pln]

Zysk brutto [mln zł] 
Gross Profit [million pln]

EBITDA [mln zł] i Marża EBITDA [%] 
EBITDA [million pln] and EBITDA Margin [%]

20
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20
16

84,4 81,3

20
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20
16

6,8

5,8

20
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7,4

6,6

20
17

20
16

2,1

0,42
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4  
SEGMENT ENERGETYKA 
POWER SEGMENT

Segment Energetyka prowadzi działal-
ność w zakresie wytwarzania, obrotu i dys-
trybucji energii elektrycznej i cieplnej, wody 
zdemineralizowanej oraz sprężonego powie-
trza, głównie na potrzeby Grupy PCC Rokita 
Segment ten jest tożsamy organizacyjnie  
z Centrum Energetyki, działającym w ramach 
PCC Rokita. 

Głównym zadaniem Centrum Energetyki jest 
zapewnienie dostaw energii cieplnej (pary 
technologicznej) dla Grupy PCC Rokita, zu-
żywanej do procesów chemicznych. Stąd 
rosnące w segmencie nakłady remontowe 
i inwestycyjne, mające na celu zapewnienie 
niezawodności w ujęciu technicznym, jak 
również mające na celu spełnienie wymo-
gów prawnych odnośnie ochrony środowi-
ska.

The Energy Segment is involved in the 
production, trade in and distribution of elec-
tric and thermal energy, demineralised water 
and compressed air, mainly for the needs of 
PCC Rokita Group. In terms of organisation, 
this Segment is equivalent to the Energy Cen-
tre operating at PCC Rokita. 

The main task of the Energy Centre is to en-
sure supplies of the thermal energy (process 
steam) for PCC Rokita Group to be used in the 
chemical processes. Hence, growing renova-
tion and capital expenditure in the segment, 
aimed at ensuring technical reliability, as well 
as meeting the legal requirements for envi-
ronmental protection.
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Wyniki segmentu zależą w bardzo dużym 
stopniu od cen węgla kamiennego. Zakupy 
realizowane były w 2017 roku z obowiązujące-
go kontraktu zawartego w 2016 roku, w związku 
z czym wzrost cen węgla na rynku nie wpłynął 
na wyniki segmentu. 

W  2017 roku w  stosunku do roku ubiegłego 
segment odnotował 3% wzrost przychodów 
ze sprzedaży do klientów zewnętrznych. Na-
tomiast niższy poziom EBITDA wynikał m.in. ze 
zdarzenia jednorazowego, jakim była likwi-
dacja środków trwałych związana z  prowa-
dzonymi istotnymi inwestycjami modernizacji 
mokrej instalacji odsiarczania spalin i  prze-
budową układu wyprowadzania spalin wraz 
z zabudową nowego komina. 

To a large extent, the segment’s results  
depend on coal prices. Purchases were car-
ried out in 2017 from the existing contract 
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Przychody ze sprzedaży  
od klientów zewnętrznych [mln zł] 

Sales revenue from external  
customers [million pln]

Zysk brutto [mln zł] 
Gross Profit [million pln]

EBITDA [mln zł] i Marża EBITDA [%] 
EBITDA [million pln] and EBITDA Margin [%]

POSUMOWANIE  
FINANSOWE SEGMENTU 
FINANCIAL SUMMARY  
OF THE SEGMENT

concluded in 2016, so the increase in the coal 
prices on the market did not affect the results 
of the segment. 

In 2017, compared to the previous year, the 
Segment noted a 3% increase in revenue 
from sales to external customers. On the oth-
er hand, the lower level of EBITDA was due to, 
inter alia, a one-time event, which was liqui-
dation of fixed assets, connected with the 
significant modernisation investments in wet 
FGD (flue gas desulphurisation) system and 
rebuilding of the flue gas evacuation system, 
along with building of a new chimney.
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5 

SEGMENT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
OTHER ACTIVITIES

W ramach segmentu Pozostała działal-
ność dokonano agregacji jednostek i spółek 
Grupy Kapitałowej z uwagi na to, że nie zosta-
ły spełnione kryteria wymagające wydziele-
nia z tej grupy odrębnego dodatkowego seg-
mentu sprawozdawczego. 

Segment Pozostała działalność obejmuje ob-
szary, których przedmiotem działalności są 
m.in. usługi w zakresie kompleksowego utrzy-
mania ruchu urządzeń i instalacji technolo-
gicznych, świadczenie usług dla Grupy PCC 
Rokita w zakresie zarządzania i administracji, 
ochrony środowiska (oczyszczalnia ścieków), 
zarządzania majątkiem, bezpieczeństwa 
(służby ratownicze, prewencja), usługi trans-
portowe chemikaliów płynnych. 

Jednostki segmentu Pozostała działalność 
świadczą usługi zarówno spółkom Grupy PCC 
Rokita, jak i klientom zewnętrznym.

In the Other Activity Segment, the enti-
ties and companies of the Capital Group 
were aggregated, as the criteria for splitting  
a separate, additional reporting segment  
from this group have not been met. 

The Other Activity Segment includes areas 
that deal with: services for comprehensive 
maintenance of equipment and technologi-
cal plants, provision of services for PCC Rokita 
Group including management and admin-
istration, environmental protection (sewage 
treatment plant), property management, se-
curity (rescue services, prevention), transport 
services of liquid chemicals.

The units of the Other Activity Segment pro-
vide services to both PCC Rokita Group com-
panies and external customers.
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Segment Pozostała działalność odnotował 
znacznie niższy poziom EBITDA (o 73,4%) w roku 
2017 w  porównaniu do roku 2016. Było to 
głównie spowodowane osiągnięciem w 2016 
roku znacznie lepszych wyników segmentu 
w  związku z  wystąpieniem jednorazowych 
zdarzeń. Marża EBITDA segmentu ukształto-
wała się na poziomie 12,4%.

The Other Activity Segment has noted  
a  significantly lower EBITDA level (by 73.4%)  
in 2017 compared to 2016. This was main-
ly due to obtaining, in 2016, much better re-
sults of the Segment, due to one-time events.  
The EBITDA margin of the Segment was at the 
level of 12.4%.
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Przychody ze sprzedaży  
od klientów zewnętrznych [mln zł] 

Sales revenue from external  
customers [million pln]

Zysk brutto [mln zł] 
Gross Profit [million pln]

EBITDA [mln zł] i Marża EBITDA [%] 
EBITDA [million pln] and EBITDA Margin [%]
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INWESTYCJE

INVESTMENTS
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W  roku 2017 Grupa oddała w  pełni lub 
częściowo do użytku trzy nowe inwestycje: 
instalację do produkcji polioli poliestrowych 
(ok. 13 tys. ton/rok), instalację do produkcji 
systemów poliuretanowych (ok. 15 tys. ton/
rok), ciąg polioli polieterowych do produk-
cji półproduktów (aktualnie co najmniej  
5 tys. ton/rok w przeliczeniu na finalny produkt,  
z docelową możliwością zwiększenia wydaj-
ności).

Produkcja polioli poliestrowych stanowi nowy 
rozdział w  portfolio produktowym Grupy. In-
stalacja do produkcji systemów poliureta-
nowych umożliwia wzbogacenie portfolio 
o  wielkotonażowe systemy poliuretanowe, 
natomiast inwestycja w  ciąg produkcyjny 
półproduktów do polieterów jest rozszerze-
niem bieżących działalności i mocy produk-
cyjnych.

Wciąż niezatwierdzone, lecz głęboko roz-
ważane są dalsze inwestycje w  rozbudowę 
mocy produkcyjnych polioli polieterowych 
(kolejny, VI ciąg) oraz dalsze zwiększanie zdol-
ności produkcyjnych polioli poliestrowych.

W 2017 roku wydatki poniesione na inwestycje 
w segmencie Poliuretany wyniosły 42,2 mln zł.

In 2017, the Group put, wholly or partially, 
three new investment projects in operation: 
the production plant for polyester polyols 
(ca. 13 thousand tonnes/a  year), the poly-
urethane systems production plant (ca. 15 
thousand tonnes/a year), a polyether polyols 
line for production of semi-finished prod-
ucts (at least 5 thousand tonnes/a  year  
per the final product, with the target to in-
crease the capacity).

Production of polyester polyols is a  new 
chapter in the Group’s product portfolio. The 
plant for production of polyurethane systems 
allows to expand the portfolio with high vol-
ume polyurethane systems, while the invest-
ment in the production line of semi-finished 
products for polyethers is an extension of the 
current activity and production capacity.

Still not approved, but deeply considered, are 
further investments in extension of the pro-
duction capacity of polyether polyols (anoth-
er, VI production line), and further extension of 
the production capacity of polyester polyols.

In 2017, the expenditure on investments in the 
Polyurethanes Segment was PLN 42.2 million.

SEGMENT  
POLIURETANY
POLYURETHANE  
SEGMENT

inwestycje 2017 
investments 2017

mln zł 
million pln42,2
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Inwestycje w segmencie ukierunkowane 
są na dalsze zwiększanie mocy produkcyj-
nych elektrolizy w przeliczeniu na ług sodowy 
do poziomu ponad 230 tys. ton/rok (tj. 209 tys. 
ton chloru/rok) wobec obecnych około 168 
tys. ton/rok (tj. 153 tys. ton chloru/rok). Zostały 
podpisane kluczowe umowy w zakresie do-
staw niezbędnych technologii i urządzeń. 

W roku 2017 zdecydowanie poprawił się sto-
pień wykorzystania instalacji. Proces polega 
głównie na znaczącym ograniczeniu wszel-
kiego rodzaju przestojów, zarówno planowa-
nych jak i wynikających z awarii.

W 2017 roku wydatki poniesione na inwestycje 
w segmencie Chloropochodne wyniosły ok. 
91,3 mln zł. 

The investments in the segment are 
aimed at further increase in electrolysis pro-
duction capacity per sodium lye to the level 
of more than 230 thousand tonnes/a year 
(i.e. 209 thousand tonnes of chlorine/a year) 
compared to the current about 168 thousand 
tonnes/a year (i.e. 153 thousand tonnes of 
chlorine/a year). Key contracts for the supply 
of the necessary technologies and equip-
ment have been signed. 

In 2017, the degree of using the plant has defi-
nitely improved. Process mainly consists in a 
significant reduction of every kind of down-
time, both planned and resulting from failure.

In 2017, the expenditure on investments in the 
Chlorine Derivatives Segment was approxi-
mately PLN 91.3 million.

SEGMENT  
CHLOROPOCHODNE 
CHLOROPRITE  
SEGMENT

inwestycje 2017 
investments 2017

mln zł 
million pln91,3
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W ramach Programu Operacyjnego In-
teligentny Rozwój realizowany jest projekt 
stworzenia linii pilotażowej, która pozwoli na 
wprowadzenie na rynek nowych typów wy-
robów, jak i dalszy rozwój w kierunku wysoce 
specjalistycznych produktów chemicznych. 
Instalacja pilotażowa będzie służyła do po-
twierdzenia technologii produkcji szerokiej 
gamy wyrobów fosforopochodnych, stoso-
wanych głównie do produkcji dodatków do 
tworzyw sztucznych, pianek poliuretanowych, 
lubrykantów oraz trudnopalnych płynów hy-
draulicznych. Nowe produkty znajdą zastoso-
wanie m.in. w branży budowlanej, meblarskiej 
oraz motoryzacyjnej. 

W 2017 roku wydatki poniesione na inwesty-
cje w segmencie Inna działalność chemiczna 
wyniosły 5,2 mln zł.

Under the Operational Programme In-
telligent Development, a project aimed at 
creation of the pilot line is being implement-
ed, which will allow to launch new types of 
products on the market, and further devel-
opment in the direction of highly specialized 
chemical products. The pilot plant will serve 
to confirm the production technology of  
a wide range of phosphorus derivatives 
products, mainly used to produce additives 
for plastics, polyurethane foams, lubricants 
and fire-resistant hydraulic fluids. The new 
products will be used, inter alia, in the con-
struction, furniture and automotive industries. 

In 2017, the expenditure on investments in  
the Other Chemical Activity Segment was  
PLN 5.2 million.

SEGMENT INNA  
DZIAŁALNOŚĆ CHEMICZNA
OTHER CHEMICAL  
ACTIVITIES 

inwestycje 2017 
investments 2017

mln zł 
million pln5,2
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MALEZJA
MALAYSIA

TAJLANDIA 
THAILAND
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INWESTYCJE  
W AZJI 
INVESTMENTS  
IN ASIA 

GRUPA PCC ROKITA STALE POSZUKUJE DALSZYCH MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 
TAKŻE POPRZEZ EKSPANSJĘ GEOGRAFICZNĄ. JEDNYM Z NAJBARDZIEJ 
PERSPEKTYWICZNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU JEST AZJA.

PCC ROKITA GROUP IS CONSTANTLY SEEKING FURTHER DEVELOPMENT 
OPPORTUNITIES, ALSO THROUGH GEOGRAPHIC EXPANSION. ONE OF THE MOST 
PROMISING DIRECTIONS OF DEVELOPMENT IS ASIA.

DLACZEGO AZJA? 
WHY ASIA?

Rynek azjatycki, w  szczególności rynek 
chemiczny, rozwija się bardzo dynamicznie 
w porównaniu z dojrzałym rynkiem europej-
skim, będącym dotąd głównym obszarem 
zbytu produktów Grupy. Rejon Azji zamiesz-
kuje większość populacji naszego globu, 
tam też tkwi duży potencjał do wzrostu. Wraz 
z rozwojem gospodarki azjatyckiej następuje 
bogacenie się lokalnego społeczeństwa. Co 
za tym idzie, zwiększa się potencjał konsump-
cyjny, co bezpośrednio przełoży się również 
na zapotrzebowanie na dobra zawierające 
produkty Grupy, w szczególności z segmen-
tu Poliuretany. Przewagę konkurencyjną nad 
lokalnymi producentami Spółka zamierza 
osiągnąć poprzez wdrożenie swoich do-
świadczeń, nabytych na niezwykle konkuren-
cyjnym rynku europejskim. Odnosi się to m.in. 
do technologii, technik sprzedaży, wsparcia 
technicznego klienta, organizacji pracy, jak 
i praktyk zakupowych kluczowych surowców.

The Asian market, in particular the chem-
ical one, is developing very dynamically in 
comparison to the mature European mar-
ket, which, until recently, has been the main 
market for Group’s products. Asia is inhabit-
ed by the majority of the world’s population 
and offers a great potential for growth. With 
development of the Asian economy, the local 
society grows richer. As a consequence, the 
consumption potential is increasing, which 
will directly translate into demand for goods 
containing the Group’s products, in par-
ticular from the Polyurethane segment. The 
Company intends to achieve its competitive 
advantage over local producers by imple-
menting its experience acquired on the high-
ly competitive European market. This applies, 
inter alia, to technology, sales techniques, 
customer technical support, work organiza-
tion, and purchasing practices of the key raw 
materials.

MALEZJA
MALAYSIA
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TAJLANDIA 
THAILAND 

Efektem poszukiwań możliwości dalszego 
rozwoju było rozpoczęcie w  Tajlandii dzia-
łalności na początku 2015 roku przez spółkę 
handlową IRPC PCC utworzoną z IRPC Polyol. 
Dzięki temu PCC Rokita od trzech lat sukce-
sywnie poznaje rynek azjatycki. Następnym 
logicznym krokiem azjatyckiego rozwoju Gru-
py było nabycie w 2017 roku 25% udziałów 
spółki produkcyjnej IRPC Polyol.

W lutym 2018 r. po uzyskaniu zgody Rady Nad-
zorczej, Spółka zawarła z  IRPC Public umo-
wę sprzedaży udziałów, na mocy której, po 
spełnieniu określonych warunków, nabędzie 
kolejne 750 tys. udziałów spółki IRPC Polyol. 
Po nabyciu tych udziałów, PCC Rokita będzie 
posiadała 1,5 mln udziałów spółki IRPC Polyol, 
co będzie stanowić 50% liczby udziałów spółki 
IRPC Polyol.

As a result of searching for further devel-
opment, IRPC PCC, a company founded from 
IRPC Polyol, started to operate in Thailand 
at the beginning of 2015. Thanks to this, PCC 
Rokita has been getting acquainted with the 
Asian market for the last 3 years. The next 
logical step in the Asian development of the 
Group was acquisition of 25% of shares in the 
production company IRPC Polyol in 2017.

In February 2018, having obtained the con-
sent of the Supervisory Board, the Compa-
ny has entered into share sale agreement 
with IRPC Public, under which, having fulfilled 
certain conditions, it will acquire further 750 
thousand shares of IRPC Polyol. After acquisi-
tion of further shares, PCC Rokita shall have 1.5 
million shares of IRPC Polyol, which shall con-
stitute 50% of the shares in IRPC Polyol.
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IRPC Polyol Co. Ltd. to firma chemiczna 
wytwarzająca poliole polieterowe, poliole 
poliestrowe oraz systemy poliuretanowe do-
starczane głównie do szeroko pojętej branży 
budowlanej, a także chłodniczej, obuwniczej, 
meblarskiej i innych. 

Tajlandia jest krajem należącym do najwięk-
szej na świecie strefy wolnocłowej, obejmu-
jącej m.in. Chiny, Indonezję, Malezję, Singapur 
i Wietnam. Dodatkowo, na mocy odrębnych 
porozumień, Tajlandia uzyskała prawo do 
wolnego handlu z Koreą Płd., Australią, India-
mi, Japonią, Nową Zelandią, Peru i Chile. Tym 
samym bezcłowym rynkiem dla Tajlandii stał 
się teren zamieszkiwany przez ponad połowę 
światowej populacji.

Inwestycja w  Tajlandii jest podyktowana 
chęcią zwiększenia przez Grupę zdolności 
produkcyjnych polioli i  systemów poliureta-
nowych oraz ekspansji na nowe, perspekty-
wiczne rynki.

IRPC Polyol Co. Ltd is a chemical company, 
which produces polyether polyols, polyester 
polyols and polyurethane systems mainly 
supplied to the broadly understood build-
ing industry, as well as refrigeration, shoe- 
making, furniture and other industries. 

Thailand is a country belonging to the world’s 
largest duty-free zone, comprising such 
countries as China, Indonesia, Malaysia, Sin-
gapore and Vietnam. In addition, under sep-
arate agreements, Thailand has obtained 
the right to free trade with South Korea, Aus-
tralia, India, Japan, New Zealand, Peru and 
Chile. Thereby, the area inhabited by more 
than half of the world’s population has be-
come the duty-free market for Thailand.

The investment in Thailand is driven by the 
Group’s desire to increase its production ca-
pacity of polyols and polyurethane systems 
and expand into new, prospective markets. 
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MALEZJA 
MALAYSIA
 

Kolejnym działaniem związanym z zainte-
resowaniem Grupy rynkiem azjatyckim było 
nawiązanie w  lutym 2017 r. współpracy po-
między Elpis Sp. z o.o., spółką zależną od PCC 
Rokita SA i PCC EXOL S.A. (w równych udzia-
łach po 50%), a PETRONAS Chemicals Group 
Berhad z siedzibą w Malezji. 

W ramach projektu, Elpis w dniu 8 marca 2018 
r. nabył 100% udziałów spółki PCC Oxyalkyla-
tes Malaysia Sdn. Bhd. z siedzibą w Malezji, co 
jest tożsame z  utworzeniem spółki celowej, 
dedykowanej do realizacji projektu. Nabycie 
udziałów w  PCC Oxyalkylates Malaysia nie 
stanowi o podjęciu decyzji przez Elpis o reali-
zacji Projektu.

Another activity related to Group’s inter-
est in the Asian market was the cooperation 
started between Elpis Sp. z o.o., a subsidiary 
of PCC Rokita SA and PCC EXOL S.A. (in equal 
shares of 50%) and PETRONAS Chemicals  
Group Berhad based in Malaysia in February 
2017. 

The cooperation is based on a project relat-
ed to starting preparations for a potential in-
vestment in the production of oxyalkylates in 
Malaysia as well as making investments and 
operating on the basis of the investment. 
Within the framework of the project, on 8 
March 2018, Elpis acquired 100% of shares in 
PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd. seated 
in Malaysia, which is equivalent to establish-
ment of a special-purpose vehicle, dedicat-
ed to the project.
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PETRONAS Chemicals Group Berhad ma pra-
wo nabyć łącznie do 50% udziałów spółki ce-
lowej w  terminie dwóch lat od rozpoczęcia 
produkcji i dostaw oksyalkilatów.

Kooperacja dotyczy projektu związanego 
z  rozpoczęciem przygotowań do realizacji 
potencjalnej inwestycji produkcji oksyalki-
latów w  Malezji, jak i  z  realizacją inwestycji 
i prowadzeniem działalności w oparciu o in-
westycję. 

Powodzenie projektu jest uzależnione od 
spełnienia wielu warunków, między innymi 
takich jak zgody na realizację projektu od sto-
sownych instytucji (w tym urzędów antymo-
nopolowych) bądź organów spółek (w  tym 
Rad Nadzorczych), uzasadnienia ekonomicz-
nego dla prowadzenia projektu czy pozyska-
nia finansowania na realizację projektu.

PETRONAS Chemicals Group Berhad has the 
right to acquire a total of up to 50% of the 
shares in the special purpose vehicle within 
two years from starting production and sup-
plies of oxyalkylates.

The acquisition of shares in PCC Oxyalkylates 
Malaysia does not constitute Elpis’ decision 
on the implementation of the project.

The success of the project depends on fulfill-
ing many conditions, such as permits for pro-
ject implementation given by the competent 
institutions (including antitrust authorities) 
or company bodies (including Supervisory 
Boards), the economic justification for the 
project or obtaining project financing.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
SPOŁECZNA 

SOCIAL  
RESPONSIBILITY
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PCC ROKITA  
W RESPECT INDEX 
PCC ROKITA AT WIG 
RESPECT INDEX
 

Zrównoważony rozwój PCC Rokita i prowa-
dzenie biznesu z  poczuciem społecznej od-
powiedzialności za podejmowane działania 
został doceniony w  roku 2017 i  zaowocował 
zakwalifikowaniem Spółki do giełdowego in-
deksu RESPECT Index. 

RESPECT Index jest to niezwykle prestiżowe 
wyróżnienie. Obecnie ten indeks obejmu-
je jedynie 28 z blisko 500 giełdowych spółek. 
Celem projektu RESPECT Index jest wskazanie 
spółek zarządzanych w  sposób odpowie-
dzialny i zrównoważony.

Przynależność Spółki do indeksu potwierdza 
jej atrakcyjność inwestycyjną, która przejawia 
się jakością raportowania, poziomem rela-
cji inwestorskich czy ładem informacyjnym. 
Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifi-
kacyjnych parametru płynności RESPECT In-
dex, podobnie jak inne indeksy giełdowe, sta-
nowi realną referencję dla profesjonalnych 
inwestorów.

Obecnie Inwestorzy biorą pod uwagę nie 
tylko ekonomiczne czynniki budowania war-
tości spółki. Światowy trend świadczy o  ro-
snącym znaczeniu w  ocenie spółek kwestii 

PCC Rokita’s sustainable development 
and the fact that it is run with a sense of so-
cial responsibility for the activities it under-
takes were recognised in 2017, and have re-
sulted in the Company being included in the 
RESPECT Index stock market index.

RESPECT Index is an extremely prestigious 
distinction. Currently, this index includes only 
28 out of almost 500 listed companies. The 
RESPECT Index project aims to highlight com-
panies that are managed in a responsible 
and sustainable manner.

The fact that the Company is included in the 
index confirms its investment attractiveness, 
which manifests itself in the quality of report-
ing, the level of investor relations, and infor-
mation governance. Because the liquidity 
parameter is listed among the eligibility crite-
ria, the RESPECT Index, like other stock market 
indices, is a real reference point for profes-
sional investors.

Currently, investors take into account more 
than just the economic factors of building 
a company’s value. Global trends show the 
growing importance of environmental, social 
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środowiskowych, społecznych i  zarządczych. 
Trend ten powoli zbliża się także do Polski. 

Obecnie w Europie i na świecie z roku na rok 
coraz więcej kapitału inwestuje się na pod-
stawie wielowymiarowych analiz, które poza 
wskaźnikami finansowymi, uwzględniają 
wskaźniki niefinansowe. Inwestorzy tym sa-
mym zachęcają korporacje do zwiększania 
zaangażowania w  takie dziedziny jak ekolo-
gia, ład korporacyjny, społeczeństwo. 

and managerial issues in the assessment of 
companies.

Currently, in Europe and around the world, 
increasingly more capital is being invested 
every year based on multidimensional anal-
yses. In addition to the obvious financial indi-
cators, these analyses include non-financial 
indicators. Therefore, investors encourage 
corporations to increase their involvement 
in areas such as ecology, corporate govern-
ance, and society. 
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PCC ROKITA  
– SOLIDNY  
PRACODAWCA 
PCC ROKITA  
– RELIABLE  
EMPLOYER
 

PCC Rokita jest rozpoznawalna jako za-
angażowany i  solidny pracodawca. W  2017 
roku Spółka była obecna na studenckich 
targach pracy, spotkaniach z  pracodawcą 
organizowanych w szkołach i centrach mło-
dzieżowych oraz sponsorowała wydarzenia  

PCC Rokita is recognised as a committed 
and reliable employer. In 2017, the Company 
attended student job fairs and meetings with 
employers organised at schools and youth 
centres and sponsored scientific events. PCC 
Rokita’s activities focused on cooperation 
with the academic environment are in line 
with the organisation’s current need for qual-
ified employees on the labour market. 

In addition to attractive remuneration (the 
level of the minimum wage in production po-
sitions in 2017 was PLN 2,800 gross), the group 
offers non-cash benefits to employees, such 
as: social benefits in the form of financial 
support for recreation, material aid for holi-
days, home loans, co-funding for sports ac-
tivities including Multisport cards, co-funding 
for education, training and language cours-
es, family picnics, Children’s Day celebrations 
or preferential group insurance terms.

PCC Rokita Group also has employee ath-
letes, for whom it enables participation in 
many amateur sporting events locally, na-
tionally, and internationally at the profession-
al level.

naukowe. Działania PCC Rokity nastawione 
na współpracę ze środowiskiem akademic-
kim wpisują się w aktualne zapotrzebowanie 
organizacji na wykwalifikowaną kadrę pra-
cowniczą na rynku pracy. 

Poza atrakcyjnym wynagrodzeniem zasad-
niczym (poziom minimalnego wynagrodze-
nia na stanowiskach produkcyjnych w  2017 
roku wyniósł 2 800 zł brutto), PCC Rokita ofe-
ruje pracownikom dodatkowe świadczenia 
pozapłacowe, takie jak: dofinansowanie do 
wypoczynku, pomoc materialna na święta, 
pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do 
aktywności sportowych w tym do kart Mul-
tisport, dofinansowanie nauki, szkolenia i kur-
sy językowe, pikniki rodzinne, obchody Dnia 
Dziecka czy preferencyjne warunki ubezpie-
czenia grupowego.

Dużą uwagą Grupa PCC Rokita obejmuje 
również pracowników – sportowców, którym 
umożliwia udział w wielu imprezach sporto-
wych na poziomie amatorskim w sferze lokal-
nej, ogólnopolskiej jak i międzynarodowej na 
poziomie profesjonalnym.
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Jednym z istotnych aspektów zrównowa-
żonego rozwoju jest dbałość Grupy o  bez-
pieczeństwo. PCC Rokita jako odpowiedzial-
ny podmiot w  zakresie bezpieczeństwa 
pozyskała certyfikat na zgodność z  normą 
OHSAS 18001. Stanowi ona potwierdzenie za-
angażowania Spółki w utrzymywanie i ciągłą 
poprawę bezpieczeństwa i  higieny pracy. 
Podnosi również standardy pracy wszystkich 
pracowników Spółki oraz pracowników Spół-
ek zewnętrznych, wykonujących pracę na jej 
terenie.

W  PCC Rokita funkcjonuje także Optima – 
autorski program dbania o  bezpieczeństwo 
procesowe i  bezpieczeństwo pracowników. 
Celem programu jest zapewnienie właściwe-
go poziomu bezpieczeństwa, ładu i porządku 
w  miejscu pracy, eliminacji strat i  marno-
trawstwa a  także optymalizacja procesów 
związanych z poszczególnymi płaszczyznami 
działalności Spółki.

Program „Optima. Mój pomysł na…” jest skiero-
wany do wszystkich pracowników, dzięki cze-
mu realizowanych jest również kilka szerszych 
projektów optymalizacyjnych, dotyczących 
bezpośrednio procesów technologicznych.

One of the important aspects of sustain-
able development is the Group’s safety. PCC 
Rokita, as an entity responsible in terms of se-
curity, obtained a certificate of compliance 
with OHSAS 18001, which confirms Company’s 
involvement in the maintenance and contin-
uous improvement of occupational health 
and safety and raising of work standards for 
all Company employees and employees of 
external companies, who work on the prem-
ises of the Company.

PCC Rokita also uses Optima - an authorita-
tive program for taking care of process safe-
ty and workers safety. The aim of the pro-
gramme is to provide an adequate level of 
safety and order in the workplace, eliminate 
losses and wastage, as well as optimise the 
processes related to individual areas of the 
Company’s operations. 

The ‚Optima. My idea for...’ programme is tar-
geted at all employees, thanks to which sev-
eral broader optimisation projects directly 
related to technological processes are also 
being carried out.

BEZPIECZEŃSTWO 
SAFETY
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RELACJE  
INWESTORSKIE

INVESTOR  
RELATIONS
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Spółka organizuje cyklicznie spotkania 
z inwestorami w swojej siedzibie. 

W 2017 roku miało miejsce już piąte z kolei tego 
typu spotkanie. Odbyło się przy historycznie 
rekordowo wysokiej frekwencji oraz w wyjąt-
kowej scenerii. Ponad 200 gości z całego kraju 
zostało podjętych przez organizatorów w bu-
dynku hali, gdzie na co dzień spółki prowadzą 
regularną działalność. Industrialny charakter 
miejsca spotkania idealnie komponował się 
z  prezentacją Zarządu dotyczącą działalno-
ści spółki, realizowanych inwestycji oraz bie-
żącej sytuacji finansowej. 

W ramach prowadzonej komunikacji z Inwe-
storami, zespół Relacji Inwestorskich prowa- 
dzi portal – www.PCCInwestor.pl. Jest to ser-
wis o  charakterze informacyjno-edukacyj-
nym. Inwestor znajdzie tu pełen serwis Relacji 
Inwestorskich Spółek z Grupy PCC, w tym PCC 
Rokita. Portal zawiera najnowsze informacje 
na temat emisji, jak i  prezentacje wyniko-
we, produktowe oraz roczne w  przejrzystym 
i funkcjonalnym układzie.

The company regularly organises meet-
ings with investors at its headquarters. 

In 2017, the fifth investor meeting took place.  
It was held with a record high attendance 
and in exceptional scenery. Over 200 guests 
from all over the country were hosted by the 
organisers in the hall building, where com-
panies conduct their normal operations 
on a daily basis. The industrial nature of the 
meeting place blended perfectly with the 
presentation of the Management Board re-
garding the company’s operations, ongoing 
investments and current financial situation.

As part of the ongoing communication with 
investors, the Investor Relations team runs  
a website – www.PCCInwestor.pl. It is an in-
formation and educational website that in-
troduces people to capital investment. On it, 
investors will find the full service of Investor 
Relations of Companies from the PCC Group, 
including PCC Rokita. The site contains the 
latest information on share issues, as well as 
results, product and annual presentations in 
a transparent and functional layout.

PCC ROKITA PROWADZI  
OTWARTĄ POLITYKĘ INFORMACYJNĄ  
I UTRZYMUJE ŚCISŁE RELACJE  
Z INWESTORAMI. SZCZEGÓLNĄ WAGĘ 
SPÓŁKA PRZYKŁADA DO RELACJI  
Z INWESTORAMI INDYWIDUALNYMI. 

PCC ROKITA HAS AN OPEN INFORMATION 
POLICY AND MAINTAINS CLOSE 
RELATIONS WITH ITS INVESTORS. 
THE COMPANY PAYS PARTICULAR 
ATTENTION TO RELATIONS WITH 
INDIVIDUAL INVESTORS. 



www.products.pcc.eu

PONAD 

800  
PRODUKTÓW  
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56-120 Brzeg Dolny

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


