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Drodzy	Inwestorzy,	Szanowni	Państwo!

Przedstawiamy	Państwu	wyniki	wypracowane	przez	Grupę	PCC	
EXOL	w roku	2020.	Był	 to	dla	nas	pomyślny	okres,	mimo	wielu	
niepewności	i istotnego	spowolnienia	światowej	gospodarki.	

W minionym roku Grupa wypracowała bardzo 
dobre rezultaty, w tym historycznie najwyższy 
zysk netto na poziomie 70 mln zł i największą 
sprzedaż produktów. Na pozytywne rezultaty 
wpłynęła przede wszystkim wyższa o 2,5 p.p. marża 
brutto na sprzedaży osiągając poziom 20%. Jest 
to konsekwencją między innymi niższych cen 
surowców oraz zwiększonego zapotrzebowania 
w grupie produktów do zastosowań 
w kosmetykach i detergentach.

Grupa PCC EXOL odnotowała w minionym roku istotny, ponad 12% 
wzrost sprzedaży produktów przeznaczonych do kosmetyków i de-
tergentów wobec ich sprzedaży w roku 2019. Są to kluczowe skład-
niki między innymi mydeł w  płynie czy innych środków myjących 
i czyszczących. Pandemia spowodowała zwiększenie zapotrzebowa-
nia na tę grupę produktów, w wyniku czego nastąpiła również zmia-
na ich udziału w portfolio. Jednocześnie produkty te znacznie zyskały 
na rentowności ze względu na spadające w pierwszej połowie 2020 
roku ceny surowców, głównie tlenku etylenu. Obecnie zainteresowa-
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nie produktami dedykowanymi do kosmetyków i detergentów jest 
wciąż wysokie, a sprzedaż Spółki jest zbliżona do sprzedaży z końca 
ubiegłego roku.

Równolegle w  związku z  pandemią zmniejszył się popyt w  kilku 
istotnych branżach przemysłowych, co wiązało się z  obniżeniem 
produkcji przez niektórych odbiorców. Warto zauważyć, że począw-
szy od trzeciego kwartału ubiegłego roku następowało ożywienie 
ze strony części klientów z tych branż, zwłaszcza z Europy Zachod-
niej. W czwartym kwartale 2020 roku w tej grupie produktów, odno-
towany został wzrost sprzedaży o 8,3% w porównaniu do trzeciego 
kwartału 2020 roku. Sytuacja generalnie uległa poprawie, przy czym 
ze strony niektórych klientów, związanych m.in. z branżą hotelarską 
i  gastronomiczną, popyt nie powrócił jeszcze do poziomu sprzed 
pandemii. Aktualnie sprzedaż do aplikacji przemysłowych utrzymuje 
się na poziomie porównywalnym do odnotowywanego pod koniec 
minionego roku.

Strategia Grupy zakłada dywersyfikację produktów i klientów. Stale 
rozszerzamy bazę klientów, w tym także o małych i średnich odbior-
ców, jednocześnie kładziemy duży nacisk na niszowe, wysokomarżo-
we produkty. Działalność zespołów badawczo-rozwojowych pozwoli-
ła w 2020 roku wprowadzić kilkanaście nowych produktów, których 
właściwości spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klien-

tów o międzynarodowej renomie. Są to produkty łagodne dla środo-
wiska, biodegradowalne oraz tworzone na bazie naturalnych skład-
ników.

Przyjęty przez Grupę kierunek rozwoju wspierają inwestycje. W mi-
nionym roku były prowadzone prace związane z największą inwesty-
cją, instalacją oksyalkilatów wysokomolowych. Zakończenie inwesty-
cji zaplanowane jest na połowę tego roku. Nowa instalacja pozwoli 
na produkcję specjalistycznych wyrobów przeznaczonych między in-
nymi do takich branż jak: czyszczenie przemysłowe, produkcja pa-
pieru czy przetwórstwo spożywcze. Tym samym wpłynie na posze-
rzenie portfolio wysoce specjalistycznych produktów, które cieszą się 
w ostatnich latach rosnącym zainteresowaniem. Na ostatnim etapie 
jest także budowa instalacji pilotażowej surfaktantów anionowych, 
dzięki której możliwy będzie dużo szybszy rozwój nowych, innowacyj-
nych produktów. Elastyczność naszych linii produkcyjnych powoduje, 
że jesteśmy w stanie szybko reagować na oczekiwania klientów i do-
stosowywać produkcję do ich różnorodnych wymagań. 

Chcemy podziękować naszym Inwestorom i Partnerom za miniony 
okres oraz zaufanie, jakim nas obdarzacie. W szczególności wdzięczni 
jesteśmy naszym Pracownikom, którzy mimo gwałtownie zmieniają-
cych się warunków pracy i otoczenia w czasie pandemii, niezmiennie 
angażowali się w bieżące obowiązki i dbali o stabilny rozwój Spółki.

Dariusz	Ciesielski
Prezes Zarządu

Rafał	Zdon	 
Wiceprezes Zarządu

LIST  OD ZARZĄDU

Brzeg Dolny, 10 marca 2021 r.
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RYNEK
SURFAKTANTÓW

RAPORT ROCZNY 2020
PCC EXOL PCC EXOL jest największym	

producentem	surfaktantów 
w Polsce i zarazem jednym 
z największych w Europie 
Środkowo-Wschodniej.  

Obecnie naj większym
na świecie producentem 
i kon sumentem surfaktantów 
jest Unia Europejska. Na rynku 
unij nym PCC EXOL lokuje,  
z wyłączeniem Polski i Wielkiej 
Brytanii, około 27% sprzedaży 
swo ich produktów.



7

RYNEK SURFAKTANTÓW

Grupa dostarcza swoje produkty między 
innymi na rynek charakteryzujący się po-
pytem kształtowanym przez ostatecznych 
konsumentów detergentów i  środków hi-
gieny osobistej. Wyroby te stanowią dobra 
pierwszej potrzeby. Rosnąca liczba ludności 
powoduje stałe zwiększanie zapotrzebowa-
nia, zwłaszcza na produkty do higieny oso-
bistej i artykuły gospodarstwa domowego.

Ponadto rosnąca świadomość higieniczna 
związana z  koniecznością stosowania pro-
duktów, takich jak środki do dezynfekcji rąk 
czy mydła i  środki czystości, spowodowa-

na przede wszystkim pandemią, to kolejny 
czynnik napędzający popyt na tego typu 
produkty. Warto mieć na uwadze, że trend 
ten był obserwowany już wcześniej. W 2019 
roku surfaktanty przeznaczone do produkcji 
m. in. detergentów i środków higieny osobi-
stej były liderem na tym rynku. Wynikało to 
z ich niskich kosztów i łatwej dostępności. 

Zwiększającą się świadomość higieny oso-
bistej i otoczenia potwierdza również fakt, iż 
w  2019 roku na rynku środków powierzch-
niowo czynnych prym wiodła aplikacja do 
pielęgnacji domowej. Aplikacja ta obejmu-

je między innymi zastosowania takie jak 
środki do zmywania naczyń, środki do pra-
nia, mydła, środki do czyszczenia dywanów 
i podłóg. 

Ponadto rozwój technologii oraz wdrażanie 
innowacyjnych produktów sprzyja wzro-
stowi zapotrzebowania na specjalistyczne 
środki powierzchniowo czynne, projekto-
wane i  wdrażane dla wąskich specjalizacji 
przemysłowych. Jest to niewątpliwie szansa 
dla takich producentów jak PCC EXOL, któ-
rych istotną przewagą konkurencyjną jest 
elastyczność produkcji i zdolność do projek-

Grupa	PCC	EXOL	przy	analizie	nowych	perspektyw	rozwoju	uwzględnia	
m.in.	dywersyfikację	geograficzną,	a także	produktową	i aplikacyjną.



8

RYNEK SURFAKTANTÓW

towania rozwiązań dedykowanych bardzo 
wąsko sprecyzowanym aplikacjom.

Mówiąc o rynku surfaktantów, należy wska-
zać jeden z  najdynamiczniej rozwijających 
się trendów w  kierunku rozwoju zielonych 
technologii, a  co za tym idzie zrównoważo-
nych produktów. Mająca miejsce pandemia 
znacząco wzmaga ten trend, pokazując jak 
ważne jest czyste środowisko i  jego wpływ 
na zdrowie człowieka. 

W kontekście produkcji surfaktantów, zielo-
ny trend oznacza nie tylko ograniczanie emi-
sji gazów cieplarnianych czy odpadów, ale 
również wprowadzania do oferty nowych, 
przyjaznych środowisku produktów. Już dziś 
bogate i  zróżnicowane portfolio produktów  

Grupy PCC EXOL zostało zakwalifikowane 
do oferty GREENLINE™. Spółka, dzięki roz-
wojowi zaawansowanych technologicznie 
produktów, w  tym surowców o  łagodnym 
oddziaływaniu na środowisko, współpracuje 
z międzynarodowymi koncernami produku-
jącymi kosmetyki i detergenty, oczekującymi 
najwyższych standardów jakościowych. War-
to zauważyć, że globalni producenci będący 
odbiorcami Spółki, decydowali się dotąd na 
zwiększanie mocy produkcyjnych swoich 
zakładów zlokalizowanych w Polsce, a także 
w innych krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej i  Wschodniej. Położenie geograficzne 
Spółki i dostępność jej produktów w pobliżu 
zakładów produkcyjnych klientów jest dla 
nich niewątpliwą zaletą, a dla PCC EXOL sta-
nowi istotną przewagę konkurencyjną.

Położenie	geograficzne	Spółki	i dostępność	jej	produktów	w pobliżu	
zakładów	produkcyjnych	klientów	jest	dla	nich	niewątpliwą	zaletą,	
a dla	PCC	EXOL	stanowi	istotną	przewagę	konkurencyjną.
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DZIAŁALNOŚĆ
OPERACYJNA
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Rok 2020 był dla Grupy bardzo 
dobry zarówno pod względem 
sprzedaży, jak i wygenerowanego 
zysku, mimo wielu zawirowań 
i zmian. Grupa	zamknęła	ten	
okres	historycznie	rekordowo	
wysokim	poziomem	sprzedaży	
oraz	znacząco	wyższym	
poziomem	zysku	netto	i zysku	
EBITDA	niż	w 	2019	r.
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DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Skonsolidowany zysk netto za 2020 r. 
osiągnął poziom 40,2 mln zł i był wyższy o 11,9 
mln zł w  stosunku do zysku netto w  2019 
roku. Z kolei wynik EBITDA ukształtował się 
na poziomie 70,0 mln zł, wzrastając o 35,1%. 
Grupa zrealizowała o  1,1% wyższe przychody 
ze sprzedaży w wysokości 645,9 mln zł oraz 
marżę na sprzedaży na poziomie 20,0%, 
wyższą o 2,5 p.p. w porównaniu do roku 2019. 
Grupa rozwija swoją obecność w  krajach 
Europy Zachodniej, gdzie w  2020 roku 
sprzedała ponad 19% swoich produktów. 
Natomiast na rynku polskim zrealizowała 
prawie 52% swojego obrotu.

Osiągnięte wyniki w  samym czwartym 
kwartale minionego roku ukształtowały się 
na dużo wyższym poziomie w  stosunku 
do czwartego kwartału 2019 r. Grupa 
wypracowała istotnie wyższy zysk netto tj. 
na poziomie 9,3 mln zł (+109,0%). Wyniki 
czwartego kwartału 2020 roku były również 
wyższe wobec trzeciego kwartału 2020 roku, 
wynik brutto na sprzedaży wzrósł o  4,4%, 
przy wzroście wartości sprzedaży o  8,9%. 
Jednocześnie wolumen sprzedaży wzrósł 
o ponad 8%, a rentowność sprzedaży spadła 
z uwagi na stopniowy wzrost cen surowców, 

który w krótkim okresie nie został przełożony 
na wzrost cen sprzedaży. 

Osiągniętym przez Grupę wynikom sprzyjała 
sytuacja na rynku surowców. Ceny ropy 
naftowej, a  wraz z  nią etylenu i  surowców 
petrochemicznych, w tym tlenku etylenu, po 
okresie spadków odnotowanych w pierwszej 
połowie 2020 r., począwszy od maja 
zaczęły rosnąć. Wpływ na taki stan miało 
ustabilizowanie się sytuacji pandemicznej. 
Z  kolei ceny olejów naturalnych, jak 
i  alkoholi tłuszczowych przez większą część 
roku utrzymywały się w  lekkim trendzie 
wzrostowym bez gwałtownych wahań, co 
umożliwiało stabilne zakupy. 

W  czwartym kwartale ubiegłego roku 
sytuacja na rynku olejów i  alkoholi 
drastycznie się zmieniła, a  ceny zaczęły 
gwałtownie wzrastać, aby w  tym czasie 
zwiększyć swoją wartość o  blisko 70%. 
W najbliższych okresach, z punktu widzenia 
Grupy, sytuacja na rynku surowców 
zależna będzie m.in. od tego, w jaki sposób 
i  w  jakim tempie gospodarka światowa 
i  poszczególne kraje będą reagować na 
pandemię.

EBITDA MLN ZŁ

 70,5

51,8

ZYSK NETTO MLN ZŁ

 40,6

20
19

20
20

20
19

20
20

28,3
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W obrębie surfaktantów do 
zastosowań kosmetyczno-
detergencyjnych w 2020 roku 
Grupa	odnotowała	istotny	wzrost	
wartości	sprzedaży	o 29,3	mln	zł	
tj. o 12,6%, osiągając przychody na 
poziomie 260,9 mln zł. Zarówno 
pod względem wartościowym, jak 
i ilościowym, była to historycznie 
rekordowa sprzedaż.
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ZASTOSOWANIA KOSMETYCZNO-DETERGENCYJNE

W  minionym roku wdrożono do sprzedaży 
produkty dedykowane do ciekłych i  prosz-
kowych detergentów, m.in do zmywarek, 
płynów do mycia naczyń i środków czyszczą-
cych dla gospodarstw domowych, jak i  do 
technicznych środków czystości oraz środ-
ków do czyszczenia rąk. W efekcie wpłynęło 
to na znaczący wzrost udziału przychodów 
w tej grupie produktów do 50,6% w 2020 r. 
względem 45,6% w 2019 r. Jednocześnie pro-
dukty te znacznie zyskały na rentowności ze 
względu na spadające w  I  półroczu 2020 r. 
ceny surowców, głównie tlenku etylenu. 

W  samym tylko czwartym kwartale Grupa 
odnotowała wyższe o  25,2% przychody ze 
sprzedaży produktów z tej grupy surfaktan-
tów niż w czwartym kwartale roku 2019 oraz 
wyższe o  11,1% niż w  trzecim kwartale ubie-
głego roku.

Na wyniki sprzedaży, szczególnie w  czwar-
tym kwartale, wpływ miało między innymi 
rozpoczęcie sprzedaży u  nowych klientów 
oraz rozszerzenie współpracy z dotychczaso-
wymi kontrahentami w  zakresie sprzedaży 
produktów niskopiennych, przeznaczonych 
do zmywarek i cieszących się rosnącym po-
pytem. 

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW 
DO ZASTOSOWAŃ 
W KOSMETYKACH 

I DETERGENTACH [MLN ZŁ]

 260,9

  231,6

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW 
DO ZASTOSOWAŃ 
W KOSMETYKACH 

I DETERGENTACH [TYS. TON]

   63,1
  55,8

20
19

20
20

20
19

20
20
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ZASTOSOWANIA 
PRZEMYSŁOWE
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W zakresie produktów do 
zastosowań przemysłowych w  
2020 roku Grupa zrealizowała 
niższą sprzedaż wartościowo 
o 7,8% w stosunku do 2019 
roku, uzyskując przychody w tej 
grupie na poziomie 254,3 mln zł. 
Przyczyny tego spadku to przede 
wszystkim obniżenie popytu 
ze strony rynku, spowodowane 
pandemią. Od	września	2020	roku	
obserwowane	jest	ożywienie	
sprzedaży	wśród	części	klientów,	
zwłaszcza	z Europy	Zachodniej.	
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ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

Trudna sytuacja makroekonomiczna zwią-
zana z pandemią, w szczególności w drugim 
kwartale 2020 r., spowodowała obniżenie 
zainteresowania ze strony klientów z  prze-
mysłu tekstylnego, garbarskiego, polime-
rów oraz mycia i  prania instytucjonalnego. 
W drugiej połowie ubiegłego roku wiele za-
kładów w dalszym ciągu mierzyło się z trud-
nościami w zakresie braku zapotrzebowania 
ze strony klientów końcowych, a  co za tym 
idzie, braku zapotrzebowania na surowce 
chemiczne. Z  kolei pozytywnym sygna-
łem rynkowym stał się fakt, iż od początku 
września do końca roku 2020 roku Spółka 
obserwowała wzrost aktywności klientów 

i zwiększanie popytu w zakresie produktów 
do zastosowań przemysłowych. W szczegól-
ności odnotowana została poprawa nastro-
jów wśród klientów z  Europy Zachodniej. 
Sytuacja uległa stopniowej poprawie poza 
wyjątkami w  wybranych grupach klientów, 
związanych m.in. z  branżą hotelarską i  ga-
stronomiczną. 

Pomimo trudności związanych z  pande-
mią, Spółka przez cały 2020 rok intensywnie 
wspierała rozwój grupy produktowej do za-
stosowań przemysłowych i wdrożała kolejne 
produkty. 

W samym	czwartym	kwartale	2020	r.	sprzedaż	
w tej	grupie	produktów	wzrosła	o 8,3%,	w stosunku	
do	trzeciego	kwartału	2020,	a w porównaniu	
do	czwartego	kwartału	2019	roku	ukształtowała	się	
na	zbliżonym	poziomie.

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW DO 
ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH 

[W MLN ZŁ]

 254,3

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW DO 
ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH 

[W TYS. TON]

  30,3

  32,6

20
19

20
20

 275,8

20
19

20
20
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BADANIA 
I ROZWÓJ
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Miniony rok przyniósł Spółce 
poszerzenie katalogu produktów 
o kilkanaście nowych surfaktantów 
niejonowych, dedykowanych 
głównie do detergentów 
i czyszczenia przemysłowego. 
Stale	powiększająca	się	ilość	
oferowanych	przez	Spółkę	
surfaktantów	umożliwia	
specjalistom	z działu	Badań	
i Rozwoju	lepszy	dobór	bardziej	
spersonalizowanych	rozwiązań	
dla	klientów.
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BADANIA I ROZWÓJ

Ubiegły rok zaowocował również wdroże-
niem środka pianotwórczego dla aplikacji do 
budownictwa, dedykowanego na rynek Bli-
skiego Wschodu. Aktywność działu Badań 
i Rozwoju pozwoliła również na zwiększenie 
sprzedaży środków pianotwórczych w tech-
nologii piany półstabilnej wykorzystywanej 
podczas produkcji płyt gipsowo-kartono-
wych. Ponadto wprowadzono do sprzedaży 
wyrób do formulacji antyadhezyjnej stoso-
wanej przy produkcji betonu, który bardzo 
dobrze stabilizuje emulsje oraz nadaje gład-
ką postać materiałowi po jego odformowa-
niu. 

Rok 2020 ze względu na pandemię, przy-
niósł szereg nowych wyzwań działowi Badań 
i  Rozwoju, gdyż wielu klientów ze względu 

na nową sytuację potrzebowało w tym cza-
sie szczególnie intensywnego doradztwa 
technicznego i produktowego. 

Co ważne, w minionym roku Spółka zrealizo-
wała kilka inwestycji, które stanowiły wspar-
cie technologiczne działalności badawczo-
-rozwojowej. Zostały zakupione urządzenia 
specjalistyczne, m.in. homogenizator próż-
niowy, młyn perełkowy do testowania sur-
faktantów w formulacjach farb, agrochemi-
kaliów czy kosmetyków białych i kolorowych. 
Inwestycje te pozwolą na większą aktywność  
prowadzonych badań dla wyżej wymienio-
nych branż w nadchodzących latach. 

Ponadto w  minionym roku na wytwórni 
Siarczanowane II sfinalizowano inwestycję 

w  instalację pilotażową, tzw. miniplant do 
siarczanowania. Wprawdzie syntezy testo-
we i  optymalizacje procesów wciąż trwają, 
jednak wyniki są już obiecujące a Spółka ma 
plany związane ze znacznym poszerzeniem 
portfolio surfaktantów siarczanowanych. 
W ramach tej grupy surfaktantów PCC EXOL 
opracowała nowy produkt dla przemysłu 
drukarskiego. Ma on bardzo dobre właściwo-
ści zwilżające oraz silną tendencję do obniża-
nia napięcia międzyfazowego. 

Obecnie działania PCC EXOL w obszarze ba-
dań i rozwoju koncentrują się na poszerzeniu 
portfela produktowego o produkty do zasto-
sowań specjalistycznych, które usprawniają, 
a niejednokrotnie umożliwiają zajście proce-
sów technologicznych. 

Dzięki	zaawansowanej	działalności	badawczo-rozwojowej,	Spółka	przeprowadziła	swoisty	
chemiczny	„upcykling”,	poprzez	odnalezienie	nowej	aplikacji	dla	istniejących	produktów.	
Produkty	wyodrębniono	z gamy	instniejących	już	surfaktantów	niejonowych	PCC	EXOL.	
Osiągnięcie	to	jest	nie	mniejszym	sukcesem	niż	stworzenie	od	nowa	produktu	i świadczy	
o uniwersalności	wyrobów	i wciąż	bardzo	dużym	potencjale	badawczo-rozwojowym	Spółki.	
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INWESTYCJE

RAPORT ROCZNY 2020
PCC EXOL

W 2020	roku	najistotniejszą	
inwestycją	w Grupie	PCC	EXOL	była	
budowa	instalacji	oksyalkilatów.	
Obejmuje ona linię produkcyjną 
wraz z bazą magazynową dla 
potrzeb wytwarzania zwiększonych 
wolumenów nowoczesnych produktów 
niskopiennych i antypiennych. 
Przeznaczone są m.in. do zastosowań 
przemysłowych, takich jak czyszczenie 
przemysłowe, produkcja papieru czy 
przetwórstwo spożywcze. 
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INWESTYCJE

Instalacja ma zapewnić zwiększenie zdol-
ności produkcyjnych wytwórni Etoksylacji 
w Brzegu Dolnym o ok. 10 tys. ton. Wartość 
inwestycji szacowana jest na około 62 mln 
zł, a nakłady inwestycyjne poniesione w ra-
mach tego zadania od początku jego reali-
zacji do końca 2020 roku wyniosły ok. 54,2 
mln zł. W drugim kwartale ubiegłego roku 
ze względu na pandemię, prace związane 
z inwestycją zostały wstrzymane. Jednak już 
w trzecim kwartale Spółka wznowiła prowa-
dzenie tej inwestycji. Zakończenie inwesty-
cji planowane jest na czerwiec 2021 r. 

W celu umożliwienia wykorzystania w pełni 
potencjału instalacji oksyalkilatów, w  trze-
cim kwartale 2020 r. rozpoczęto budowę 
stacji filtracji. 

W  czwartym kwartale 2020 r. wznowiono 
także prace związane z  projektem koncep-
cyjnym budowy nowego ciągu produkcyjne-
go na wytwórni Etoksylatów w Płocku. 

W  ramach wstrzymanej inwestycji budowy 
suszarni surfaktantów anionowych, wzno-
wiono ustalanie szczegółów technicznych 
z dostawcą kluczowych urządzeń. Inwestycja 
ta umożliwi produkcję surfaktantów aniono-
wych w formie stałej, które znajdują zastoso-
wanie w branży budowlanej.

Ponadto trwają również prace montażo-
we w  ramach inwestycji, która pozwoli na 
zwiększenie zdolności produkcyjnych do 2 
tys. ton w zakresie wytwarzania estrów fos-
forowych. Instalacja pozwoli na produkcję 

bardzo szerokiej grupy produktowej, sto-
sowanej w branży obróbki metalu, jak rów-
nież w  branży czyszczenia przemysłowego 
i  instytucjonalnego. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na czwarty kwartał bieżące-
go roku.

Dodatkowo dla wytwórni Siarczanowane 
I  w  Brzegu Dolnym z  początkiem 2021 r. 
uzyskano pozwolenie na prace budowlane, 
związane z planowaną modernizacją układu 
oczyszczania odgazów. Dzięki tej inwestycji 
możliwe będzie poszerzenie oferty produk-
towej dla branży budowlanej. 
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PCC EXOL 
SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNA

RAPORT ROCZNY 2020
PCC EXOL

Branża	chemiczna	jako	jedna	z pierw-
szych	gałęzi	światowej	gospodarki,	
przystąpiła	do	prowadzenia	biznesu	
opierającego	się	na	poszukiwaniu	solid-
nych	i wiarygodnych	postaw	zrównowa-
żonego	rozwoju.	

Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ wyma-
ga nakładów inwestycyjnych związanych 
z opracowywaniem nowych, innowacyj-
nych technologii, modernizacją infra-
struktury produkcyjnej czy też budową 
nowych instalacji. Konieczne jest również 
wdrażanie i stosowanie szeregu lokalnych 
i międzynarodowych norm, systemów 
zarządzania oraz dostosowania produkcji 
i sprzedaży do szeregu regulacji praw-
nych.
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W obliczu wyzwań związanych ze zrównowa-
żoną produkcją i konsumpcją, jednym z prio-
rytetów PCC EXOL jest budowanie oferty 
produktów wpisujących się w trend zielonej 
chemii. PCC EXOL proponuje swoim klien-
tom nowy segment produktów o  nazwie 
GREENLINE™. Produkty te są odpowiedzią 
na potrzeby wielu firm operujących w  róż-
nych branżach przemysłowych, gdzie Grupa 
PCC jest jednym z ogniw łańcucha dostaw.

Trendem globalnym, zauważalnym prak-
tycznie w  każdej dziedzinie produkcji 
i  konsumpcji, w  tym również w  przemyśle 
chemicznym jest ochrona środowiska na-
turalnego. Spółka, wpisując się w ten trend 
opracowuje i wprowadza do obrotu produk-

ty o  wyższym stopniu biodegradowalności, 
tj. szybkości rozkładu substancji przez mi-
kroorganizmy, co jest potwierdzone certyfi-
katem dla każdego z  takich produktów. Są 
to przede wszystkim składniki kosmetyków 
i  detergentów, takie jak np.: sole amonowe 
czy betainy. Spółka dąży także do zwięk-
szania udziału produkcji emulgatorów bio-
degradowalnych używanych jako składniki 
agrochemikaliów.

Konsumenci, szczególnie w krajach wysoko-
rozwiniętych, poszukują produktów, których 
składniki są bezpieczne dla zdrowia oraz eli-
minują produkty zawierające składniki szko-
dliwe, w szczególności takie, które powodują 
uczulenia i alergie. Portfolio Spółki obejmuje 

szereg produktów o łagodnym działaniu na 
skórę. Są to głównie surowce wykorzystywa-
ne w  produkcji kosmetyków z  grupy środ-
ków higieny osobistej, które mogą być bez-
piecznie stosowane, zarówno do pielęgnacji 
skóry dorosłych, jak i dzieci i niemowląt.

Spółka z  sukcesem uczestniczy w  wysoce 
wymagającym rynku produktów certyfiko-
wanych, objętych specyficznymi standarda-
mi, certyfikatami czy atestami, w zależności 
od branż i  zastosowań do których są dedy-
kowane. 

Kilkanaście produktów Spółki, dedykowa-
nych branży kosmetycznej i i detergencyjnej, 
posiada europejski znak ekologiczny Ecocert 

PCC EXOL SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

Trendem	globalnym,	zauważalnym	praktycznie	w każdej	dziedzinie	produkcji	i konsumpcji,	
w tym	również	w przemyśle	chemicznym	jest	ochrona	środowiska	naturalnego.	Spółka,	
wpisując	się	w ten	trend	opracowuje	i wprowadza	do	obrotu	produkty	należące	do	nowej	
grupy	GREENLINE	TM.
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i  Ecocert Cosmos. Posiadanie tego certyfi-
katu skraca proces kwalifikacji dostawcy, 
a  Spółka postrzegana jest jako wiarygodna 
i  rzetelna organizacja, realizująca strategię 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji. 

PCC EXOL jest pierwszą w Polsce firmą, któ-
ra wdrożyła i certyfikowała system Dobrych 
Praktyk Produkcyjnych, zgodny z  wytycz-
nymi Europejskiej Federacji ds. Składników 
Kosmetycznych (GMP EFfCI). Utrzymanie 
standardów federacji nie jest procesem ła-
twym, ze względu na restrykcyjne wymaga-
nia. W  związku z  tym każdego roku Spółka 
realizuje szereg audytów wewnętrznych, 
które pozwalają na doskonalenie w obszarze 
wdrażania i utrzymania standardów.

Jedną z  istotnych norm weryfikacyjnych 
dla produktów dostarczanych do przemy-
słu spożywczego jest również certyfikat 
koszerności. Mogą go otrzymać wyłącznie 
produkty wytwarzane z  odpowiednich su-
rowców, w  ściśle określonych i  kontrolowa-
nych warunkach zgodnie z  wymaganiami 
koszerności. Spółka dysponuje certyfikatami 
koszerności dla niektórych produktów z gru-
py kopolimerów blokowych. Ich uzyskanie 
wymaga spełnienia szeregu rygorystycz-
nych wymogów oraz potwierdzenia źródeł 
pochodzenia surowców i  ich przepływu 
w całym łańcuchu dostaw, włączając wyma-
gania związane z  transportem produktów 
do klienta. Z  uwagi na stale rozwijający się 
rynek produktów stosowanych w przetwór-

stwie spożywczym, Spółka rozpoczęła proces 
uzyskiwania certyfikatu koszerności dla ko-
lejnych produktów. 

Kolejnym niezwykle ważnym z  punktu wi-
dzenia handlowego certyfikowanym sys-
temem, który Spółka wdrożyła dla części 
swoich wyrobów jest RSPO w  modelu MB 
(Mass balance – bilans masy). Dzięki nie-
mu może sprzedawać surfaktanty, które są 
produkowane na bazie oleju palmowego, 
globalnym klientom z branży kosmetycznej 
i  spożywczej. Klienci ci, realizując strategię 
uwzględniającą śledzenie przepływu surow-
ców w  całym łańcuchu dostaw, wymagają 
od dostawców takich jak PCC EXOL, po-
twierdzenia zrównoważonej produkcji i kon-

PCC EXOL SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA



22

sumpcji surowców na bazie pochodnych ole-
ju w oparciu o wytyczne organizacji RSPO. 

Spółka PCC EXOL z sukcesem rozszerza rów-
nież swoją ofertę handlową o produkty dedy-
kowane branży farmaceutycznej. Niezależ-
nie od zastosowania, wszystkie te produkty 
muszą spełniać bardzo wysokie wymagania 
jakościowe, które określa tzw. farmakopea, 
urzędowy spis leków dopuszczonych do ob-
rotu w  danym kraju lub na danym terenie 
zawierający obowiązujące normy dotyczące 
ich składu, dawkowania, przygotowywania 
i przechowywania oraz sposoby badania ich 
jakości. 

Szczegółowy opis produktów Spółki dostęp-
ny jest na na rozwijanym przez Grupę PCC 
nowoczesnym i  profesjonalnym Portalu 
Produktowym www.products.pcc.eu. Bar-
dzo szeroki wachlarz ponad 1100 produktów 

i  formulacji przemysłowych spółek z  Grupy 
PCC obejmuje surowce i  dodatki specjali-
styczne wykorzystywane przez producentów 
31 różnych branż przemysłowych. Zaintere-
sowani branżą chemiczną znajdą tu sub-
stancje wykorzystywane m.in. w  przemyśle 
metalurgicznym, energetycznym, budowla-
nym, meblarskim, spożywczym czy farma-
ceutycznym, a także stosowane w produkcji 
kosmetyków i  środków higieny osobistej. 
Posiadanie własnego portalu produktowego 
przekłada się na lepszą dostępność w  sieci 
informacji o oferowanych produktach, która 
w  przeważającej większości jest zdecydo-
wanie lepsza niż u  znaczących zachodnich 
konkurentów. Portal jest uznawany przez 
środowiska branżowe za jedną z najlepszych 
i najbardziej przyjaznych wyszukiwarek pro-
duktów chemicznych, a  pełna oferta pro-
duktowa Grupy PCC prezentowana jest w aż 
10 językach. 

PCC EXOL SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

Ponad 

100
produktów i formulacji chemicznych 

należących do linii GREENLINE TM 
w ofercie PCC EXOL. 
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Oferta Grupy PCC:

www.products.pcc.eu

Ponad	1100  
produktów chemicznych dla przemysłu

PORTAL PRODUKTOWY GRUPY PCC
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RELACJE INWESTORSKIE 
ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny 

 www.pcc-exol.eu, ir.exol@pcc.eu


