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Drodzy Inwestorzy, Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu raport roczny i bar-
dzo dobre wyniki Grupy PCC EXOL. 

W  roku 2017 Grupa wypracowała najwyższą w  historii marżę brutto 
na sprzedaży, która osiągając wartość 86,7 mln zł, wzrosła o 4,7 mln zł 
w porównaniu do 2016 roku. Najlepszym okresem minionego roku było 
drugie półrocze z  największym wzrostem rentowności marży brutto, 
w efekcie czego wynik EBIT był wyższy o 56%, a zysk EBITDA wzrósł o 19% 
wobec analogicznego okresu roku 2016. 

Rok 2017 zamknęliśmy skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie 
18,2 mln zł. Oznacza to ponad pięciokrotny wzrost wobec zysku netto za 
rok 2012, będącego pierwszym rokiem obecności PCC EXOL na giełdzie.

Warto przypomnieć, iż Grupa prowadzi działalność na perspektywicz-
nym rynku, jakim jest rynek surfaktantów. Równolegle jest to rynek sta-
wiający producentom ambitne wyzwania. Produkty mają być coraz 
bardziej ekologiczne na bazie naturalnych surowców, biodegrado-
walne, łagodne w  oddziaływaniu na środowisko. Naszym celem jest 
sprostanie aktualnym trendom. Jest to osiągalne zarówno dzięki inwe-
stycjom, jak i intensywnie prowadzonym pracom badawczo-rozwojo-
wym. 

W minionym roku kontynuowaliśmy inwestycje w zwiększenie zdolności 
produkcyjnych o 15 tys. ton rocznie. Realizacja tego projektu pozwoli na 
wzrost sprzedaży i wprowadzenie do oferty nowych, zaawansowanych 
technologicznie produktów. 

Pragniemy podkreślić, iż rozwijamy się nie tylko na rynku europejskim, 
ale doceniamy również możliwości stwarzane przez przyszłościowe 
rynki azjatyckie. Stąd też w 2017 roku nawiązaliśmy współpracę ze spół-
kami grupy Petronas w Malezji, mającą na celu rozpoczęcie przygoto-
wań do realizacji potencjalnej inwestycji. 

Ladies and Gentlemen, Dear Investors!

We are pleased to present to you the annual report and very good 
results of the PCC EXOL Group.

In 2017, the Group generated the highest gross sales margin in histo-
ry - reaching PLN 86.7 million, it increased by PLN 4.7 million compared 
with 2016. The best period of the past year was the second half of the 
year; it had the largest increase in the gross profit margin, as a result 
of which the EBIT result was 56% higher, and EBITDA profit increased by 
19% compared with the same period in 2016. 

We closed 2017 with a consolidated net profit of PLN 18.2 million. This 
means a more than five-fold increase compared with the net profit for 
2012, which is the first year PCC EXOL was listed on the stock exchange.

It is worth noting that the Group operates on the promising surfactant 
market. At the same time, it is a market that poses ambitious chal-
lenges for manufacturers. The products must be increasingly environ-
mentally friendly, based on natural raw materials, biodegradable, and 
have a mild environmental impact. Our goal is to meet current trends. 
This is achievable both through investment, and intensively conducted 
research and development works. 

Last year, we continued our investment in increasing annual produc-
tion capacity by 15,000 tonnes. The implementation of this project will 
enable increased sales and the introduction of new, technologically 
advanced products to our range. 

We would like to highlight that we are developing not only on the Euro-
pean market, but also recognise the opportunities of promising Asian 
markets. Therefore, in 2017, we began cooperating with companies 
from the Petronas group in Malaysia in order to start preparations for 
the implementation of a potential project. 
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Z poważaniem 
Yours faithfully

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the Management Board

Mirosław Siwirski

Prezes Zarządu
President of the Management Board

Jesteśmy przekonani o istotnej roli działalności badawczo-rozwojowej 
dla umacniania naszego biznesu. Podejmowane działania procentują 
wzrostem przychodów ze sprzedaży, zarówno ilościowym, jak i warto-
ściowym.

Finansowanie naszej działalności opieramy na stabilnym fundamen-
cie, na który składają się m.in. środki z emisji obligacji. W minionym roku 
ponownie zaoferowaliśmy obligacje w ramach II Programu Emisji Ob-
ligacji o stałym oprocentowaniu, które spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem Inwestorów.

Niezależnie od realizowanych inwestycji, PCC EXOL dzieli się z Akcjona-
riuszami wypracowanym zyskiem. W 2017 roku Spółka wypłaciła naj-
wyższą w  swojej giełdowej historii dywidendę w  wysokości 0,13 zł na 
akcję. Tym samym wartość ta plasuje PCC EXOL w  czołówce spółek 
giełdowych, oferujących najwyższe stopy dywidendy. 

Chcąc sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów, pro-
wadzimy działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biz-
nesu. Kolejny rok z  rzędu, uzyskaliśmy złoty poziom społecznej odpo-
wiedzialności biznesu Ecovadis, a także przeszliśmy pozytywnie audyty 
w zakresie systemów RSPO i Dobrych Praktyk Produkcyjnych. 

Dziękujemy Państwu, naszym Inwestorom i  Partnerom biznesowym 
za dotychczasową współpracę i zaufanie, a pracownikom za ich nie-
ustanny wkład w umacnianie pozycji PCC EXOL na rynku.

 

We are convinced of the essential role of research and development 
in strengthening our business. The activities we undertake result in in-
creased sales revenues, both in terms of quantity and value.

We base our financing on a stable foundation, which includes funds 
from the issue of bonds. In the past year, we again offered bonds un-
der the II Programme of Issuance of Fixed Rate Bonds, which showed 
great interest from investors.

Regardless of the investments in progress, PCC EXOL shares its profits 
with its shareholders. In 2017, the Company paid the highest dividend 
in its stock exchange history - PLN 0.13 per share. Thus, this value plac-
es PCC EXOL at the forefront of listed companies offering the highest 
dividend rates. 

In order to meet the high requirements of global corporations, we con-
duct business while keeping with the principles of sustainable business. 
For another year in a row, we have achieved the Ecovadis gold level 
of corporate social responsibility, and have also successfully passed 
audits in the field of RSPO systems and Good Manufacturing Practices. 

We would like to thank you, our investors and business partners for the 
cooperation and trust you have placed in us, and our employees for 
their continuous contribution to strengthening PCC EXOL’s position on 
the market.



9

WYNIKI  
FINANSOWE  
ZA 2017 ROK 

FINANCIAL  
RESULTS  
FOR 2017
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PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 
SALES REVENUE

ROK 2017 / YEAR 2017

MARŻA BRUTTO NA SPRZEDAŻY 
GROSS MARGIN

mln zł / million pln

R/R 
Y/Y

R/R 
Y/Y

mln zł / million pln

15,9%

5,7%

↗

↗

625,4

86,7
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W  2017 roku Grupa PCC EXOL osiągnę-
ła wartościowo najwyższą w  historii mar-
żę brutto na sprzedaży, która wyniosła 86,7 
mln zł i była wyższa o 4,7 mln zł w porówna-
niu do 2016 r. Pozwoliło to na wypracowanie 
wysokiego wyniku EBIT, na poziomie 30,2 mln 
zł (+0,9 mln zł r/r). Odnotowany wynik EBITDA 
osiągnął kwotę 40,9 mln zł.

Grupa kieruje swoją uwagę na rozwój za-
awansowanych technologicznie produktów, 
ekologicznych i  łagodnych dla środowiska, 
w  szczególności do zastosowań w  kosme-
tykach i  detergentach. Ponadto rozwijane 

In 2017, the PCC EXOL Group achieved the 
highest gross sales margin value in history - it 
reached PLN 86.7 million and was PLN 4.7 mil-
lion higher compared with 2016. This resulted 
in a high EBIT result of PLN 30.2 million (+PLN 
0.9 million y/y). The EBITDA result reported 
amounted to PLN 40.9 million.

The Group focuses on the development of 
technologically advanced products that are 
environmentally friendly, in particular, prod-
ucts for use in cosmetics and detergents. In 
addition, we are also developing products 
for industrial applications, often with unique 

20
17

20
16

625,4
539,8
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20
16

86,7 82,0
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17

20
16

40,9 42,0

20
17

20
16

18,2 21,5

Przychody [mln zł] 
Sales revenue [million pln]

Marża brutto na sprzedaży [mln zł] 
Gross margin [million pln]

EBITDA [mln zł] 
EBITDA [million pln]

Zysk netto [mln zł] 
Net Profit [million pln]

ROK 2017 GRUPA PCC EXOL  
ZAMKNĘŁA BARDZO DOBRYMI  
WYNIKAMI FINANSOWYMI.

THE PCC EXOL GROUP ENDED  
2017 WITH VERY GOOD  
FINANCIAL RESULTS. 
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są produkty do zastosowań przemysłowych, 
często o  unikalnych właściwościach. Podej-
mowane działania procentują wzrostem 
sprzedaży, zarówno ilościowym, jak i  war-
tościowym. W  minionym roku przychody ze 
sprzedaży wypracowane zostały na pozio-
mie 625,4 mln zł, odnotowując wzrost o 15,9% 
w odniesieniu do roku 2016. Zysk netto za rok 
2017 ukształtował się na poziomie 18,2 mln zł.

Analizując wynik Grupy za rok 2017 należy  
pamiętać, że istotny wpływ na osiągnięte  
rezultaty miała dynamiczna sytuacja na ryn-

ku surowców, odnotowywana już od drugiej 
połowy 2016 roku.

W  2017 r. sprzedaż produktów do zastoso-
wań w kosmetykach i detergentach wzrosła 
o 18,9%, przy 6,8% wzroście ilości. Wzrost przy-
chodów związany jest z  wyższymi cenami 
sprzedaży produktów masowych, które są 
następstwem silnej korelacji z cenami surow-
ców, charakterystycznej dla tego rynku. Nie 
zawsze ma to odzwierciedlenie w rentowno-
ści, gdyż w krótkim okresie może występować 
opóźnienie pomiędzy wzrostem cen surow-

ców, a jego przełożeniem na ceny sprzedaży 
do klientów. 

Sprzedaż produktów do zastosowań prze-
mysłowych wzrosła zarówno wartościowo, 
jak i ilościowo o ponad 11%. Wzrost sprzedaży 
tej grupy produktów odzwierciedla ukierun-
kowanie Grupy na rozwój produktów spe-
cjalistycznych. Spółka dostrzega pozytywny 
wpływ wdrażanych w  ostatnich latach pro-
duktów, o  niszowych i  specjalistycznych za-
stosowaniach na osiąganą marżę. 

properties. The activities we undertake result 
in increased sales, both in terms of quan-
tity and value. Last year, the sales revenues 
amounted to PLN 625.4 million, which is an in-
crease of 15.9% compared with 2016. The net 
profit for 2017 amounted to PLN 18.2 million.

When analysing the Group’s result for 2017, 
it should be remembered that the results 
achieved were significantly impacted by the 
dynamic situation on the raw materials mar-
ket, which has been observed since the sec-
ond half of 2016.

In 2017, sale of products for cosmetics and 
detergents applications increased by 18.9%, 
with a 6.8% increase in quantity. The increase 
in revenues is related to higher mass-prod-
uct sales prices, which are a result of a strong 
correlation with the prices of raw materials 
characteristic to this market. This is not al-
ways reflected in profitability since, in the 
short term, there may be a delay between 
the increase in raw-material prices and its 
reflection in sales prices to customers. 

The sale of products for industrial applica-
tions increased both in value and in quan-
tity by over 11%. The increase in sales of this 
product group reflects the Group’s focus on 
the development of specialist products. The 
Company has seen a positive impact on 
achieved margins thanks to niche and spe-
cialist products launched in recent years. 
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ROZWOJOWY 
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NAJWAŻNIEJSZYM OBSZAREM DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 
GRUPY JEST POLSKA I EUROPA ZACHODNIA. 

THE MOST IMPORTANT AREA OF THE GROUP’S COMMERCIAL 
ACTIVITIES IS POLAND AND WESTERN EUROPE.

STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY  
W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH  
GEOGRAFICZNYCH W ROKU 2017 

SALES REVENUE STRUCTURE  
IN SPECIFIC GEOGRAPHICAL REGIONS IN 2017

17%57% 13% 8% 5%

EUROPA  
ZACHODNIA 
WESTERN  
EUROPE

POLSKA 
POLAND

AMERYKA PÓŁNOCNA  
I RESZTA ŚWIATA  
NORTH AMERICA  
AND THE REST  
OF THE WORLD

EUROPA  
ŚRODKOWO- 
WSCHODNIA  
CENTRAL  
AND EASTERN  
EUROPE

BLISKI WSCHÓD  
I AFRYKA 
MIDDLE EAST  
AND AFRICA
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PCC EXOL jest największym producentem 
surfaktantów w  Polsce i  zarazem jednym 
z największych w Europie Środkowo-Wschod-
niej.  

Grupa dostarcza swoje produkty między in-
nymi na rynek charakteryzujący się popytem 
kształtowanym przez ostatecznych konsu-
mentów detergentów i środków higieny oso-
bistej. Wyroby te stanowią dobra pierwszej 
potrzeby, stąd branża surfaktantów jest sto-
sunkowo stabilna na tle wielu innych gałęzi 
przemysłu. 

Postępująca obecnie transformacja rynku 
chemicznego sprawia, że regionem, który 
rozwija się najszybciej, zarówno jeżeli chodzi 
o przychody, jak i konsumpcję surfaktantów, 
jest obszar Azji oraz Pacyfiku. 

Według firmy badawczej Markets & Markets 
do 2021 roku Azja, łącznie z regionem Pacyfi-
ku, stanie się największym rynkiem środków 
powierzchniowo czynnych, zarówno pod 
względem wielkości, jak i wartości. Prognozy 
wskazują na średnioroczny wzrost wolume-
nowy o 7,3% oraz wartościowy o 7,9%. Rosnąca 

liczba ludności powoduje stałe zwiększanie 
zapotrzebowania, zwłaszcza na produkty do 
higieny osobistej i  artykuły gospodarstwa 
domowego, które są dwoma ważnymi seg-
mentami zastosowań surfaktantów. Wraz 
z  dynamicznym rozwojem gospodarczym, 
zwłaszcza w  Chinach i  Indiach, zapotrze-
bowanie na środki powierzchniowo czynne 
wzrasta również w  innych branżach, takich 
jak tekstylia, rolnictwo i  przetwórstwo, prze-
mysł papierniczy i farmaceutyczny. 

PCC EXOL is the largest producer of sur-
factants in Poland and, at the same time, one 
of the largest in Central and Eastern Europe.  

The Group supplies its products to, among 
others, a market whose demand is deter-
mined by final consumers of detergents and 
personal-care products. These products are 
essential goods; hence, the surfactants in-
dustry is relatively stable in comparison with 
many other industry sectors. 

The ongoing transformation of the chemicals 
market means that the region that is devel-
oping the fastest, both in terms of revenues 
and consumption of surfactants, is Asia and 
the Pacific. 

According to the Markets & Markets research 
company, by 2021, Asia, including the Pacific 
region, will become the largest market for 
surfactants, both in terms of size and val-
ue. Forecasts indicate an average annual 
growth in volume of 7.3% and in value of 7.9%. 
The growing number of people is constant-

ly increasing demand, especially for per-
sonal-care products and household items, 
which are two important segments of sur-
factant applications. Along with dynamic 
economic development, especially in China 
and India, the demand for surfactants is also 
increasing in other industries, such as textiles, 
agriculture and processing, as well as the pa-
per and pharmaceutical industries. 

The countries of North America are the sec-
ond-largest market for the production and 
sale of surfactants in the world. The US dom-

BLISKI WSCHÓD  
I AFRYKA 
MIDDLE EAST  
AND AFRICA
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Kraje Ameryki Północnej stanowią drugi, co 
do wielkości, rynek produkcji i sprzedaży sur-
faktantów na świecie. W 80% jest on zdomi-
nowany przez Stany Zjednoczone, gdzie dzia-
ła spółka zależna PCC Chemax. Choć rynek 
ten nadal będzie się rozwijał, jego dynamizm 
i  tempo będzie zdecydowanie mniejsze, niż 
w krajach azjatyckich.

Także w  Europie, prognozowany średnio-
roczny wzrost rynku surfaktantów jest niż-
szy względem prognoz dotyczących rynków 
azjatyckich i wynosi 3,2% (konsumpcja) i 3,9% 
(przychody). 

W Polsce, według raportu Market Study: Sur-
factants, Ceresana 2015, zapotrzebowanie na 
surfaktanty w  latach 2014-2022 będzie rosło 
średniorocznie o ok. 1%, generując w 2022 roku 
popyt wielkości 134,9 tys. ton.

Należy przy tym zauważyć, iż obecnie Unia 
Europejska jest wciąż największym na świecie 
producentem i  konsumentem surfaktantów. 
Obecnie sprzedaje się tu ponad 3,2 mln ton 
surfaktantów rocznie. PCC EXOL lokuje na ryn-
ku unijnym, z wyłączeniem Polski, 21% sprzeda-
ży swoich produktów. 

Spółka, dzięki rozwojowi zaawansowanych 
technologicznie produktów, w  tym surow-
ców o  łagodnym oddziaływaniu na środo-
wisko, współpracuje z  międzynarodowymi 
koncernami kosmetycznymi, oczekującymi 
najwyższych standardów jakościowych. Po-
łożenie geograficzne Spółki i  dostępność jej 
produktów w  pobliżu zwiększających moce 
zakładów produkcyjnych klientów jest dla 
nich niewątpliwą zaletą, a dla PCC EXOL sta-
nowi istotną przewagę konkurencyjną. Inną 
przewagą konkurencyjną Spółki jest ela-
styczność produkcji. Zróżnicowana wielkość 
reaktorów i  możliwość wytwarzania wysoce  

inates 80% of it, and this is where the sub-
sidiary PCC Chemax operates. Although this 
market will continue to grow, its dynamics 
and pace will be much smaller than in Asian 
countries.

In Europe, the forecasted average annu-
al growth of the surfactants market is also 
lower than forecasts for Asian markets, and 
amounts to 3.2% (consumption) and 3.9% 
(revenues). 

In Poland, according to ‚Market Study report: 
Surfactants, Ceresana 2015’, the demand for 

surfactants in 2014-2022 will grow annually,  
on average, by approximately 1%, generating 
demand of 134,900 tonnes in 2022.

It should be noted that, currently, the Europe-
an Union is still the world’s largest producer 
and consumer of surfactants. Currently, over 
3.2 million tonnes of surfactants are sold here 
annually. PCC EXOL puts 21% of its sales on the 
EU market, excluding Poland. 

Thanks to the development of technolog-
ically advanced products, including raw 
materials with a mild environmental impact, 

the Company cooperates with internation-
al cosmetics corporations that expect the 
highest quality standards. The geographical 
location of the Company and the availabili-
ty of its products in the vicinity of clients’ that 
are increasing production capacity is an un-
questionable advantage for the client, and a 
significant competitive advantage for PCC 
EXOL. Another competitive advantage of the 
Company is production flexibility. Diversified 
reactor size and the ability to produce highly 
specialised surfactants also in small produc-
tion batches allows a smooth change in both 
the size of production batches, and the type 
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specjalistycznych surfaktantów także w ma-
łych partiach produkcyjnych pozwala na 
płynną zmianę zarówno wielkości partii pro-
dukcyjnych, jak i rodzaju produkowanych wy-
robów. Stanowi to bardzo istotną przewagę 
wobec globalnych producentów surfaktan-
tów.

Nasilona konkurencja w branżach, w których 
stosowane są surfaktanty, wymaga od pro-
ducentów opracowywania coraz bardziej 
innowacyjnych, wydajnych i  skutecznych 
produktów. Producenci zaangażowani w wy-
twarzanie surfaktantów specjalistycznych in-
westują w działalność badawczo-rozwojową, 
nowe technologie oraz innowacyjne rozwią-
zania procesowe. Przywiązują również coraz 
większą wagę do aspektów środowiskowych. 
Trend ten zauważany jest w  szczególności 
w branży kosmetyków, detergentów, farb i la-
kierów czy tekstyliów, gdzie poszukiwane są 
nowe składniki, bezpieczne dla ludzi i środo-
wiska. 

of products produced. This is a very impor-
tant advantage when compared with global 
producers of surfactants.

Increased competition in industries where 
surfactants are used requires manufacturers 
to develop increasingly innovative, efficient 
and effective products. Producers involved 
in the production of specialist surfactants in-
vest in R&D activities, new technologies and 
innovative process solutions. They are also 
attaching more and more importance to 
environmental aspects. This trend particular-
ly clear in the cosmetics, detergents, paints 
and varnishes, and textile sector, where new 
ingredients that are safe for people and the 
environment are sought. 

PCC EXOL LOKUJE NA RYNKU UNIJNYM, Z WYŁĄCZENIEM  
POLSKI, 21% SPRZEDAŻY SWOICH PRODUKTÓW. 

IN ADDITION TO POLAND, THE REST OF THE EU MARKET IS 
RESPONSIBLE FOR 21% OF SALES OF PCC EXOL’S PRODUCTS.21%



18



19

ZASTOSOWANIA  
PRZEMYSŁOWE 
INDUSTRIAL  
APPLICATIONS

Jej rezultatem było wprowadzenie do 
sprzedaży w  2017 r. pierwszych wyrobów 
z  serii ROKAnole GA, mających zastosowa-
nie w  formulacjach przemysłowych wyko-
rzystywanych m.in. w  produkcji i  obróbce 
tkanin oraz włókien, obróbce metalu czy 
produkcji profesjonalnych środków do my-
cia i czyszczenia przemysłowego, a także in-
stytucjonalnego. Kolejnymi produktami z  tej 
serii, wdrożonymi w 2017 roku, są wyroby z linii  
ROKAnole GA_LA. Jest to grupa produktów  
posiadająca łagodniejszy zapach oraz 
wyższą efektywność w  porównaniu z  linią  

As a result, in 2017, the first products from 
the ROKAnole GA series were launched; these 
have applications in industrial formulations 
used, among others, in the production and 
processing of fabrics and fibres, metalwork-
ing and the production of professional prod-
ucts for industrial and institutional wash-
ing and cleaning. The next products in this 
series launched in 2017 are products from 
the ROKAnole GA_LA line. This is a  group of 
products with a milder smell and higher effi-
ciency compared with the ROKAnole GA line.  
As a result, they can be used in more niche 

W 2017 ROKU GRUPA KONTYNUOWAŁA STRATEGIĘ  
UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ PRODUKTÓW SPECJALISTYCZNYCH. 

IN 2017, THE GROUP CONTINUED ITS STRATEGY,  
FOCUSING ON THE DEVELOPMENT OF SPECIALIST PRODUCTS. 

Włókiennictwo i tekstylia 
Textiles and clothing

Agrochemikalia 
Agrochemicals

Garbarstwo 
Tanning

Obróbka papieru 
Paper processing

Budownictwo 
Construction

Wydobycie ropy naftowej 
Oil extraction

Obróbka metalu 
Metal processing

Górnictwo i wydobycie 
Mining 

Farby, lakiery, kleje 
Paints, lacquers  
and glues
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ROKAnole GA. Dzięki temu mogą one mieć 
zastosowanie w bardziej niszowych i specja-
listycznych aplikacjach, takich jak odtłuszcza-
nie metali lub mycie w  przemyśle spożyw-
czym. 

W  2017 roku PCC EXOL wzmacniała, zapo-
czątkowany wcześniej, rozwój grupy surfak-
tantów niskopiennych oraz antypiennych, 
wdrażając nowe produkty z serii ROKAnole LP. 
Wyroby te rozwijane były w  kierunku trzech 
głównych zastosowań: mycie instytucjonal-
ne i przemysłowe, przemysł tekstylny i pranie 

and specialist applications, such as metal 
degreasing and washing in the food industry. 

In 2017, PCC EXOL strengthened the previ-
ously commenced development of a group 
of low-foaming and anti-foaming sur-
factants, implementing new products from 
the ROKAnole LP series. These products were 
developed in three main applications: insti-
tutional and industrial washing, the textile 
industry and professional washing, as well 
as defoamers for the paper industry. These 
products provide optimal cleaning results 
with a minimised amount of foam.

20
17

20
16

231,3
208,1

20
17

20
16

25,9 23,4

Sprzedaż surfaktantów  
do zastosowań przemysłowych  [mln zł] 

Sale of surfactants for industrial  
applications [million pln]

Sprzedaż surfaktantów  
do zastosowań przemysłowych [tys. ton] 

Sale of surfactants for industrial  
applications [1 000 tonnes]
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profesjonalne oraz środki odpieniające dla 
przemysłu papierniczego. Produkty te za-
pewniają optymalne efekty czyszczenia, 
przy zminimalizowanej ilości powstającej  
piany.

Spółka rozszerzyła również ofertę surfaktan-
tów wykorzystywanych w branży profesjonal-
nych środków do prania instytucjonalnego. 

Rozwój wyrobów anionowych zaowocował 
wprowadzeniem do sprzedaży specjalistycz-
nego emulgatora przeznaczonego do pro-
dukcji polimerów, który umożliwia produkcję 
głównych składników farb, lakierów i klejów.

PCC EXOL rozpoczęła także proces wdrażania 
do skali produkcyjnej rozwiązań skierowa-
nych do producentów poliuretanów. Popra-
wiają one mieszalność składników systemu 
poliuretanowego, co przekłada się na lepsze 
parametry izolacji poliuretanowych. 

Równocześnie, dzięki specjalistycznej wiedzy 
i  doświadczeniu kadry oraz bezpośredniej 
współpracy działu wsparcia techniczne-
go z  odbiorcami, opracowywane są kolejne 
mieszaniny surfaktantów do zastosowań 
przemysłowych. Spółka wykorzystuje unikalne 
właściwości kilku surfaktantów, tworząc jeden 
finalny produkt dopasowany do potrzeb koń-
cowego użytkownika. 

The Company also expanded the range of 
surfactants used in the sector of professional 
institutional washing agents. 

The development of anion products resulted 
in the launch of a specialist emulsifier for pol-
ymer production that allows the production 
of the main components of paints, varnishes 
and adhesives.

PCC EXOL has also begun the process of tak-
ing solutions for polyurethane producers to 
a production scale. They improve the misci-
bility of polyurethane system components, 
which translates into better polyurethane in-
sulation parameters. 

At the same time, thanks to the specialist 
knowledge and experience of the staff and 
direct cooperation of the technical support 
department with consumers, other mixtures 
of surfactants for industrial applications are 
being developed. The Company uses the 
unique properties of several surfactants, 
creating one final product tailored to the 
needs of the end user. One of the results of 
the work on the mixtures is the launch of the 
new extinguishing agent Roteor M Premium 
targeted mainly at fire brigades. This is a syn-
thetic agent with increased extinguishing ef-
ficiency, used to extinguish fires of both solids 
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SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW  
DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH  
W ROKU 2017

2017 SALES OF SURFACTANTS  
FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

NATOMIAST W UJĘCIU  
ILOŚCIOWYM WYNIÓSŁ

IN QUANTITATIVE TERMS, 
IT AMOUNTED TO

UDZIAŁ TEJ GRUPY PRODUKTÓW 
W STRUKTURZE PRZYCHODÓW  
ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW  
GRUPY STANOWIŁ

THE SHARE OF THIS GROUP’S  
PRODUCTS IN THE SALES REVENUE 
STRUCTURE WAS
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Jednym z  efektów prac nad mieszaninami 
było wprowadzenie do oferty nowego środka 
gaśniczego Roteor M Premium, kierowanego 
głównie do straży pożarnych. Jest to synte-
tyczny środek o  podwyższonej skuteczności 
gaśniczej, służący do gaszenia pożarów za-
równo ciał stałych, jak i cieczy. Spółka wzbo-
gaciła także swoją ofertę o szereg produktów 
dedykowanych branży agrochemicznej. Są 
to głównie środki wspomagające działanie 
pestycydów stosowanych w ochronie roślin. 
Powyższe przykłady rozwoju portfolio pro-
duktowego przez Grupę PCC EXOL są zgodne 
z  aktualnymi trendami, które jako kluczowy 
czynnik rozwoju wskazują konieczność więk-
szej specjalizacji i innowacyjności wyrobów.

W 2017 roku sprzedaż surfaktantów do zasto-
sowań przemysłowych osiągnęła wartość 
231,3 mln zł (wzrost o  11,2% r/r). Jest to efekt 
realizowania strategii Grupy, polegającej na 
zastępowaniu niskomarżowych produktów 
masowych, produktami specjalistycznymi 
o wysokiej rentowności, ale o mniejszym wo-
lumenie sprzedaży. Udział tej grupy produk-
tów w  strukturze przychodów ze sprzedaży 
produktów Grupy stanowił 44,2%, natomiast 
w ujęciu ilościowym wyniósł 31,2%.

and liquids. The Company also expanded its 
range with a series of products designed for 
the agrochemical industry. These are mainly 
agents that support the activity of pesticides 
used in plant protection. The above examples 
of the development of the product portfolio 
by the PCC EXOL Group are in line with current 
trends, which, as a  key development factor, 
indicate the need for products that are more 
specialised and innovative.

In 2017, the sales of surfactants for industrial 
applications amounted to PLN 231.3 million 
(an increase of 11.2% y/y). This is the result of 
the pursuit of the Group’s strategy of replac-
ing low-margin mass products with special-
ised, highly profitable products that have 
a lower sales volume. The share of this prod-
uct group in the structure of revenues from 
the sale of the Group’s products was 44.2%, 
and in terms of quantity, it amounted to 31.2%.

231,3

44,2%

31,2%

mln zł  / million pln
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Biała kosmetyka:
kremy, maseczki, balsamy 
White cosmetics: creams,  
face masks and lotions

Płyny do płukania tkanin,
płyny do mycia naczyń 
Fabric conditioners,  
dishwashing liquids

Proszki do prania,
środki do czyszczenia 
Washing powders, 
cleaning agents

Żele pod prysznic,
szampony, mydła w płynie 
Shower gels, shampoos,  
liquid soaps

ZASTOSOWANIA KOSMETYCZNO-DETERGENCYJNE 
COSMETIC AND DETERGENT APPLICATIONS

Obserwując rynek kosmetyczny, który po-
szukuje związków łączących w sobie łagodny 
wpływ na skórę i znakomite właściwości apli-
kacyjne, Spółka wyprodukowała w skali pilo-
tażowej ROSULfan M. Wykazuje on łagodne 
działanie i może być używany do pielęgnacji 
skóry wrażliwej. Ze względu na bardzo do-
bre właściwości pianotwórcze oraz myjące 
może być stosowany jako składnik szampo-
nów, płynów do kąpieli, żeli pod prysznic oraz 
innych preparatów spłukiwalnych. Obecnie 
prowadzone są intensywne prace związane 
z akceptacją tego wyrobu u klientów.

Trendem aktualnie charakterystycznym dla 
rynku Unii Europejskiej jest rosnący popyt na 
surfaktanty ekologiczne na bazie surowców 

In response to the cosmetics market’s 
search for compounds that combine a gen-
tle impact on the skin and excellent appli-
cation properties, the Company produced 
ROSULfan M on a  pilot scale. It is very mild 
and can be used on sensitive skin. Due to its 
excellent foaming and washing properties, it 
can be used as an ingredient in shampoos, 
bath lotions, shower gels and other washable 
preparations. Currently, intensive works are 
underway to ensure the acceptance of this 
product by clients.

A  trend currently characteristic of the Euro-
pean Union market is the growing demand 
for organic surfactants based on natural raw 
materials with a  high degree of biodegra-

ZGODNIE Z OBECNYMI TRENDAMI, RYNEK OCZEKUJE  
CORAZ BARDZIEJ EKOLOGICZNYCH I ŁAGODNYCH  
W ODDZIAŁYWANIU PRODUKTÓW.

IN LINE WITH CURRENT TRENDS, THE MARKET EXPECTS  
INCREASINGLY ECO-FRIENDLY PRODUCTS THAT HAVE  
A MILDER IMPACT.
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Sprzedaż surfaktantów do zastosowań  
w kosmetykach i detergentach [tys. ton] 
Sale of surfactants for use in cosmetics  

and detergents [1 000 tonnes]

Sprzedaż surfaktantów do zastosowań  
w kosmetykach i detergentach [mln zł] 
Sale of surfactants for use in cosmetics  

and detergents [million pln]

naturalnych o wysokim stopniu biodegrada-
cji. Należą do nich m.in. produkowane przez 
PCC EXOL sole amonowe i betainy oraz glicy-
niany i sarkozyniany.

Spółka PCC EXOL, będąc dostawcą surowców 
kosmetycznych do globalnych producentów 
kosmetyków, uczestniczy w ich łańcuchu do-
staw. Powoduje to konieczność poddawa-
nia się regularnej ocenie m.in. na platformie  
Ecovadis. 

dation. These include ammonium salts and 
betaine, glycines and sarcosinates produced 
by PCC EXOL. 

As a  supplier of cosmetic raw materials for 
global cosmetics producers, PCC EXOL par-
ticipates in their supply chain. This makes it 
necessary to undergo regular assessments, 
including by the Ecovadis platform. 

20
17

20
16

292,4
246,0

20
17

20
16

57,1 53,5
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Owocem prac nad rozwojem portfolio dla 
branży kosmetycznej są także surfaktanty 
z grupy ROKAcetów serii HR. Poprawiają one 
rozpuszczalność barwników, jak i  środków 
zapachowych w  formulacjach pielęgnacyj-
nych. 

Równolegle Spółka rozwinęła grupę siarcza-
nowanych surfaktantów anionowych o  po-
nadprzeciętnych właściwościach pianotwór-
czych oraz zwiększonej stabilności. Są one 
dedykowane głównie producentom profe-
sjonalnych środków czystości, chemii samo-
chodowej oraz lubrykantów. 

W 2017 roku PCC EXOL opracowała wiele pro-
duktów, które aktualnie znajdują się w  fazie 
akceptacji u  klientów. Jednym z  takich pro-
duktów jest surfaktant o znakomitych właści-
wościach zagęszczających – ROKAmid MRZ4. 
Produkt ten może znaleźć zastosowanie jako 
składnik detergentów i  produktów do pielę-
gnacji ciała, takich jak szampony, żele pod 
prysznic, mydła do rąk czy żele do golenia. 
W roku 2017 zainicjowane zostały również pra-
ce nad nowym w ofercie Spółki surfaktantem 
pełniącym funkcję emolientu w  formula-
cjach kosmetycznych, tj. ROKAnol SP15. Może 
być stosowany w produktach do pielęgnacji 

The result of the work on portfolio develop-
ment for the cosmetics industry is also sur-
factants from the HR-series ROKAcet group. 
They improve the solubility of dyes and fra-
grances in body-care formulations. 

At the same time, the Company developed 
a group of sulfated anionic surfactants with 
above-average foaming properties and in-
creased stability.  They are designed mainly 
for producers of professional cleaning prod-
ucts, car chemicals and lubricants. 

In 2017, PCC EXOL developed many products 
that are currently in the phase of being ap-
proved by customers. One such product is 
a surfactant with excellent thickening prop-
erties - ROKAmid MRZ4. This product can be 
used as an ingredient in detergents and 
body-care products, such as shampoos, 
shower gels, hand soaps and shaving gels. In 
2017, work also began on a new surfactant in 
the Company’s offer that performs the func-
tion of an emollient in cosmetic formulations, 
i.e. ROKAnol SP15. It can be used in skincare 
products, mainly in cleaning and moisturising 
agents as a skin softener. It can also be used 
in deodorants and antiperspirants, as well as 
other cosmetics.
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skóry, głównie w środkach czyszczących i na-
wilżających, jako składnik zmiękczający skórę. 
Może znaleźć zastosowanie również w  dezo-
dorantach i antyperspirantach, a także innych 
preparatach kosmetycznych.

W  II półroczu 2016 roku PCC EXOL zapocząt-
kowała prace nad rozwojem nowej grupy 
produktowej dedykowanej do przemysłu far-
maceutycznego, wprowadzając do portfolio 
pierwszy produkt z grupy Makrogoli – Polikol 
600PF. W 2017 roku PCC EXOL intensyfikowała 
prace nad rozwojem tej grupy, wprowadza-
jąc do oferty kolejne produkty. Wszystkie pro-
dukty oferowane przez PCC EXOL dla przemy-
słu farmaceutycznego spełniają restrykcyjne 
wymagania zdefiniowane przez kodeks ap-
teczny o nazwie Farmakopea. 

W 2017 roku sprzedaż surfaktantów do zasto-
sowań w kosmetykach i detergentach osią-
gnęła wartość 292,4 mln zł (wzrost o 18,9% r/r). 
Udział tej grupy produktów w strukturze przy-
chodów ze sprzedaży produktów Grupy sta-
nowił 55,8%, natomiast w  ujęciu ilościowym 
wyniósł 68,8%. 

In the second half of 2016, PCC EXOL began 
developing a  new product group designed 
for the pharmaceutical industry, introducing 
the first product from the Macrogol group - 
Polikol 600PF - into the portfolio. In 2017, PCC 
EXOL intensified work on the development 
of this group, launching new products. All 
products offered by PCC EXOL to the phar-
maceutical industry meet the stringent re-
quirements defined by the Pharmacopeia 
pharmacy codex. 

In 2017, the sales of surfactants for use in 
cosmetics and detergents amounted to PLN 
292.4 million (an increase of 18.9% y/y). The 
share of this product group in the structure of 
revenues from the sale of the Group’s prod-
ucts was 55.8%, and in terms of quantity, it 
amounted to 68.8%. 
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Spółka, podążając za rosnącymi potrze-
bami rynku, w swojej działalności badawczo-
-rozwojowej skupia się na rozwoju produktów 
o ponadprzeciętnych właściwościach, w tym 
na rozwoju substancji dedykowanych branży 
kosmetycznej o  wyjątkowo łagodnych wła-
ściwościach.

W ten ekologiczny trend wpisuje się produkt 
z grupy łagodnych surfaktantów aminokwa-
sowych o nazwie ROKAtend LS oraz ROKAtend 
GL, które po zakończeniu fazy badawczej, 
obecnie oczekują na akceptację klientów. 
Produkty te wykazują dobre właściwości pia-

Following increasing market needs, the 
Company focuses its research and de-
velopment activity on the development of 
products with above-average properties, 
including the development of substances 
extremely mild properties designed for the 
cosmetics industry.

The products ROKAtend LS and ROKAtend 
GL from the group of mild amino acid sur-
factants are part of this ecological trend 
- having completed the research phase, 
these products are currently awaiting client 
approval. These products have good foam-

BADANIA I ROZWÓJ 
RESEARCH AND DEVELOPMENT
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notwórcze oraz łagodne działanie na skórę. 
Mogą znaleźć zastosowanie w kosmetykach 
pielęgnacyjnych do skóry i  włosów, a  także 
w  domowych oraz przemysłowych produk-
tach czyszczących. 

W roku 2017 Dział Badań i Rozwoju PCC EXOL 
poszerzył wiedzę w zakresie nowych zasto-
sowań grupy produktów z portfolio firmy w 
różnych aplikacjach przemysłowych. Efektem 
tego było stworzenie całej gamy nowych 
metod aplikacyjnych, które pozwoliły po-
twierdzić m.in. zdolności detergencyjne gru-
py surfaktantów produkowanych w PCC EXOL. 

W  III kwartale 2017 roku konsorcjum prze-
mysłowe utworzone przez PCC EXOL S.A. 
i  PCC MCAA Sp. z  o.o. rozpoczęło projekt  
dotyczący opracowania nowej generacji  
nisko- i  średniocząsteczkowych polimero-
wych surfaktantów, jako składników kom-
pozycji kosmetycznych oraz opakowań 
specjalistycznych. Projekt uzyskał niemal 
50-procentowe dofinansowanie z  Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju, a jego reali-
zacja planowana jest na lata 2017-2020. 

ing properties and a mild effect on the skin 
and eyes. They can be used in skincare and 
haircare products, as well as household and 
industrial cleaning products. 

In 2017, the PCC EXOL Research and Develop-
ment Department extended its application 
knowledge on both existing and recognised 
products from the Company’s portfolio, as 
well as on newly emerging products. As a re-
sult, a whole range of new application meth-
ods were created, enabling the confirmation, 
among others, of the detergent abilities of 
surfactants produced at PCC EXOL.

In the third quarter of 2017, an industrial cor-
poration formed by PCC EXOL S.A. and PCC 
MCAA Sp. z o.o. started a project to develop 
a new generation of low- and medium-mo-
lecular polymer surfactants as components 
of cosmetic formulations and specialised 
packaging. The project was 50% funded by 
the National Centre for Research and Devel-
opment, and is planned for implementation 
in 2017-2020. 

DOFINANSOWANIE  
Z NARODOWEGO CENTRUM  
BADAŃ I ROZWOJU

COFINANCING FROM  
THE NATIONAL CENTRE  
FOR RESEARCH  
AND DEVELOPMENT

50%
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INWESTYCJE

INVESTMENTS
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Plany inwestycyjne Spółki obejmują kon-
tynuację rozpoczętych projektów inwestycyj-
nych w zakresie wzrostu wolumenu wyrobów 
specjalistycznych, poprawę rentowności pro- 
duktów oraz realizację nowych przedsięwzięć. 
PCC EXOL, dzięki realizowanym inwestycjom, 
konsekwentnie zwiększa moce produkcyjne 
swoich instalacji. 

Obecnie najważniejszą jest inwestycja na 
wytwórni Etoksylaty I, której efektem będzie 
zwiększenie zdolności produkcyjnych o 15 tys. 
ton rocznie oraz wprowadzenie do oferty 
nowych, zaawansowanych technologicznie 
produktów. Inwestycja ta obejmuje budowę 
dwóch instalacji, z  których pierwsza będzie 
dedykowana do produkcji wyrobów (oksyal-
kilatów wysokomolowych) przeznaczonych 
takim branżom przemysłowym, jak czyszcze-
nie przemysłowe, produkcja papieru i  prze-
twórstwo spożywcze. Na drugiej instalacji 

The Company’s investment plans include 
the continuation of the commenced invest-
ment projects increasing the volume of spe-
cialist products, improving the profitability of 
products, and implementing new ventures. 
Thanks to its implemented investments, PCC 
EXOL is consistently increasing the produc-
tion capacity of its installations. 

Currently, the most important investment is 
at the 1st Ethoxylation Plant - this project will 
result in an increase of annual production 
capacity by 15,000 tonnes, and the introduc-
tion of new, technologically advanced prod-
ucts to the range. This investment includes 
the construction of two installations, the first 
of which will be dedicated to the production 
of products (high molar oxyalkylates) de-
signed for industrial sectors, such as indus-
trial cleaning, paper production and food 
processing. The second installation will make 

PLAN INWESTYCYJNY 
INVESTMENT PLAN

mln zł / million pln932018-2020
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produkowane będą składniki wysokiej jakości 
kosmetyków i środków higieny osobistej (gli-
cyniany) o łagodnym oddziaływaniu. Łączne 
nakłady poniesione w ramach realizacji tego 
projektu inwestycyjnego wyniosły od począt-
ku jego realizacji 6,7 mln zł. Zakończenie inwe-
stycji planowane jest na 2020 rok. 

Plan inwestycyjny Spółki na lata 2018 – 2020 
obejmuje projekty o  łącznej wartości około  
93 mln zł. 

Grupa PCC EXOL nie ogranicza swoich pla-
nów inwestycyjnych tylko do obecnych loka-
lizacji. Dostrzega również rosnący potencjał 
regionu azjatyckiego i  dynamiczny rozwój 
przemysłu chemicznego oraz branż przemy-
słowych z  nim związanych. W  związku z  tym 
Elpis podpisał w  lutym 2017 r. z  PETRONAS 
Chemicals Group Berhad z  siedzibą w  Ma-
lezji porozumienie dot. projektu związanego 
z  rozpoczęciem przygotowań do realizacji 
potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkila-
tów w Malezji, jak i z realizacją inwestycji oraz 
prowadzeniem działalności w  oparciu o  in-
westycję. Ponadto Elpis w dniu 8 marca 2018 r. 
nabył 100% udziałów spółki PCC Oxyalkylates 
Malaysia Sdn. Bhd. z siedzibą w Malezji, co jest 
tożsame z utworzeniem spółki celowej, dedy-
kowanej do realizacji projektu.

ingredients for high-quality cosmetics and 
personal-care products (glycine) with a mild 
effect. The total outlays incurred as part of 
the implementation of this investment pro-
ject since the beginning of its implementa-
tion have amounted to PLN 6.7 million. Com-
pletion of the project is scheduled for 2020. 

The Company’s investment plan for 2018-
2020 includes projects with a total value of 
approximately PLN 93 million. 

The PCC EXOL Group does not limit its invest-
ment plans solely to current locations. It has 
also noticed the growing potential of the 
Asian region and the dynamic development 
of the chemical and related industries. There-
fore, in February 2017, Elpis and PETRONAS 
Chemicals Group Berhad based in Malaysia 
signed an agreement regarding a project 
related to the commencement of prepa-
rations for potential oxyalkylate production 
in Malaysia, as well as investments and in-
vestment-based operations. In addition, on 
8 March 2018, Elpis acquired 100% of shares in 
PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd. based in 
Malaysia, which is synonymous with the cre-
ation of a special-purpose vehicle dedicated 
to the implementation of the project.
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NASZA DROGA  
DO ZRÓWNOWAŻONEGO 
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OUR WAY  
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Aby sprostać wyzwaniom, jakie stawia-
ją globalne trendy zrównoważonego roz-
woju, PCC EXOL podlega licznym audytom 
i  systemom okresowej certyfikacji różnych 
obszarów działalności. Potwierdzają one, że 
Spółka może bez przeszkód dostarczać cer-
tyfikowane surfaktanty do globalnych, bar-
dzo wymagających odbiorców operujących 
m.in. w przemyśle farmaceutycznym, kosme-
tycznym czy spożywczym. Świadczą również 
o  pełnej gotowości Spółki do wytwarzania 
i  dostarczania odbiorcom produktów oraz 
formulacji chemicznych, spełniających naj-
wyższe standardy jakości i  bezpieczeństwa 
niezbędne również w innych branżach prze-
mysłowych. 

Efektem połączenia biznesu z odpowiedzial-
nością wobec ludzi i  środowiska, jest pozy-
skanie przez Spółkę certyfikatu RSPO (The 
Roundtable on Sustainable Palm Oil), który 
pozwala na zbilansowane wykorzystywanie 
surowców na bazie certyfikowanego oleju 
palmowego i śledzenie ich przepływu w łań-
cuchu dostaw. W grudniu 2017 roku uznana, 
międzynarodowa firma audytorska przepro-
wadziła w  PCC EXOL kolejny audyt nadzoru 
w  zakresie respektowania zasad i  kryteriów 
systemu RSPO, który zakończył się pozytyw-
nym wynikiem i świadczy o spełnieniu wszyst-
kich wymagań standardu.

To meet the challenges posed by global 
sustainability trends, PCC EXOL is subject to 
many audits and systems of periodic cer-
tification of various areas of activity. They 
confirm that the Company can deliver, un-
hindered, certified surfactants to global, very 
demanding recipients operating, among 
others, in the pharmaceutical, cosmetics and 
food industries. They also testify to the Com-
pany’s full readiness to manufacture and 
supply recipients with products and chemi-
cal formulations that meet the highest quali-
ty and safety standards that are also neces-
sary in other industrial sectors. 

The result of combining business with re-
sponsibility towards people and the environ-
ment is the Company’s obtainment of the 
RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm 
Oil) certificate, which enables balanced use 
of raw materials based on certified palm 
oil, and tracking their flow through the sup-
ply chain. In December 2017, a  recognised 
international auditing company carried out 
another audit at PCC EXOL of the monitoring 
of compliance with the principles and criteria 
of the RSPO system, which ended with a pos-
itive result, and proves that we meet all the 
requirements of the standard.



36

Jednym z  najważniejszych kryteriów kwalifi-
kacji dostawców surowców kosmetycznych, 
obok aspektów ekonomicznych i  środowi-
skowych, jest certyfikowany system Dobrych 
Praktyk Produkcyjnych GMP EFfCI. PCC EXOL 
jest pierwszą w Polsce firmą, która wdrożyła 
i certyfikowała ten system. 

Jednym z kluczowych wymagań w procesie 
kwalifikacji dostawców, prowadzonym przez 
klientów należących do grona międzynaro-
dowych producentów kosmetyków i  deter-
gentów jest również raportowanie wpływu 
na środowisko w  ramach organizacji Car-
bon Disclosure Project (CDP). Celem Spółki 
PCC EXOL w zakresie ograniczania wpływu na 
zmiany klimatyczne jest redukcja emisji CO2 
do atmosfery o  15% do 2020 roku. W  związ-
ku z członkostwem w United Nations Global 
Compact Spółka jest zobowiązana do eli-
minowania wszelkich przypadków łamania 
praw człowieka, efektywnego przeciwdzia-
łania dyskryminacji w  sferze zatrudnienia, 

In addition to economic and environmental 
aspects, one of the most important crite-
ria for the classification of suppliers of raw 
materials for cosmetics is the certified EFfCI 
Good Manufacturing Practices (GMP) sys-
tem. PCC EXOL is the first company in Poland 
to implement this system and obtain certifi-
cation for it. 

One of the key requirements in the supplier 
classification process run by clients belong-
ing to the group of international cosmetics 
and detergent producers is also reporting 
on the environmental impact in terms of the 
organisation - the Carbon Disclosure Project 
(CDP). PCC EXOL’s goal in terms of reducing 
the impact on climate change is to reduce 
CO2 emissions into the atmosphere by 15% 
by 2020. In connection with the member-
ship in United Nations Global Compact, the 
Company is required to eliminate all cases of 
human rights violations, effectively combat 
discrimination in the area of employment,  
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stosowania i rozpowszechniania przyjaznych 
środowisku technologii czy przeciwdziałania 
korupcji. 

PCC EXOL będąc sygnatariuszem Karty Róż-
norodności, dąży do zaangażowania wszyst-
kich pracowników, partnerów biznesowych 
i  społecznych w  przeciwdziałanie dyskrymi-
nacji i promocję różnorodności .

W Spółce oraz w Grupie funkcjonuje od 2015 
roku, zaktualizowany w kwietniu 2017 r., Kodeks 
Postępowania, który służy kształtowaniu wła-
ściwych postaw pracowniczych, a także bu-
dowaniu pozytywnych relacji z  otoczeniem, 
w którym funkcjonuje organizacja. 

PCC EXOL będąc organizacją zorientowaną 
na świadome przestrzeganie standardów 
społecznych, środowiskowych i  etycznych, 
promuje wprowadzanie powyższych stan-
dardów nie tylko wśród pracowników, ale 
również wśród pozostałych interesariuszy. 
W związku z tym w 2017 roku wdrożyła i opu-
blikowała Kodeks Etyczny Dostawców, sta-
nowiący fundament, na którym budowane 
są relacje oparte na zaufaniu, uczciwości, 
poszanowaniu praw człowieka i przestrzega-
niu prawa.

use and promote environmentally friendly 
technologies, and prevent corruption. 

As a signatory to the Diversity Charter, PCC 
EXOL strives to involve all employees, business 
and social partners in preventing discrimina-
tion and promoting diversity as a  factor of 
creativity and development. 

The Company and the Group have had the 
Code of Conduct in place since 2015 and up-
dated in 2017; it serves to shape the right em-
ployee attitudes, as well as to build positive 
relationships with the environment in which 
the organisation operates. 

Being focused on conscious compliance 
with social, environmental and ethical stand-
ards, PCC EXOL promotes the introduction of 
the above standards not only among em-
ployees, but also among other stakehold-
ers. Therefore, in 2017, the Supplier Code of 
Conduct was published and implemented; 
it constitutes the foundation on which rela-
tionships based on trust, honesty, respect for 
human rights and compliance with the law 
are built.
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Spółka PCC EXOL coraz lepiej rozumie kwestię 
szeroko pojętej odpowiedzialności bizneso-
wej. Zdobywa doświadczenia, uczestnicząc 
zarówno w  krajowych jak i  międzynarodo-
wych inicjatywach CSR. 

W  wyniku wysokiej oceny działań za 2016 
rok, Spółka PCC EXOL zajęła najwyższy - złoty  
poziom, na międzynarodowej platformie 
EcoVadis. PCC EXOL uzyskując najwyższy 
wynik należy do grona najbardziej odpowie-
dzialnych społecznie światowych firm do 
których należą m.in.: Oriflame, DuPont, Akzo 
Nobel, Syngenta, Evonic, Saint Gobain, Coty, 
Wacker, Toyota, Johnson & Johnson, Coca-
-Cola Enterprises, L’Oréal, Bayer, Air France-
-KLM, Centrica / British Gas, BASF, Nestle czy 
Merck.

Idea zrównoważonego rozwoju jest więc klu-
czowym aspektem we wszystkich obszarach 
zarządzania i  w  każdym procesie operacyj-
nym PCC EXOL. Poszukiwanie sposobów na 
zwiększanie wydajności ekologicznej sur-
faktantów, poprzez prowadzenie prac ba-
dawczych, innowacje, nowe technologie 
oraz inwestycje, to dziś konieczność również 
z punktu widzenia rosnących wymagań klien-
tów, szczególnie zaś tych o  zasięgu global-
nym. To oni bowiem wyznaczają trendy świa-
towej gospodarki.

PCC EXOL is gaining a deeper understanding 
of the issue of broadly understood corporate 
responsibility. It is acquiring experience by 
participating in both national and interna-
tional CSR initiatives. 

As a result of the high rating of its 2016 activ-
ities, PCC EXOL took first place (gold) on the 
international EcoVadis platform. Achieving 
the highest score, PCC EXOL belongs to the 
group of the most socially responsible global 
companies, which includes Oriflame, DuPont, 
Akzo Nobel, Syngenta, Evonic, Saint Gobain, 
Coty, Wacker, Toyota, Johnson & Johnson, 
Coca-Cola Enterprises, L’Oréal, Bayer, Air 
France-KLM, Centrica/British Gas, BASF, Nestle 
and Merck.

The idea of sustainable development is, 
therefore, a key aspect in all areas of man-
agement and in every operational process 
of PCC EXOL. Seeking ways to increase the 
environmental performance of surfactants 
through research, innovation, new technolo-
gies and investments is currently also a ne-
cessity from the point of view of increasing 
customer requirements, especially those 
with a  global reach, as it is them who set 
global economic trends.
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PCC EXOL SA prowadzi swoją działalność 
zarówno na płaszczyźnie biznesowej, jak rów-
nież społecznej i charytatywnej. Doświadcze-
nie, posiadane zasoby oraz zaangażowanie 
pracowników, pozwala na wspieranie i orga-
nizowanie różnego rodzaju inicjatyw na rzecz 
rozwoju biznesu oraz akcji dobroczynnych 
i wolontariatu.

W ramach społecznej odpowiedzialności biz-
nesu PCC EXOL wspiera społeczności lokalne 
angażując się w szereg akcji społecznościo-
wych, w tym m.in. promujących bezpieczeń-
stwo.

PCC EXOL współpracuje z  uczelniami w  ob-
szarze edukacji, staży i praktyk zawodowych. 
W  2017 roku Spółka była obecna na stu-
denckich targach pracy oraz spotkaniach 
z pracodawcą organizowanych w  lokalnych 
szkołach. Działania Spółki PCC EXOL nasta-
wione na współpracę pomiędzy pracodaw-
cą, a szkołą wpisują się w aktualne zapotrze- 
bowanie organizacji na wykwalifikowaną ka-
drę pracowniczą na rynku pracy.

PCC EXOL SA conducts its activity both at 
the business level, as well as the community 
and charity level. Our experience, resources 
and employee involvement allow us to sup-
port and organise various types of initiatives 
for business development, as well as charity 
activities and volunteering.

As part of corporate social responsibility, PCC 
EXOL supports local communities by engag-
ing in a number of social campaigns, includ-
ing those promoting safety.

PCC EXOL cooperates with universities in ed-
ucation, internships and apprenticeships. In 
2017, the Company was present at student 
job fairs and meetings with employers or-
ganised at local schools. PCC EXOL’s activities 
focused on cooperation between the em-
ployer and school are in line with the organi-
sation’s current need for qualified employees 
on the labour market.

DZIAŁALNOŚĆ  
SPOŁECZNA 
COMMUNITY  
INVOLVEMENT
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