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Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt podzielić się z Państwem bardzo dobry-
mi wynikami finansowymi i przedstawić najistotniejsze 
zdarzenia Grupy PCC Rokita w roku 2015. 

W minionym roku Grupa odnotowała rekordowo wysokie zyski. 
Zysk EBITDA osiągnął poziom 153 mln zł i był wyższy od ubiegło-
rocznego  o  28  mln  zł  (wzrost  o  22,4%).  Zysk  netto  również  wzrósł 
w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniósł 84,8 mln zł netto (wzrost 
o 19%). Główną siłą napędową tak dobrych wyników była aktywność 
w segmencie polioli.

Ubiegły rok był przełomowym, została zakończona kluczowa dla 
Grupy  inwestycja  konwersji  produkcji  chloru  na  nowoczesną,  ener-
gooszczędną technologię membranową. W celu rozszerzenia portfo-
lio  produktowego  konsekwentnie  pracowaliśmy  nad  zwiększeniem 
zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, a pod 
koniec roku 2015 rozpoczęliśmy kolejne inwestycje w tym obszarze. 
Co ważne dla rozwoju segmentu naszej działalności związanej z pro-
dukcją polioli, sfinalizowana została także inwestycja w zwiększenie 
zdolności  produkcyjnych  tlenku  propylenu,  wykorzystywanego  do 
produkcji polioli. 

Rok 2015 był również dobrym okresem dla notowań naszych ak-
cji.  Kurs  akcji  w  całym  2015  roku  przejawiał  trend  wzrostowy.  Pod 
koniec roku notowania osiągnęły poziom 48,2 zł wobec kursu akcji 
podczas IPO w wysokości 33 zł. Obecnie notowania przekroczyły po-
ziom 60,5 zł.

Dear Sirs,

We are pleased to share with you the very good finan-
cial results and to present the most significant events of 
PCC Rokita Group in 2015. 

In  the past year,  the Group reported record-high profits. EBIT-
DA reached 153 million PLN and was higher  than  last  year by 28 
million PLN (increase of 22.4%). Net profit also increased compared 
to last year and amounted to 84.8 million PLN net (increase of 19%). 
The main driving force of such good results was the activity in the 
segment of polyols.

Last year was a  turning point, a key  investment  for  the Group, 
consisting in conversion of chlorine production to a modern, energy-
-efficient membrane cell technology has been completed. In order to 
expand the product portfolio, we consistently worked to increase the 
production capacity of polyols and polyurethane systems, and at the 
end of 2015 we started new investments in this area. What is impor-
tant for the development of a segment of our activities related to the 
production of polyols, an investment in increasing production capa-
city of propylene oxide, used  in  the production of polyols was also 
finalized. 

Year 2015 was also good for our share price. Share price throu-
ghout  2015  showed  upward  trend.  At  the  end  of  the  year,  quoting 
reached the level of 48.2 PLN to the share price during the IPO in 
the amount of 33 PLN. Currently, quoting exceeded the level of 60.5 
PLN.
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W ubiegłym roku PCC Rokita przeprowadziła kolejny raz z po-
wodzeniem  emisję  obligacji  serii  CA  w  ramach  III  już  Programu 
Emisji Obligacji. W wyniku emisji pozyskaliśmy 20 mln zł. Kapitał 
pozyskany z emisji papierów wartościowych przeznaczyliśmy m.  in. 
na realizację kluczowych inwestycji. 

W minionym roku mieliśmy przyjemność odebrać  także  szereg 
nagród przyznanych spółkom Grupy, które zdobyły uznanie jako dy-
namicznie  rozwijające  się  podmioty,  jak  i  jako  solidni  pracodawcy. 
Wśród wyróżnionych m.in. PCC Rokita SA została kolejny raz nagro-
dzona tytułem Perły Polskiej Gospodarki oraz zyskała  tytuł „Odpo-
wiedzialnego Pracodawcy – Lidera HR 2015” jako firma, której dba-
łość o warunki pracy i rozwój pracowników wpisany jest w strategie 
przedsiębiorstwa.

Za nami kolejny dobry rok, za który chcielibyśmy podziękować 
naszym  zaangażowanym  pracownikom,  szanownym  klientom  oraz 
partnerom biznesowym. Podziękowania kierujemy również w stronę 
naszych  akcjonariuszy  i  obligatariuszy,  którzy  także  wspierają  nasz 
dynamiczny rozwój.

Last year, PCC Rokita once again  successfully  issued bonds as 
part of a CA series within the framework of already the 3rd the Bond 
Issue Programme. As a result of the issue we gained 20 million PLN.
The capital gained from the issue of securities we devoted e.g. for the 
implementation of key investments.

 
Last year, we were honoured to receive a number of awards gran-

ted to Group companies that have gained recognition as dynamically 
developing  entities  and  as  reliable  employers.  Among  the  awarded 
entities e.g. PCC Rokita SA was once again awarded the title of Pearl 
of the Polish Economy and gained the title of "Responsible Employer 
- HR Leader 2015" as a company whose attention to working condi-
tions and employee development is  incorporated into the strategies 
of the company.

For us it is another good year for which we would like to thank our 
dedicated employees, honourable customers and business partners. 
We would also like to thank our shareholders and bondholders, who 
also support our dynamic growth.

Z poważaniem 
Yours faithfully

Wiesław Klimkowski

Prezes Zarządu
President of the Management Board

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the Management Board
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REKORDOWE WYNIKI
RECORD RESULTS 

Skonsolidowane zyski EBITDA i netto  
za 2015 rok najwyższe w historii Grupy

Rok 2015 Grupa zamknęła rekordowo 
wysokim zyskiem EBITDA na poziomie 
153,1 mln zł (+22,4%r/r) i zyskiem netto 
w kwocie 84,8 mln zł (+19% r/r).

Consolidated EBITDA and net earnings 
for 2015 the highest in the Group's 
history

The group closed the year 2015 with 
a record high EBITDA profit of 153.1 
million PLN (+ 22.4% y/y) and net profit 
of 84.8 million PLN (+ 19% y/y). 
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Rok  2015  Grupa  zamknęła  rekordowo 
wysokim  zyskiem  EBITDA  na  poziomie 
153,1  mln  zł  (+22,4%r/r)  i  zyskiem  netto 
w kwocie 84,8 mln zł (+19% r/r).

Grupa  osiągnęła  dobre  wyniki  za  2015 
r.  przy  nieznacznie  niższych  przychodach 
ze  sprzedaży  wobec  przychodów  w  roku 
2014 (-4% r/r). Na niższe przychody wpłynęła 
mniejsza sprzedaż chloru, produktów chloro-
pochodnych, alkaliów oraz polioli, wynikają-
ca z niższej produkcji tych wyrobów wskutek 
przerwy  w  pracy  instalacji  produkcyjnych. 
Postój  instalacji  związany  był  z  procesem 

przełączania  w  pierwszym  półroczu  syste-
mów  wytwórni  chloru  na  nowoczesną  tech-
nologię membranową.

Konwersja  elektrolizy  na  technologię 
membranową, poza zwiększeniem mocy pro-
dukcyjnych chloru i ługu sodowego, wpłynę-
ła również na dalsze obniżenie energochłon-
ności produkcji.

Wyższy  zysk  wynika  przede  wszystkim 
ze wzrostu marży brutto na sprzedaży w sto-
sunku do roku ubiegłego. Wzrost marży na 
sprzedaży jest w dużej mierze konsekwencją 
spadku cen większości surowców wykorzysty-

wanych w procesie produkcji, a dzięki temu 
zmniejszenia  kosztu  wytworzenia  głównych 
produktów  PCC  Rokita.  Jednocześnie  za-
uważalny był wzrost marży produktów Kom-
pleksu  Chloru,  wynikający  ze  zmniejszenia 
zużycia  energii  elektrycznej  niezbędnej 
w  procesie  produkcyjnym  dzięki  przełącze-
niu elektrolizy na technologię membranową.

Największy  udział  w  skonsolidowanych 
przychodach ze sprzedaży, zarówno krajowej 
jak i eksportowej, miała sprzedaż polioli.

The  Group  achieved  good  results  for 
2015  at  slightly  lower  revenues  from  sales 
compared  to  the  revenue  in  2014  (-4%  y/y). 
Lower  revenues  were  influenced  by  lower 
sales  of  chlorine,  chlorine  derivatives  pro-
ducts,  alkanes  and  polyols,  resulting  from 
lower production of these products due to an 
interruption  in  the operation of production 
facilities. Interruption of  the system was as-
sociated with the process of switching in the 
first half of the year of chlorine plant systems 
to modern membrane technology. 

Conversion of electrolysis  to membrane 
technology, in addition to increasing the pro-
duction capacity of chlorine and caustic soda, 
also contributed to the further reduction of 
the energy intensity of production.

Higher profit resulted primarily from an 
increase  in  gross  margin  compared  to  the 
previous year. The increase in the margin on 
sales is largely a consequence of the decline 
in prices of most  raw materials used  in  the 
production  process,  thereby  reducing  the 
cost  of  production  of  the  main  products  of 

PCC Rokita. At the same time there was a vi-
sible increase in margin of Complex chlorine 
products, resulting from the reduction in the 
consumption  of  electricity  required  in  the 
production  process  thanks  to  the  switching 
of electrolysis to membrane technology.

The  largest  share  in  consolidated  sales 
revenues, both of domestic and export sales, 
belongs to polyols. 
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INWESTYCJE

KEY 
INVESTMENTS 
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Elektroliza membranowa 
– przełączenie na technologię 
membranową 

W marcu 2015 roku zakończył się ostatni 
etap kluczowej dla Spółki inwestycji konwersji 
elektrolizy  na  membranową.  Nastąpiło  osta-
teczne przełączenie systemów wytwórni chlo-
ru  z  technologii,  przy  wykorzystaniu  której 
wytwórnia nieprzerwanie pracowała od 1976 
roku, na nowoczesną i energooszczędną tech-
nologię membranową.

Konwersja  elektrolizy  na  technologię 
membranową,  spowodowała  zwiększenie 
mocy produkcyjnych chloru i ługu sodowego 
oraz  wpłynęła  na  dalsze  obniżenie  energo-
chłonności produkcji.

Membrane Electrolysis 
- switching to membrane 
technology 

In March 2015 ended the last stage of in-
vestment in electrolysis to membrane conver-
sion, crucial for the Company. There was a fi-
nal switching of the chlorine plant technology, 
which  the  company  has  operated  continuo-
usly since 1976, to a modern, energy-efficient 
membrane cell technology.

Conversion  of  electrolysis  to  membrane 
technology increased the production capacity 
of chlorine and caustic soda and contributed 
to the further reduction of the energy intens-
ity of production.
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Tlenek propylenu 
– zwiększenie mocy produkcyjnych

W lipcu zakończyła się inwestycja związa-
na z modernizacją  i zwiększeniem zdolności 
produkcyjnych zakładu. Na wytwórni  tlenku 
propylenu  zainstalowany  został  dodatkowy, 
istotny element instalacji (czwarta wieża chlo-
rohydrynowa),  pozwalający  na  zwiększenie 
potencjału  produkcyjnego  do  ponad  45  kt 
tlenku propylenu rocznie. 

Spółka  wykorzystuje  tlenek  propylenu 
w  całości  na  własne  potrzeby  do  dalszego 
przerobu  w  ramach  integracji  pionowej  pro-
dukcji, przede wszystkim do produkcji polioli, 
ale również w nieznacznej części do produkcji 
fosforo i naftalenopochodnych.

Inwestycja  w  zwiększenie  mocy  produk-
cyjnych instalacji tlenku propylenu jest podyk-
towana  rosnącym  potencjałem  rynku  polioli 
i  planami  rozwojowymi  Spółki  związanymi 
z tym segmentem rynku.

Propylene oxide 
- increase of the production capacity

The  investment  related  to  the  moderni-
zation and increase in production capacity of 
the plant was completed in July. On the pro-
pylene oxide plant was installed an additional 
important element of the installation (the fou-
rth chlorohydrin tower), allowing for capacity 
expansion  to  more  than  45  kt  of  propylene 
oxide per year. 

The  company  uses  propylene  oxide  in 
whole for its own needs for further processing 
within  the  framework  of  vertical  integration 
of production, primarily for the production of 
polyols, but also  in  small percentage  for  the 
production of phosphor and naphthalene de-
rivatives.

The  investment  in  increasing  the  pro-
duction  capacity  of  propylene  oxide  plant 
is  dictated  by  the  growing  potential  of  the 
polyols market and development plans of the 
Company associated with this segment of the 
market. 
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Poliole – nowe projekty

W związku z przyjętą strategią Grupy, za-
kładającą rozwój sprzedaży polioli i systemów 
poliuretanowych, Grupa w 2015  roku  rozpo-
częła  inwestycje  w  zakresie  instalacji  polioli 
poliestrowych  i  wielkotonażowych  systemów 
poliuretanowych, prepolimerów oraz nowych 
linii produkcyjnych polioli polieterowych.

Inwestycje mają na celu:

•  poszerzenie portfela Grupy o poliole,  któ-
rych głównym zastosowaniem  jest wytwarza-
nia  produktów  poliuretanowych  dla  branży 
budowlanej w obszarze izolacji oraz wprowa-
dzenie do oferty  systemów poliuretanowych, 
które  mają  zastosowanie  w  branży  budowla-
nej oraz chłodnictwie,

•  rozpoczęcie produkcji nowych produktów, 
stosowanych do produkcji klejów, jak również 
elastycznych pianek wykorzystywanych w dy-
namicznie  rozwijających  się  gałęziach  prze-
mysłu,  takich  jak  przemysł  meblarski  oraz 
motoryzacyjny,

• dalsze zwiększenie obecnych mocy produk-
cyjnych.

Polyols – new projects

In  connection  with  the  strategy  adopted 
by  the Group, assuming the development of 
sales  of  polyols  and  polyurethane  systems, 
the Group in 2015 began investing in the in-
stallation  of  polyester  polyols  and  tonnage 
polyurethane  systems, prepolymers  and new 
production lines of polyether polyols.

The investments are aimed at:

• extension of the Group's portfolio of polyols, 
whose main application  is  the production of 
polyurethane  products  for  the  construction 
industry in the area of insulation and an intro-
duction to the offer of polyurethane systems, 
which are used in the construction and refri-
geration industry, 

• the launch of production of new products, 
used in the manufacture of adhesives, as well 
as flexible foams used in the rapidly growing 
industries such as the furniture and automo-
tive industry,

•  further increase of the current production 
capacity.
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Fosforopochodne 
– budowa nowej instalacji

Na przełomie roku 2015 i 2016 zapadła de-
cyzja  o  budowie  nowej,  uniwersalnej  instala-
cji, która będzie służyła do produkcji szerokiej 
gamy  wyrobów  fosforopochodnych,  stosowa-
nych  głównie  do  produkcji  tworzyw  sztucz-
nych,  pianek  poliuretanowych,  lubrykantów 
oraz  trudnopalnych  płynów  hydraulicznych. 
Nowe produkty znajdą zastosowanie w bran-
ży budowlanej, meblarskiej oraz motoryzacyj-
nej. Termin zakończenia  inwestycji planowa-
ny jest na koniec roku 2016. 

Phosphorus derivatives -
 construction of a new plant

At the turn of 2015 and 2016, the decision 
was  made  to  build  a  new,  universal  system, 
which will be used  to produce a wide  range 
of phosphorus products, used primarily in the 
production  of  plastics,  polyurethane  foam, 
lubricants  and  fire-resistant  hydraulic  fluids. 
New products are used in construction, furni-
ture and automotive industries. The comple-
tion date is planned for the end of 2016.
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BADANIA I ROZWÓJ
R&D 

Poliole

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka konty-
nuowała działania związane z rozwojem polio-
li  specjalistycznych  w  połączeniu  z  doskona-
leniem  wsparcia  aplikacyjnego  dla  klientów. 
Spółka prowadziła działania nie tylko na do-
tychczasowych rynkach europejskich ale rów-
nież na wschodnich szybko rozwijających się 

rynkach  Azji  Południowo-Wschodniej,  Indii 
i Chin, m.in. poprzez działalność utworzonej 
w Tajlandii spółki IRPC-PCC. 

Spółka  w  efekcie  konsekwentnie  prowa-
dzonych prac badawczo-rozwojowych, w roku 
2015  wprowadziła  dwa  nowe  specjalistyczne 
produkty  do  zastosowań  w  branży  budowla-
nej, w segmencie natrysków poliuretanowych 
i w segmencie pianek sztywnych. 

Nowe  produkty  zostały  stworzone  w  od-
powiedzi  na  potrzeby  rynku  oczekującego 
ekologicznych,  energooszczędnych  rozwią-
zań. Dzięki nowym produktom Grupa będzie 
rozwijała  nową  markę,  będącą  innowacyjną 
linią izolacji poliuretanowych stosowanych do 
kompleksowego ocieplania budynków. 

Polyoils

According  to  the  adopted  strategy,  the 
Company  proceed  with  the  development  of 
specialist polyols in conjunction with the im-
provement  of  application  support  for  custo-
mers.  The  company  was  operating  not  only 
on  the  existing  European  markets  but  also 
on  Eastern  rapidly  growing  markets  of  So-

utheast Asia, India and China, among others, 
through the activities of the company IRPC-
-PCC established in Thailand. 

The Company as a result of the consistent 
further R&D activities, in 2015 has launched 
two  new  specialist  products  for  applications 
in  the construction  industry,  in  the  segment 
of polyurethane showers and rigid foams seg-
ment. 

New  products  have  been  created  in  re-
sponse to  the needs of  the market expecting 
ecological,  energy-saving  solutions.  With  the 
new products, the Group will develop its new 
brand,  which  is  an  innovative  line  of  polyu-
rethane  insulation  used  for  comprehensive 
thermal insulation of buildings. 
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Fosforo i naftalenopochodne 

W roku 2015 Spółka pracowała nad dal-
szym  rozszerzeniem  portfolio  o  produkty 
specjalistyczne  w  segmencie  fosforo  i  nafta-
lenopochodnych  przy  równoczesnym  roz-
woju  serwisu  aplikacyjno-  technicznego  dla 
klientów.  Był  to  kolejny  okres  w  rozwoju  in-
dywidualnego podejścia do odbiorców  i pro-
fesjonalnego  serwisu  skoncentrowanego  na 
znajdowaniu  rozwiązań  dopasowanych  do 
wymagań  klientów.  Silną  stroną  Spółki  są 
kompetencje aplikacyjne pracowników obsłu-
gujących klientów. 

Wprowadzone zostały nowe produkty do 
zastosowań  w  branży  tworzyw  sztucznych, 
w  branży  budowlanej  do  pian  poliuretano-
wych  i  emulsji  lateksowych  oraz  używanych 
w procesach uzdatniania wody.

Od początku 2016 roku wprowadzono do 
oferty kolejne nowe produkty do zastosowania 
w branży budowalnej w domieszkach do beto-
nu, w branży przemysłowej, w tym do produk-
cji  lubrykantów  oraz  w  branży  samochodo-
wej, wysoce specjalistyczny trudnopalny płyn 
hydrauliczny.

Phosphorus and naphthalene derivatives 

In  2015,  the  Company  worked  on  the 
further extension of the portfolio of specialist 
products  in  the  segment  of  phosphorus  and 
naphthalene  derivatives  with  simultaneous 
development of application and technical su-
pport for customers. It was another period in 
the development of an individual approach to 
customers  and  professional  service  focused 
on finding solutions  tailored  to customer re-
quirements. The strength of the Company are 
application competences of employees serving 
the clients.

New products were launched for applica-
tions  in  the plastics  industry,  in  the constru-
ction  industry  for  polyurethane  foams  and 
latex emulsions used in water treatment pro-
cesses.  

Since the beginning of 2016 the offer was 
extended with further new products for use in 
the  construction  industry  in  admixtures  for 
concrete,  in  the  industry,  including  the  pro-
duction  of  lubricants  and  highly  specialized 
flame resistant hydraulic fluid in automotive 
industry.
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GRUPA PCC ROKITA 
SPOŁECZNIE 

ODPOWIEDZIALNA
SOCIALLY

 RESPONSIBLE 
PCC ROKITA GROUP

PCC Rokita została doceniona w roku 
2015 Srebrnym Logo EcoVadis, przyzna-
nym za zrównoważony rozwój i prowa-
dzenie biznesu z poczuciem społecznej 
odpowiedzialności za podejmowane 
działania. 

PCC Rokita was recognized in 2015 with 
the Silver Logo EcoVadis, awarded for 
sustainable development and conducting 
business with a sense of social responsi-
bility for their actions taken.
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EcoVadis  jest  międzynarodową  platfor-
mą  dla  przedsiębiorstw  angażujących  się 
w  Społeczną  Odpowiedzialność  Biznesu 
(CSR)  oraz  zrównoważony  rozwój.  Umożli-
wia  przedsiębiorstwom  dokonywanie  oceny 
poziomu poszanowania środowiska i potrzeb 
społecznych  przez  ich  dostawców  na  całym 
świecie.

EcoVadis  is  an  international  platform 
for companies engaging in Corporate Social 
Responsibility  (CSR)  and  sustainable  deve-
lopment.  It enables companies  to assess  the 
level of environmental protection and social 
needs by their suppliers worldwide. 

W  2015  roku  PCC  Rokita  kontynuowa-
ła  zaangażowanie  w  projekty  ze  szkołami, 
w tym także z uczelniami wyższymi. Spółka 
stwarza szanse rozwoju dla zdolnych uczniów 
i studentów, jednocześnie zapewniając z cza-
sem przedsiębiorstwu wysoce wykwalifikowa-
ną kadrę.

PCC  Rokita  konsekwentnie  prowadzi 
programy  stypendialne  skierowane  do  stu-
dentów, w tym w szczególności wydziału che-
micznego Politechniki Wrocławskiej. Studen-
ci  dzięki  programowi  mogą  odbyć  praktyki 
w  Spółce  ale  też  napisać  prace  dyplomowe 
przy wsparciu merytorycznym pracowników 
Spółki,  czy  też  prowadzić  prace  badawcze, 
koordynowane przez pracowników PCC Ro-
kita.

In  2015,  PCC  Rokita  continued  invol-
vement  in  projects  with  schools,  including 
the  universities.  The  company  creates  deve-
lopment opportunities for talented students, 
while  providing  the  company  with  highly 
qualified staff in time.

PCC  Rokita  consistently  runs  scholar-
ship  programs  for  students,  in  particular 
the  department  of  chemical  Wroclaw  Uni-
versity of Technology. Students  through  the 
program can take a practice in the company 
but also write theses substantially supported 
by employees of the Company or doing rese-
arch, coordinated by the staff of PCC Rokita.
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Działalność charytatywna 
i sposnoringowa

Dużą  uwagą  Spółka  obejmuje  również 
pracowników  –  sportowców,  którym  umoż-
liwia  udział  w  wielu  imprezach  sportowych, 
m.in.  piłkarzy,  biegaczy  –  maratończyków, 
ergowioślarza.

W ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu  PCC  Rokita  intensywnie  wspiera 
również lokalną społeczność, a także od wielu 
lat pomaga okolicznym domom dziecka. 

Charity and Sponsorship

The  company  pays  great  attention  also 
to  employees  -  athletes, whom  it  allows par-
ticipation in a number of sporting events, in-
cluding  football  players,  marathon  runners, 
ergo-rower. 

As  part  of  corporate  social  responsibili-
ty PCC Rokita also intensively supports the 
local  community, also  for many years, PCC 
Rokita has supported local orphanages. 
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NAGRODY 
I WYRÓŻNIENIA
PRIZES AND
AWARDS

PCC Rokita została wyróżniona w Rankin-
gu „Perły Polskiej Gospodarki”. Otrzy-
mując nagrodę w kategorii Perły Duże, 
Spółka została wyróżniona za konsekwen-
tną realizację polityki i strategii bizneso-
wej oraz pozycję lidera wśród najbardziej 
dynamicznych i najbardziej efektywnych 
przedsiębiorstw w Polsce.

PCC Rokita has been awarded in the 
ranking of "Pearls of the Polish Economy". 
Winning an award in the category of Large 
Pearls, the Company was awarded for 
consistent implementation of policy and 
business strategy and leadership among 
the most dynamic and efficient companies 
in Poland. 
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PCC  Rokita  successfully  passed  an  au-
dit,  having  won  the  Silver  Logo  EcoVadis, 
and  joining  the  elite  group  of  approx.  100 
best companies  in  the world,  such as: Alca-
tel,  BASF,  Coca-Cola,  Heineken,  Henkel, 
Johnson & Johnson, Orange, SHELL or So-
ciété Générale. PCC Rokita joined the global 
chain of suppliers who care about Corporate 
Social Responsibility (CSR) and sustainable 
development.  It  was  listed  among  the  30% 
best companies evaluated by EcoVadis.


PCC  Rokita  SA  was  once  again  awar-

ded the title of "Responsible Employer - HR 
Leader 2015" as a company whose attention 
to  working  conditions  and  employee  deve-
lopment is incorporated into the strategies of 
the company. 

PCC  Rokita  pozytywnie  przeszła  audyt 
otrzymując  Srebrne  Logo  EcoVadis,  i  tra-
fiając  do  elitarnego  grona  ok.  100  spraw-
dzonych firm na świecie, takich jak: Alcatel, 
BASF, Coca-Cola, Heineken, Henkel,  John-
son & Johnson, Orange, SHELL czy Société 
Générale. PCC Rokita  została włączona do 
globalnego  łańcucha  dostawców  dbających 
o  Społeczną  Odpowiedzialność  Biznesu 
(CSR) oraz zrównoważony  rozwój. Znalazła 
się  wśród  30%  najlepszych  firm  ocenianych 
przez EcoVadis.


PCC Rokita została nagrodzona tytułem 
„Odpowiedzialnego  Pracodawcy  –  Lidera 
HR  2015”  jako  firma,  której  dbałość  o  wa-
runki  pracy  i  rozwój  pracowników  wpisany 
jest w strategie przedsiębiorstwa.

W 2015 roku Spółki Grupy PCC Rokita 
zyskały uznanie w postaci wyróżnień i nagród, 
potwierdzających jej dynamiczny rozwój.
In 2015, PCC Rokita Group Companies gained 
recognition in the form of prizes and awards, 
confirming its dynamic development. 
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Director  of  the  Office  for  Security  and 
Prevention  at  PCC  Rokita  SA  received  the 
statuette  of  Key  Success  Award,  which  is 
awarded to persons, who particularly contri-
buted  to  the  development  of  Polish  chemi-
stry. 

PCC  Rokita  took  the  1st  place  in  the 
category Best Product  in  the poll  "Proud of 
you." The poll was organized by the magazi-
ne “Biznes Regionów" and the main idea of 
the initiative is to recognize entrepreneurs by 
entrepreneurs.

PCC Rokita has been awarded three tit-
les: Gepard Biznesu, Efficient Company and 
Trustworthy Business Power.



PCC  Rokita  znalazła  się  na  Liście  500 
oraz Liście 2000 największych polskich firm. 
Przygotowane przez dziennik Rzeczpospolita 
rankingi brały pod uwagę wielkość przycho-
dów uzyskanych przez firmy w 2015 roku. Na 
Liście  500  PCC  Rokitę  sklasyfikowano  na 
212 miejscu listy, natomiast na Liście 2000 na 
miejscu 259.

PCC Rokita was on the List of 500 and 
2000 largest Polish companies. Rankings pre-
pared  by  Rzeczpospolita  journal  took  into 
account  the  amount  of  the  revenue  earned 
by  the  company  in 2015. On  the  list  of 500 
PCC Rokita was classified at 212 position in 
the  list, while  in the  list of 2000 it  took 259 
position.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i prewen-
cji  PCC  Rokita  SA  otrzymał  statuetkę  Klu-
cza  Sukcesu.  Wyróżnienie  przyznawane  jest 
osobom, które szczególnie przyczyniły się do 
rozwoju polskiej chemii.

PCC  Rokita  zajęła  I  miejsce  w  katego-
rii  Najlepszy  Produkt  w  plebiscycie  „Proud 
of  you”.  Plebiscyt  organizowany  był  przez 
magazyn  „Biznes  Regionów”  a  główną  ideą 
inicjatywy  jest  docenienie  przedsiębiorców 
przez przedsiębiorców.

PCC  Rokita  została  wyróżniona  trzema 
tytułami: Gepard Biznesu, Efektywna Firma 
oraz Potęga Biznesu Godna Zaufania.
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INFORMACJE 
DLA INWESTORÓW

INFORMATION 
FOR INVESTORS 

Kurs akcji
Spółka  PCC  Rokita  zadebiutowała  na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie w dniu 25 czerwca 2014 roku. Przedmio-
tem publicznego obrotu są akcje serii B i C. 
Notowania akcji odwzorowuje wykres (zł):

Share price
PCC Rokita made its debut on the War-

saw  Stock  Exchange  on  25  June  2014.  Pub-
licly traded shares are those of series B and 
C. The share quotations are reflected in the 
chart (PLN):
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Polityka dywidendowa

Spółka  w  ostatnich  latach  wypłacała 
100%  zysku  netto,  poza  latami  w  których 
dywidenda została skorygowana o wpływ na 
wynik netto zdarzeń jednorazowych.

Dividend policy

In recent years the company has paid out 
100% of its net profit, except for the years in 
which the dividend has been adjusted by the 
impact of non-recurring items on the net re-
sult.. 

2013 [zł] 2014 [zł] 2015 [zł]

Zysk netto PCC Rokita/ Net profit of PCC Rokita 68 664 962 69 412 058 89 115 978

Wypłacona dywidenda/ Dividend paid out 68 664 962 69 288 017 88 942 784

% zysku PCC Rokita wypłacony w formie 
dywidendy/ % of the profit of PCC Rokita paid 
out as dividends

100 99,8 99,8

Dywidenda na 1 akcję/ Dividend per 1 share 8,64 3,49 4,48

*kwota 88 942 784 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy a kwota 173 194 zł na kapitał zapasowy 
Spółki.  Przeznaczenie  części  zysku  na  kapitał  zapasowy  Spółki  wynika  z  konieczności  podziału  kwoty 
zysku na akcje z dokładnością do 0,01 zł.

*the amount of 88,942,784 PLN was allocated to the payment of dividends and the amount of 173,194 
PLN for the supplementary capital of the Company. The allocation of a part of the profit to the supple-
mentary capital of the Company results from the need to divide the profit amount per share to the nearest 
0.01 PLN.

Relacje inwestorskie

PCC Rokita promuje transparentną poli-
tykę informacyjną oraz ścisłe relacje z inwe-
storami, w tym indywidualnymi.

Cyklicznym  wydarzeniem  jest  Dzień In-
westora Indywidualnego,  organizowany  przez 
spółki należące do Grupy PCC. Dzień Inwe-
stora ma na celu przybliżenie specyfiki dzia-
łalności  spółek  z  Grupy  PCC.  Wydarzenie 
to  daje  możliwość  inwestorom  osobistego 
zetknięcia  się  z  przedsiębiorstwem,  w  które 
inwestują  oraz  spotkania  się  z  kadrą  zarzą-
dzającą.  Inwestorzy  mieli  również  okazję 
poznać  jak  funkcjonują  kompleksy  produk-
cyjne  znajdujące  się  na  terenie  parku  prze-
mysłowego Grupy PCC.

Investor relations

PCC  Rokita  promotes  a  transparent  in-
formation  policy  and  close  relations  with 
investors, including the individual investors. 

The  Individual  Investor  Day,  organi-
sed by the companies of the PCC Group, is 
a recurring event. The Investor Day aims at 
presenting  the specifics of operations of  the 

PCC Group companies. This event provides 
investors  with  the  opportunity  of  personal 
contact with the enterprise which they invest 
in, and an occasion to meet with senior ma-
nagement  staff. The  investors  also have  the 
opportunity  to  learn  how  the  production 
complexes, located within the industrial park 
of the PCC Group, operate.
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Przychody ze sprzedaży 

W 2015 roku Grupa PCC Rokita uzyska-
ła 1 048,7 mln zł z tytułu sprzedaży produk-
tów,  towarów  i  usług,  co  stanowiło  spadek 
przychodów  o  4,0%  w  porównaniu  do  roku 
2014.

Jednocześnie  rentowność  brutto  na 
sprzedaży w Grupie wzrosła z 18,6 % w 2014 
roku do 21,6 % w 2015 roku.

Wzrost  marży  na  sprzedaży  jest  konse-
kwencją przede wszystkim spadku cen więk-
szości  surowców  wykorzystywanych  w  pro-
cesie produkcji, a dzięki  temu zmniejszenia 
kosztu  wytworzenia  głównych  produktów 
Grupy PCC Rokita.

Odnotowany  spadek  przychodów  ze 
sprzedaży  dotyczył  zmniejszenia  sprzedaży 
alkaliów,  chloru  i  chloropochodnych  w  po-
równaniu  do  roku  ubiegłego,  co  spowodowa-
ne  było  postojem  na  elektrolizie  związanym 
z przełączaniem systemu. Pozostałe grupy pro-
duktów odnotowały sprzedaż na zbliżonym lub 
wyższym poziomie niż w roku ubiegłym.

Jednocześnie  w  2015  roku  zauważalny 
był  wzrost  marży  produktów  Kompleksu 
Chloru, wynikający ze zmniejszenia zużycia 
energii  elektrycznej  niezbędnej  w  procesie 
produkcyjnym tej wytwórni dzięki przełącze-
niu elektrolizy na technologię membranową. 
Pozytywny efekt uzyskano również w związ-
ku ze wzrostem cen alkaliów i chloru.

Największy  udział  w  osiągniętych  przy-
chodach miała PCC Rokita, spółka dominu-
jąca Grupy, w której sprzedaż, bez wyłączeń 
konsolidacyjnych,  wyniosła  970,5  mln  zł. 
Biorąc  pod  uwagę  przychody  w  odniesie-
niu  do  grup  produktów,  najwyższą  wartość 
przychodów  uzyskały  poliole  570,6  mln  zł, 
alkalia, chlor i chloropochodne 253,3 mln zł 
i produkty  fosforopochodne 71,9 mln zł,  co 
stanowiło  85,4%  przychodów  Grupy.  Przy-
chody  ze  sprzedaży  w  pozostałych  grupach 
produktów, przychody ze sprzedaży towarów 
i materiałów oraz usług stanowiły 14,6% przy-
chodów ogółem w 2015 rok.

Przychody ze sprzedaży [mln zł]
Sales revenues [million PLN]

1 0491 057 1 093

2012 2014 2015

1 101

2013

Przychody ze sprzedaży  
wg produktów w %

Sales revenues 
acc. to products in %

Poliole

Fosforopochodne

Naftalenopochodne

Pozostała sprzedaż

Alkalia, chlor i chloropochodne

Polyols

Alkalis, chlorine and chlorine derivatives

Phosphorous derivatives

Naphthalene derivatives

Other sales

17%

52%

16%

5%

10% 54,4%

24,1%

6,9%

12,9%
1,7%
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Sales revenues

In  2015,  the  PCC  Rokita  Group  obtai-
ned 1048.7 million PLN on the sales of pro-
ducts, goods and services, and it constituted 
a decrease in revenues by 4.0 % compared to 
2014.

At the same time, the gross profit margin 
on sales in the Group increased from 18.6 % 
in 2014 to 21.6 % in 2015.

The  increase  in  the  margin  on  sales  is 
primarily the consequence of decline in pri-
ces  of  most  raw  materials  used  in  the  pro-
duction  process,  and  thereby  reduction  of 
the production costs of main products of the 
PCC Rokita Group.

The recorded decrease in sales revenues 
concerned  the  reduction  in  sales  of  alkalis, 
chlorine and chlorine derivatives compared 
to  the  previous  year,  which  was  caused  by 
a  stop-off of  the electrolysis associated with 
the system switch. The other product groups 
recorded  sales  at  a  similar  or  higher  level 
than in the previous year.

At  the  same  time,  in  2015  there  was 
a  visible  increase  in margin on products of 
the  Chlorine  Business  Unit,  resulting  from 
the reduction in the consumption of electri-
city  required  in  the  production  process  of 
that  manufacturer,  thanks  to  switching  the 
electrolysis  to  membrane  technology.  The 
positive effect was achieved also due  to  the 
increase in prices of chlorine and alkali.

The largest share in the achieved income 
was  generated  by  PCC  Rokita,  the  parent 
company of the Group, where the sales, wit-
hout  consolidation  eliminations,  amounted 
to  970.5  million  PLN.  Taking  into  account 
the  revenues  with  respect  to  the  product 
groups,  the  highest  value  of  revenues  was 
obtained  by  polyols  570.6  million  PLN,  al-
kalis, chlorine and chlorine derivatives 253.3 
million  PLN,  and  phosphorous  derivative 
products 71.9 million PLN, what accounted 
for 85.4 % of the revenues of the Group. The 
sales  revenues  in other product groups,  the 
sales  revenues  of  goods  and  materials  and 
services accounted for 14.6 % of the total re-
venues in 2015. 
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Analiza przepływów pieniężnych

Stan  środków  pieniężnych  w  Grupie 
PCC Rokita na dzień 31.12.2015 roku wyno-
sił 83,1 mln zł, z czego 79,0 mln zł przypada-
ło na Spółkę Dominującą.

Grupa uzyskała w dwunastu miesiącach 
2015  roku  dodatnie  saldo  przepływów  pie-
niężnych  netto  z  działalności  operacyjnej, 
które  wyniosło  149,2  mln  zł  i  spadło  w  po-
równaniu  do  poprzedniego  okresu  sprawo-
zdawczego.  Spadek  ten  spowodowany  był 
przede  wszystkim  szybszym  realizowaniem 

płatności  związanych  ze  zobowiązaniami 
Grupy  oraz  dłuższymi  terminami  spływu 
środków za należności.

W tym samym okresie saldo przepływów 
środków  pieniężnych  z  działalności  inwe-
stycyjnej było ujemne i wyniosło  -130,8 mln 
zł.  Głównym  wpływem  na  ujemną  wartość 
przepływów  były  ponoszone  wydatki  na  in-
westycje w rzeczowy majątek trwały, przede 
wszystkim przez PCC Rokita.

Działalność  finansowa  Grupy  Rokita 
w 2015 roku zamknęła się ujemnym saldem 
środków pieniężnych w wysokości  -57,2 mln 

zł, niższym o 114,4 mln zł, niż w tym samym 
okresie  roku  poprzedniego.  Było  to  wyni-
kiem  przede  wszystkim  niższych  wpływów 
z  tytułu  kredytów  i  pożyczek  oraz  braku 
wpływów  z  tytułu  emisji  akcji  kapitałowych 
i niższych wpływów z tytułu obligacji, które 
to miały miejsce w 2014 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Gru-
pa PCC Rokita posiadała wystarczającą płyn-
ność finansową i wykazywała pełną zdolność 
do  wywiązywania  się  z  zaciągniętych  zobo-
wiązań, zarówno z tytułu dostaw i usług, jak 
i z tytułu zobowiązań finansowych.

Przychody i rentowność  
brutto na sprzedaży
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Cash flow analysis

The  cash  balance  of  the  PCC  Rokita 
Group as of 31 December 2015 amounted to 
83.1 million PLN, whereas 79.0 million PLN 
accounted for the Parent Company. 

The  Group,  in  the  twelve  months  of 
2015,  achieved  the  positive  balance  of  net 
cash  flow  from  operating  activities,  which 
amounted  to 149.2 million PLN and decre-
ased  compared  to  the  previous  reporting 
period.  This  decrease  was  mainly  due  to 
a faster processing of payments related to the 

liabilities of the Group and longer terms for 
the cash inflow from receivables.

In the same period, the balance of cash 
flows  from  investing  activities  was  negative 
and  amounted  to  -130.8  million  PLN.  The 
expenditure  incurred on  investment  in  tan-
gible fixed assets, primarily by PCC Rokita, 
had got the most impact on the negative va-
lue of cash flows.

The  financial  activity  of  the  Rokita 
Group in 2015 showed a negative balance of 
cash in the amount of -57.2 million PLN, less 
by 114.4 million PLN compared to the same 

period of the previous year. This was mainly 
the result of lower income from credit facili-
ties and loans, and the lack of income from 
the issuance of capital shares, and lower in-
come from bonds, which took place in 2014.

In the reporting period the PCC Rokita 
Group had sufficient financial liquidity and 
showed full ability to meet its liabilities, both 
on account of supplies and services, as well 
as on financial liabilities.

ROA [%]

5,7
6,7

2014 2015

ROE [%]

12,1
14,1

2014 2015
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej 

PCC ROKITA SA

Przeprowadziliśmy  badanie  załączonego  skonsolidowanego  sprawo-
zdania  finansowego  Grupy  Kapitałowej  PCC  ROKITA  („Grupa”), 
w której jednostką dominującą jest PCC ROKITA („podmiot domi-
nujący”), z siedzibą w Brzegu Dolnym, na które składa się:

•  skonsolidowane  sprawozdanie z  sytuacji finansowej  sporządzone 
na 31 grudnia 2015 roku,
• skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2015 roku,
 skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 
• 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
• skonsolidowane  sprawozdanie  ze  zmian  w  kapitale  własnym  za 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolido-
wanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności 
Grupy jest odpowiedzialny Zarząd podmiotu dominującego.
Zarząd  podmiotu  dominującego  oraz  członkowie  Rady  Nadzorczej 
są  zobowiązani  do  zapewnienia,  aby  skonsolidowane  sprawozdanie 
finansowe  oraz  sprawozdanie  z  działalności  spełniały  wymagania 
przewidziane  w  ustawie  z  29  września  1994  roku  o  rachunkowości 
(Dz.U. z 2013 roku poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ra-
chunkowości”. 

AUDIT OPINION
for the General Meeting and Supervisory Board  

of PCC ROKITA SA

We have audited the accompanying consolidated financial statements 
of the PCC ROKITA Group (“the Group”), where the holding com-
pany is PCC ROKITA (“the Holding Company”) with its registered 
office in Brzeg Dolny, consisting of:

• the consolidated statement of financial position prepared as at 31 
December 2015,
• the consolidated income statement for the period from 1 January 
to 31 December 2015,
•  the consolidated statement of comprehensive  income for the pe-
riod from 1 January to 31 December 2015, 
• the statement of changes in consolidated shareholders’ equity for 
the period from 1 January to 31 December 2015, 
•  the  consolidated  statement  of  cash  flows  for  the  period  from  1 
January to 31 December 2015, 
• notes to the financial statements.

The Holding Company’s Management Board is responsible for the 
preparation  in  accordance  with  binding  regulations  of  the  consoli-
dated financial statements and the Directors’ Report on the Group’s 
activities.
The Holding Company’s Management Board and members of its Su-
pervisory Board are  responsible  for  ensuring  that  the  consolidated 
financial statements and the Directors’ Report meet the requirements 
of the Accounting Act of 29 September 1994 (2013 Journal of Laws, 
item  330  with  subsequent  amendments),  hereinafter  referred  to  as 
“the Accounting Act”.
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Naszym  zadaniem  było  zbadanie  i  wyrażenie  opinii  o  zgodności 
z  wymagającymi  zastosowania  zasadami  (polityką)  rachunkowości 
tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie 
i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację 
majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzi-
liśmy stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  zaplanowali-
śmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pew-
ność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W  szczególności  badanie  obejmowało  sprawdzenie  poprawności 
zastosowanych  przez  podmiot  dominujący  i  podmioty  zależne  za-
sad  (polityki)  rachunkowości  i  znaczących  szacunków,  sprawdzenie 
–  w  przeważającej  mierze  w  sposób  wyrywkowy  –  dokumentacji, 
z  której  wynikają  liczby  i  informacje  zawarte  w  skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyra-
żenia opinii.

 Naszym zdaniem zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
we wszystkich istotnych aspektach:

a)  przedstawia  rzetelnie  i  jasno  informacje  istotne  dla  oceny  sytua-
cji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej PCC ROKITA na 31 
grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2015 roku,

Our responsibility was to audit the consolidated financial statements 
and to express an opinion on the consistency of these consolidated 
financial statements with the Group’s accounting policies, on whether 
the consolidated financial statements give a true and fair view, in all 
material respects, of the Group’s financial result and financial posi-
tion, as well as on the accuracy of the books of account constituting 
the basis for their preparation.

We performed the audit of the consolidated financial statements in 
accordance with:
1. Chapter 7 of the Accounting Act,
2. the auditing standards issued by the National Council of Certified 
Auditors in Poland.

We planned and performed the audit to obtain reasonable assurance 
that the consolidated financial statements are free of material missta-
tements. In particular, our audit included examining, on a test basis, 
evidence supporting the amounts and disclosures in the consolidated 
financial statements. The audit also included assessing the accounting 
principles used and significant estimates made by the managements 
of the Holding Company and the subsidiaries, as well as evaluating 
the overall presentation of the consolidated financial statements. 
We believe that our audit provided a reasonable basis for our opinion.
 

In our opinion, the audited consolidated financial statements, in all 
material respects:

a) give a true and fair view of the financial position of the PCC RO-
KITA Group as at 31 December 2015, as well as of its financial result 
for the period from 1 January to 31 December 2015, 
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b) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a w zakre-
sie nie uregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów 
ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wy-
konawczych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę.

Sprawozdanie z działalności Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2015 roku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o ra-
chunkowości oraz 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  przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133), 
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

b) have been prepared in accordance with the International Accoun-
ting Standards endorsed by the European Union, and in matters un-
regulated by these standards – in accordance with the requirements 
of the Accounting Act and the related implementing provisions, 
c) are consistent with the laws and regulations that affect the consoli-
dated financial statements and are applicable to the Group.

The Directors’ Report on the Group’s activities for the period from 
1 January to 31 December 2015 includes all information required by 
Article 49 par. 2 of the Accounting Act and by the Minister’s of Fi-
nance Decree of 19 February 2009 on the current and periodic infor-
mation submitted by the issuers of securities and the conditions for 
recognizing as equally valid the information required by the regula-
tions of a state that is not a member state (2014 Journal of Laws, item 
133), and the information contained therein is consistent with the in-
formation presented in the audited consolidated financial statements.

BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: Leszek Kramarczuk 
Biegły Rewident, nr w rejestrze 1920

Działający w imieniu BDO Sp. z o.o.:
dr André Helin, Prezes Zarządu

Biegły Rewident. nr w rejestrze 90004
Katowice, 16 marca 2016 

BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
Authorized Audit Company No. 3355

Auditor in charge: Leszek Kramarczuk, 
Certified Auditor No. 1920

On behalf of BDO Sp. z o.o.:
Dr. André Helin, Managing Partner

Certified Auditor No. 90004
Katowice, 16 March 2016
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1946 – Nadanie nazwy zakładu 
„Rokita” i uruchomienie pierwszej 
instalacji produkcyjnej 

Pomysł na nazwę firmy wyni-
kał z faktu, że w Polsce istniała 
już firma chemiczna o nazwie 
„Boruta”. Firmy miały podobny 
profil działalności dlatego chciano 
aby oba zakłady miały zbliżone 
w swej symbolice nazwy. Pierwsza 
historycznie instalacja produkcyjna 
została uruchomiona pod koniec 
1946 roku. Pierwszym produktem 
był podchloryn sodu, a do jego 
produkcji wykorzystano pozosta-
wione prze Niemców zapasy chloru. 
Uruchomienie tej instalacji zostało 
tak opisane przez prof. Zielińskiego 
(jednego z uczestników uruchomie-
nia): „… produkcję uruchomiono […] 
bez żadnej dokumentacji techno-
logicznej ani inwentaryzacyjnej 
[…] w budynku nieogrzewanym 
i nieoszklonym. Wodę do rozcień-
czania wodorotlenku sodowego 
woził beczkowóz z sąsiedniej wsi, 
zaś do chłodnic rzucano śnieg 
zbierany z ulic fabrycznych." (przy-
pis J.Rogala, "Historia Zakładów 
Chemicznych")

1946 – The name “Rokita” is gi-
ven to the plant and the first pro-
duction installation is launched 

The idea for the name of the compa-
ny is due to the fact that in Poland 
there is already a chemical company 
called “Boruta”. The companies 
have got similar business profiles 
thus both plants are supposed to be 
similar in their symbolic names.
The first historical production 
installation is launched at the end 
of 1946. The first product is sodium 
hypochlorite, and chlorine stocks 
left by Germans are used to produce 
it. The launching of this installation 
is described by prof. Zieliński (one 
of the participants of the launching): 
“... the production is launched [...] 
without any technical or inventory 
documentation [...] in an unheated 
and non-glazed building. Dilution 
water and sodium hydroxide 
are delivered with a tanker from 
a neighbouring village, and snow, 
collected from the factory streets, 
is thrown into coolers.” (footnote 
J. Rogala, “History of Chemical 
Plant”)

1957 - Oddanie do użytku 
wytwórni chloru 

W tym roku uruchomionych zostaje 
kilka kluczowych dla zakładu insta-
lacji. Są to m.in.: wytwórnia chloru, 
chlorobenzenu i dyspergatorów. 
Produkty te są wytwarzane do dnia 
dzisiejszego.

1957 – A chlorine plant is put 
into operation

This year several key plant instal-
lations are launched. These are, 
among others: chlorine, chloroben-
zene and dispersants production 
plant. These products are manufac-
tured to this day.

1964-1968 Budowa centralnej 
Oczyszczalni Ścieków

Centralna Oczyszczalnia Ścieków 
była budowana przez 5 lat. Była to 
typowa oczyszczalnia mechaniczna, 
dzięki której sytuacja ściekowa 
fabryki uległa znacznej poprawie.

1964 – 1968 – The Central 
Wastewater Treatment Plant is 
built

It takes 5 years to build the Central 
Wastewater Treatment Plant. It 
is a typical mechanical treatment 
plant, thanks to which the plant 
sewage situation is significantly 
improved.

HISTORIA
HISTORY
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1969 - Oddanie do użytkowania 
wytwórni tlenku propylenu

Wytwórnia tlenku propylenu miała 
początkowa zdolność produkcyj-
ną na poziomie 12 tys. ton/rok. 
Propylen potrzebny do produkcji 
początkowo był importowany, 
a w kolejnych latach sprowadzany 
z Płocka.

1969 – A propylene oxide plant is 
put into operation

Propylene oxide plant has got an 
initial production capacity of 12 
thousand of tons / year. Propylene 
necessary to the production is ini-
tially imported, and in subsequent 
years, brought from Płock.

1969 – Oddano od użytku nową 
elektrociepłownię

Nowoczesna elektrociepłownia 
wyposażona została w 2 kotły 
pyłowe. Dzięki niej firma uzyskała 
rezerwy ciepła, co było dotychczaso-
wym problemem technologicznym 
w zakładzie. Człon ciepłowniczy 
zapewniał ogrzewanie nie tylko 
fabryce, ale również miastu.

1969 – A new power plant is put 
into operation

A modern power plant equipped 
with two pulverised-fuel boilers. 
Thanks to that power plant the 
company obtains a reserve of heat, 
which is the existing technological 
problem at the plant. A heating 
module provides heating not only to 
the factory but also to the city.

1975 - Nazwa Nadodrzańskie 
Zakłady Przemysłu Organicznego 
„Organika-Rokita”

Firma po raz kolejny zmienia swoją 
nazwę. Tym razem do niezmienne-
go dotąd członu „Rokita” dodano 
słowo Organika.

1975 – The name Nadodrzańskie 
Zakłady Przemysłu Organicznego 
“Organika-Rokita”

The company once again changes 
its name. This time, to the unchan-
ged part of the name – “Rokita”, the 
word Organika is added.

1975 – Rozruch wytwórni 
polieterów

10 tys. ton/rok to początkowa 
zdolność produkcyjna instalacji poli-
eterów. W latach 80-tych wytwórnie 
rozbudowano o drugi ciąg produk-
cyjny zwiększając moce o kolejne 20 
tys. ton. Obecnie pracują trzy ciągi 
osiągając łącznie zdolność w wyso-
kości 60 tys. ton/rok.

1975 – A polyether plant  
starts-up

10 thousand tons / year is the initial 
capacity of the polyether plant. In 
the 1980s, the plant is expanded 
by a second production line, and it 
increases its capacity by another 20 
thousand tons. There are currently 
three lines operating, with a total 
capacity of 60 thousand of tons / 
year.
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1976 - Uruchomienie nowej 
wytwórni chloru

1976 – A new chlorine plant is 
launched

1989 - Budowa instalacji 
siarczanowanych

Instalacja siarczanowanych jest 
użytkowana do dziś. Produkowane 
w niej Środki Powierzchniowo 
Czynne są wykorzystywane do pro-
dukcji m.in. kosmetyków i środków 
czyszczących.

1989 – A sulphated 
installation is built

The sulphated installation is in 
use to this day. The Surfactants 
produced there are used to produce, 
among others, cosmetics and cle-
aning agents.

1992 - Firma staje się Jednooso-
bową Spółka Skarbu Państwa; 
nazwa Zakłady Chemiczne Rokita 
SA

1992 - Firma rozpoczyna proces 
reorganizacji. Przekształcenie w Jed-
noosobową Spółke Skarbu Państwa 
przygotowuje zakład do planowanej 
prywatyzacji.

1992 – The company becomes 
a sole-shareholder Treasury com-
pany; name Zakłady Chemiczne 
Rokita SA

1992 – The company begins 
the reorganisation process. The 
transformation into a company 
wholly owned by the State Treasury 
prepares the plant to the planned 
privatisation.
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2008 - Nowa wytwórnia  
Siarczanowane II

31 lipca 2008 uroczyście otwar-
to nową wytwórnię o nazwie 
"Siarczanowane 2", której wartość 
opiewa na kwotę 90 mln zł. Dzięki 
tej inwestycji, firma zwiększyła 
czterokrotnie moce produkcyjne 
środków powierzchniowo czynnych, 
wykorzystywanych m.in. do pro-
dukcji środków czystości i wyrobów 
kosmetycznych.

2008 – A new plant Sulphated II

On 31 July 2008, a new plant na-
med “Siarczanowane II” is solemnly 
opened, and its value amounts to 90 
million PLN. With this investment, 
the company increases fourfold the 
production capacity of surfactants 
used, among others, to produce 
cleaning agents and cosmetics.

2002 - PCC SE zostaje inwesto-
rem strategicznym firmy

Niemiecka spółka PCC AG (póź-
niejsza nazwa PCC SE) staje się 
inwestorem strategicznym firmy.

2002 – PCC SE becomes a strate-
gic investor of the company

A German company PCC AG (later 
on: PCC SE) becomes a strategic 
investor of the company.

2011 - Nowa wytwórnia etoksy-
latów w Płocku – PCC Exol

19 maja 2011r. odbyło się w Pło-
cku uroczyste otwarcie instalacji 
etoksylacji spółki PCC Exol 
z Grupy PCC Rokita. Nakłady 
poniesione na inwestycję to ok. 
62 mln PLN. Realizacja projektu 
trwała ok. 30 miesięcy. Lokalizacja 
nowej Instalacji Etoksylacji została 
wybrana nieprzypadkowo. Instalację 
wybudowano na terenie przyległym 
do PKN Orlen SA, tak aby móc 
przetwarzać podstawowy surowiec 
do produkcji etoksylatów - tlenek 
etylenu na miejscu - bez koniecz-
ności jego transportu. Produkty 
z nowo wybudowanej instalacji 
trafiają do dalszego przerobu na 
nową instalację siarczanowania 
w Brzegu Dolnym w PCC Rokita 
SA oraz do innych klientów z branż: 
chemia gospodarcza, środki higieny 
osobistej i przemysł tekstylny.

2011 – A new ethoxylates plant 
in Płock – PCC Exol

On 19 May 2011 an ethoxylates 
installation, of PCC Exol company 
of the PCC Rokita Group, is official-
ly opened in Płock. Expenditures on 
that investment amounts to approx. 
62 million PLN. The implementa-
tion of the project lasts approx. 30 
months. The location of the new 
Ethoxylation Installation is not 
accidental. The installation is built 
within the area adjacent to PKN 
Orlen SA, to be able to process 
the basic raw materials for the 
production of ethoxylates – ethylene 
oxide – in situ – without the need to 
transport them. The products from 
the newly constructed installation 
go for further processing into a new 
installation of sulphating in Brzeg 
Dolny in PCC Rokita SA, and to 
other customers in the following 
industries: household chemicals, 
personal care products and textile 
industry.
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2014 – Debiut akcji na GPW

Oferta publiczna akcji PCC Rokita 
o wartości niemal 100 mln zł była 
dużym sukcesem. Mimo niekorzyst-
nych warunków rynkowych, spółka 
pozyskała środki w wysokości 52 
mln zł z emisji nowych akcji, a stra-
tegiczny akcjonariusz, grupa PCC, 
uzyskał 46 mln zł ze sprzedaży czę-
ści własnych akcji. Na otwarciu kurs 
akcji PCC Rokita wzrósł o 9,1%, do 
poziomu 36 zł. Obecnie akcje są 
notowane po kursie przekraczają-
cym 60 zł.

2011 - Debiut obligacji  
PCC Rokita SA na rynku Catalyst

6 lipca 2011 r. rozpoczęły się 
notowania obligacji PCC Rokita na 
rynku Catalyst. W pierwszej edycji 
spółka wyemitowała 150.000 obliga-
cji, o wartości nominalnej 100 zł.

2011 – Debut of PCC Rokita SA 
bonds on the Catalyst market

On 6 July 2011 PCC Rokita bonds 
are listed on the Catalyst market. In 
the first edition, the company issues 
150,000 bonds with the nominal 
value of 100 PLN.
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2015 – Elektroliza membranowa. 
Zakończenie inwestycji i zmiana 
technologii produkcji chloru

W pierwszej połowie 2015 r. nastąpi-
ło przełączenie produkcji instalacji 
elektrolizy na nowoczesną, energoo-
szczędną i ekologiczną technologię 
membranową.

2015 – Membrane electrolysis. 
The investment and change of 
chlorine production technology 
are completed.

In the first half of 2015 the pro-
duction of electrolysis installation 
is changed into modern, energy-
-efficient and ecological membrane 
technology. 

2014 – Debut of the shares on 
WSE (Warsaw Stock Exchange)

The public offering of PCC Rokita 
shares worth nearly 100 million 
PLN is a big success. Despite 
unfavourable market conditions, 
the company raises funds in the 
amount of 52 million PLN from the 
issue of new shares, and a strategic 
shareholder, the PCC group, recei-
ves 46 million PLN from the sales 
of the part of its own shares. At the 
opening, the PCC Rokita share pri-
ce is increased by 9.1% to 36 PLN. 
Currently, the shares are traded at 
the rate exceeding 60 PLN.



www.products.pcc.eu

Ponad  
500 produktów  

chemicznych dla Twojej firmy

Nowy  
portal produktowy
Grupy PCC!



ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

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


