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Surfaktanty…  
brzmiące obco, trudne słowo? 

Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie.  
Surfaktanty towarzyszą nam w życiu codziennym, czy-
niąc je lepszym, zdrowszym, bardziej komfortowym.  
To bezmiar przestrzeni świata chemii, który otacza nas  
z każdej strony, zawsze…

Surfactants... 
Isn’t it a strange, difficult word?

Despite this, we are very close. Surfactants accompany  
us in everyday life; they make it better, healthier  
and more comfortable. It’s the immensity of the world 
of chemistry that always surrounds us...
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Szanowni Państwo,

rok 2013 to pierwszy rok działalności dla Grupy 
Kapitałowej PCC EXOL, utworzonej poprzez za-
wiązanie nowej Spółki PCC EXOL Kýmya Sanayý 
Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý z siedzibą w Stambule 
Turcji oraz włączenie w struktury Grupy amerykań-
skiej Spółki PCC Chemax z siedzibą w Piedmont.

W minionym roku 2013 GK PCC EXOL koncentrowała się 
na działaniach zmierzających do zwiększenia udziału wy-
sokomarżowych surfaktantów specjalistycznych w  przy-
chodach ze sprzedaży. Grupa konsekwentnie realizowała 
założenia długoterminowej strategii, związane z  utrzy-
maniem pozycji lidera na rynkach Europy Wschodniej 
i  Środkowo-Wschodniej. Skutecznie też intensyfikowała 
działania na wymagających rynkach Europy Zachodniej, 
Ameryki i Azji, a słabsza koniunktura w gospodarce pol-
skiej i  światowej, były impulsem do zaostrzenia polityki 
zarządzania kosztami naszej Spółki.

Wartym uwagi jest fakt uzyskania przez PCC EXOL SA 
pozwolenia na prowadzenie działalności w ramach Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” 
w podstrefie Brzeg Dolny. 

W  listopadzie 2013 r. PCC EXOL SA została wyróżniona 
w prestiżowym konkursie „European Small and Mid-Cap 
Awards” w  kategorii najbardziej innowacyjnego debiu-
tanta wśród firm o kapitalizacji do 750 mln euro. Był to 
niewątpliwie duży sukces naszej Spółki.

Ladies and Gentlemen,

The year 2013 was the first year of operations for 
PCC EXOL Capital Group created by the formation 
of a new company – PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve 
Týcaret Lýmýted Ţýrketý based in Istanbul, Turkey 
– and the inclusion of the American PCC Chemax 
based in Piedmont in the Group’s structure. 

During 2013, PCC EXOL Capital Group focused its efforts 
on increasing the share of high-margin specialty surfac-
tants in sales revenues. The Group consistently pursued 
the objectives of its long-term strategy associated with 
maintaining the leading position on markets in Eastern 
Europe, and Central and Eastern Europe. It also effectively 
stepped up activities on the demanding markets of We-
stern Europe, America and Asia, while the weak economic 
situation in Poland and worldwide was an impetus to tig-
hten our Company’s expense management policy.

It is worth noting that PCC EXOL SA obtained a business 
permit under the Invest Park Wałbrzych Special Economic 
Zone in the Brzeg Dolny subzone.  

In November  2013, PCC EXOL SA was awarded in the 
prestigious European Small and Mid-Cap Awards in the 
category of the most innovative newcomer among com-
panies with capitalisation below EUR  750  million. This 
was undoubtedly a huge success for our Company.

Słowo 
od Zarządu

A few  
words from 
the Manage-
ment Board 
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W 2013 r. Grupa wypracowała przychody na poziomie 466,7 mln zł, czyli 
o 14,7% więcej niż przed rokiem. Niemal wszystkie poziomy rentowności 
ukształtowały się na wyższym niż w zeszłym roku poziomie, w tym marża 
EBITDA wyniosła 7,7%. 

W roku 2014 będziemy kontynuować założenia długofalowej strategii. Gru-
pa będzie dążyć zarówno do wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej 
w obszarach o ugruntowanej pozycji rynkowej, jak i do poszukiwania no-
wych obszarów biznesowych. Nowe kierunki powinny zapewnić nam sta-
bilny i  zrównoważony rozwój. Powinny też przyczynić się do zwiększenia 
wolumenu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów oraz dywersyfikacji 
portfolio o nowe, wysokomarżowe produkty, w tym przede wszystkim sur-
faktanty specjalistyczne. 

Zachęcając Państwa do zapoznania się z treścią niniejszego Raportu Rocz-
nego, chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym Pracownikom, Partne-
rom i  Klientom za kolejny rok współpracy, a Akcjonariuszom za okazane 
zaufanie. Dołożymy wszelkich starań, żeby rok 2014 był także rokiem sukce-
sów i bardzo dobrych wyników finansowych. 

Mirosław Siwirski

Prezes Zarządu PCC EXOL SA 
President of the Management Board of PCC EXOL SA 

Z poważaniem 
Yours faithfully

In 2013, the Group generated revenues of PLN 466.7 million, which is an 
increase of 14.7% compared with the previous year. Almost all levels of 
profitability ended higher than the previous year, including EBITDA at 7.7%. 

In 2014, we will continue pursuing our long-term strategy and the Group 
will seek both to strengthen its competitive position in areas with an estab-
lished market position, and to search for new business areas. New direc-
tions should ensure a stable and sustainable development. They should also 
contribute to an increase in sales volume of products currently being ma-
nufactured, and to a diversification of the portfolio with new, high-margin 
products including, first and foremost, specialty surfactants. 

In encouraging you to read this Annual Report, we would like to thank all 
our employees, partners and customers for another year of cooperation, and 
the shareholders for their confidence. We will do our very best to make 2014 
another year of success and excellent financial results. 

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu PCC EXOL SA 
Vice-President of the Management Board of PCC EXOL SA
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Grupa  
Kapitałowa 
PCC EXOL 

SA 

PCC  
EXOL SA 

Capital 
Group

Podsumowanie roku 2013 – najważniejsze wydarzenia
Summary of 2013 – highlights

Grupa Kapitałowa PCC EXOL powstała na począt-
ku roku 2013. 

W jej skład oprócz PCC EXOL SA wchodzi amerykańska 
firma PCC Chemax Sp. z o.o. z  siedzibą w Piedmont. 
Spółka ta zajmuje się opracowywaniem surfaktantów 
specjalistycznych, wykorzystywanych jako dodatki w bran-
żach takich jak: budownictwo, włókiennictwo, przemysł 
metalurgiczny czy rafineryjno-wydobywczy. 

Włączenie tej spółki w struktury Grupy pozwoliło na usta-
nowienie stabilnego przedstawicielstwa na kontynencie 
amerykańskim w  segmencie surfaktantów. Dzięki prze-
jęciu PCC Chemax wzmocniliśmy się w  obszarze R&D 
(badania i  rozwój). Uzyskaliśmy dostęp do nowej wie-
dzy i  innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dzięki 
transakcji możemy rozszerzać ofertę o  nowe produkty 
oraz rozpocząć sprzedaż na nowych rynkach, co z  kolei 
umożliwi nam zwiększenie udziału w segmencie surfak-
tantów specjalistycznych. 

Był to bardzo ciekawy aspekt połączenia dwóch firm 
chemicznych, biorąc pod uwagę intensyfikację prac ba-
dawczo-projektowych prowadzonych przez PCC EXOL SA 
w 2013 roku.

PCC EXOL Capital Group was established in early 
2013. 

In addition to PCC EXOL SA, it includes the American 
company PCC Chemax Sp. z o.o. based in Piedmont. 
This company develops specialty surfactants used as addi-
tives in industries such as construction, textile, metallurgy, 
and mining and refinery. 

The inclusion of this company in the Group’s structure has 
enabled stable representation in the American continent 
in the surfactants segment. Thanks to the taking over of 
PCC Chemax, we have strengthened R&D. We have obtai-
ned access to new knowledge and innovative technologi-
cal solutions. Thanks to this transaction, we can expand 
our offer to include new products, and commence sales on 
new markets, which in turn will enable us to increase our 
share in the specialty surfactant segment. 

It was a very interesting aspect of merging two chemi-
cal companies, taking into account the ramping up of  
research and development activities carried out by PCC 
EXOL SA in 2013.
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Realizując strategię rozwoju sprzedaży produktów na 
rynku tureckim i rynku EMEA (Europe, Middle East and 
Africa), PCC EXOL SA zawiązała w styczniu 2013 roku 
spółkę PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted 
Ţýrketý (PCC EXOL Przemysł Chemiczny i Handel  
sp. z o.o.) z siedzibą w Stambule, która pełni funkcję 
przedstawicielstwa handlowego.

Strategicznym akcjonariuszem spółki PCC EXOL 
jest PCC Spółka Europejska (PCC SE) z  siedzibą 
w Duisburgu (Niemcy), która kieruje grupą 75 spó-
łek zależnych, działających w 16 krajach. 

PCC SE posiada 80-procentowy udział w kapitale zakła-
dowym PCC EXOL SA. Nowym mniejszościowym akcjona-
riuszem Spółki stała się również spółka Carlson Ventures 
International Limited, która w grudniu 2013 r. zwiększyła 
swój udział w akcjonariacie PCC EXOL SA do 15,94%.

PCC EXOL jest największym w Polsce i  Europie Środko-
wo-Wschodniej producentem surfaktantów tj.  środków 
powierzchniowo czynnych. Oferta Spółki obejmuje około 
160 różnych produktów znajdujących zastosowanie w ta-
kich branżach jak: kosmetyka i  detergenty, czyszczenie 
i  mycie przemysłowe, tworzywa sztuczne, farby, lakiery 
i  kleje, obróbka metalu, przemysł budowlany, przemysł 
celulozowo-papierniczy, przemysł włókienniczy, agroche-
mikalia. 

Spółka świadczy także usługi w  zakresie produkcji che-
micznej surfaktantów na specjalne zamówienie klienta. 

Through the implementation of the strategy for deve-
lopment of sales of products on the Turkish and EMEA 
(Europe, Middle East and Africa) markets, in 2013 PCC 
EXOL SA established the company PCC EXOL Kýmya 
Sanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý (PCC EXOL Che-
mical Industry and Commerce Ltd.) based in Istanbul, 
which acts as a sales representative.

A strategic partner of PCC EXOL is PCC Spółka Eu-
ropejska (PCC SE) with headquarters in Duisburg 
(Germany), which heads up a group of 75 subsi-
diaries operating in 16 countries. 

PCC SE has an 80% stake in the share capital of PCC 
EXOL SA. Carlson Ventures International Limited,  
which in December  2013 increased its stock ownership 
in PCC EXOL SA to 15.94%, became a new minority sha-
reholder.

PCC EXOL is the largest manufacturer of surfactants, i.e. 
surface active agents, in Poland and Central and Eastern 
Europe. The Company’s offer includes approximately 160 
various products that are used in industries such as cos-
metics and detergents, industrial cleaning and washing, 
plastics, paints, varnishes and adhesives, metalworking, 
construction, textile, and agrochemicals. 

The Company also provides services in the chemical pro-
duction of surfactants on custom orders. 

Graficzna prezentacja 
struktury akcjonariatu (%)

Graphic presentation of 
the shareholder structure

80%  
PCC SE

16%  
Carlson Ventures 
International Limited

4%  
pozostali / other
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Obecnie produkcja Spółki odbywa się na czterech instala-
cjach: dwóch instalacjach etoksylacji (Etoksylacja I, Etok-
sylacja II) i  dwóch instalacjach siarczanowania (Siarcza-
nowane I, Siarczanowane II). Potencjał produkcyjny tych 
instalacji Spółki wynosi nominalnie ok. 100 tys. t/r (w za-
leżności od produkowanego portfela produktowego).

Currently, the Company manufactures in four plants: two 
ethoxylation plants (Ethoxylation  I, Ethoxylation  II) and 
two sulphonation plants (Sulphonation I, Sulphonation II). 
The production potential of these plants is nominally 
approximately 100  000 t/y (depending on the product 
portfolio being manufactured).

Baza  
magazynowa instalacji  
„Siarczanowane II”
Brzeg Dolny

Storage base at the  
‚Sulphonation II’ plant
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Innowacje i wiedza to klucze do sukcesu, które-
go miarą jest najwyższa jakość, szerokie portfolio 
produktów oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. 

Działalność innowacyjna prowadzona przez PCC EXOL 
jest istotnym elementem dynamicznego i konkurencyjne-
go prowadzenia biznesu, opartego na wiedzy i zaangażo-
waniu kapitału. 

Jednym z celów realizowanych przez Spółkę w roku 2013 
było inicjowanie szeregu działań o charakterze badaw-
czym, technicznym, finansowym, handlowym, marketin-
gowym oraz organizacyjnym. Efektem tych działań jest 
wprowadzenie na rynek kilku nowych produktów oraz 
optymalizacja wewnętrznych procesów usprawniają-
cych pracę poszczególnych jednostek organizacyjnych  
Spółki.  

Innovation and knowledge are the keys to suc-
cess, the measure of which is the highest quali-
ty, a broad product portfolio and increased pro-
duction capacity. 

PCC EXOL’s innovative activities are a significant element 
of dynamic and competitive business management based 
on knowledge and commitment of capital. 

One of the objectives implemented by the Company in 
2013 was the initiation of a series of research, techni-
cal, financial, commercial, marketing and organisational 
activities. These activities resulted in the launch of several 
new products and optimisation of internal processes to 
improve the work of the Company’s individual organisa-
tional units. 

Innovation 
the key to 

success 

Innowacje 
kluczem do 

sukcesu



12 PCC Exol: Raport roczny 2013 / Annual Report 2013



PCC Exol: Raport roczny 2013 / Annual Report 2013 13

Kluczem do innowacyjności jest inwestowanie. 

PCC EXOL ponosi znaczne nakłady finansowe, zarówno 
w nowe technologie jak i w unowocześnienie instalacji. 
Umożliwia to ekspansję na kolejne rynki oraz pozyski-
wanie nowych klientów. Dzięki takiej strategii, Spółka 
jest jednym z kluczowych graczy na rynku surfaktantów 
w Europie. 

Rozwój produktów, a  w  szczególności innowacyjność 
w sposobie ich wytwarzania i nowego spojrzenia na po-
trzeby odbiorców przy ich wdrażaniu, są najbardziej mia-
rodajną podstawą sukcesu. Dzięki temu mamy przewagę 
rynkową m.in. w zakresie produktów specjalistycznych, na 
których rozwoju obecnie się koncentrujemy. 

Modernizacja i rozbudowa instalacji do produkcji 
betain 

W 2013 roku Spółka rozpoczęła inwestycję modernizacji 
i rozbudowy instalacji do produkcji betain – surfaktantów 
amfoterycznych wykorzystywanych w produkcji kosmety-
ków i środków higieny osobistej. Wspomniana inwestycja 
znajduje się obecnie w fazie zakończenia pierwszego eta-
pu prac projektowych. Jej ukończenie planuje się na trzeci 
kwartał 2015 roku. 

Zasadniczymi celami tej inwestycji jest rozbudowa mocy 
produkcyjnych pod planowaną sprzedaż, poprawa efek-
tywności produkcji oraz poprawa jakości produkowanych 
surfaktantów amfoterycznych.

The key to innovation is investment. 

PCC EXOL bears significant financial outlays, both for new 
technologies and upgrading plants. This enables expan-
sion into new markets and the acquisition of new custo-
mers. Thanks to this strategy, the Company is one of the 
key players on the European surfactant market. 

Product development, in particular production innovation 
and a new approach to the needs of recipients during pro-
duct implementation are the most reliable pillars for suc-
cess. As a result, we have market advantage, including in 
the field of specialty products, the development of which 
is currently our focus. 

Upgrade and expansion of betaine production 
plants 

In 2013, the Company began investing in upgrading and 
expanding plants for the production of betaines – ampho-
teric surfactants used in the production of cosmetics and 
personal hygiene products. This investment is currently at 
the completion of the first stage of the project. Its comple-
tion is scheduled for the third quarter of 2015. 

The primary objectives of this project are increasing the 
production capacity to match planned sales, improving 
production efficiency and improving the quality of the 
amphoteric surfactants being manufactured.

The 
Company’s 

development 
through  

investment

Rozwój  
Spółki przez  

inwesto- 
wanie
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Modernizacja i  adaptacja instalacji produkcyjnej 
na potrzeby produkcji metoksypolietylenogikoli

Kolejną inwestycją prowadzoną w roku 2013 i kontynu-
owaną obecnie, jest modernizacja i  adaptacja instalacji 
produkcyjnej w  Płocku na potrzeby produkcji metoksy-
polietylenogikoli (MPEG) – niejonowych surfaktantów 
wykorzystywanych w produkcji środków higieny osobistej, 
w  przemyśle budowlanym, farmaceutycznym i  innych 
branżach przemysłowych. Zamknięcie tej inwestycji pla-
nowane jest na drugi kwartał 2014 roku. 

Korzyści, jakie uzyska Spółka po zakończeniu inwestycji to 
m.in.: pełne wypełnienie mocy produkcyjnych na instala-
cji etoksylacji w Płocku, pozyskanie potencjału technolo-
gicznego do większej specjalizacji produkcji, rozszerzenie 
portfolio produktów specjalistycznych przeznaczonych dla 
branży budowalnej oraz zwiększenie konsumpcji tlenku 
etylenu.

Obie inwestycje przyniosą niewątpliwie korzyści w posta-
ci poszerzenia oferty produktowej dla stałych odbiorców 
a także pozyskania nowych klientów.

Upgrading and adapting of the production plant 
for the production of methoxypolyethylene gly-
cols

Another project carried out in 2013 and still continuing to-
day is the upgrade and adaptation of the production plant 
in Płock for production of methoxypolyethylene glycols 
(MPEGs) – non-ionic surfactants used in the production of 
personal hygiene products, and in the construction, phar-
maceutical and other industrial sectors. Completion of this 
project is scheduled for the second quarter of 2014. 

The benefits that the Company will obtain after the pro-
ject is completed include full production capacity at the 
ethoxylation plant in Płock, technological potential for 
greater production specialisation, an expanding portfolio 
of specialty products for the construction industry, and 
increased consumption of ethylene oxide.

Both projects will undoubtedly bring benefits in the form 
of expansion of the product range for regular customers, 
and also the acquisition of new customers. 
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PCC EXOL  
SA w Strefie 

Ekonomi- 
cznej 

PCC EXOL 
SA in the 
Economic 

Zone 

W trzecim kwartale 2013 roku, PCC EXOL SA uzy-
skała pozwolenie na prowadzenie swojej dzia-
łalności w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej „Invest-Park” w podstrefie Brzeg Dolny. 

To właśnie w obrębie tej strefy Spółka przeprowadzi in-
westycję modernizacji i  rozbudowy ciągu produkcyjnego 
przeznaczonego do wytwarzania betain. Zgodnie z  wa-
runkami uzyskanego pozwolenia, PCC EXOL zobowią-
zana jest ponieść na terenie Strefy wydatki inwestycyjne 
o wartości przewyższającej 10,75 mln zł i zakończyć inwe-
stycję do końca roku 2015. Ponadto z uwagi na działal-
ność w strefie i prowadzoną w jej obrębie inwestycję, PCC 
EXOL SA zobowiązała się również do zwiększenia zatrud-
nienia o sześciu nowych pracowników i utrzymania tego 
stanu zatrudnienia przez okres nie krótszy niż pięć lat.

WSSE jest największą i najszybciej rozwijającą się 
strefą w Polsce, obejmuje ponad 2200 ha. Wciąż 
dostępnych jest ponad 860 ha atrakcyjnych i do-
brze przygotowanych terenów inwestycyjnych 
w  czterech województwach (dolnośląskim, opol-
skim, wielkopolskim i  lubuskim), w  41 miastach 
i gminach. Firmy, które inwestują w WSSE i tworzą 
nowe miejsca pracy, mają prawo do ulgi w podat-
ku dochodowym (od 40 do 70% nakładów, w za-
leżności od wielkości firmy i od regionu). 

In the third quarter of 2013, PCC EXOL SA ob-
tained a business permit to operate within the  
Invest-Park Wałbrzych Special Economic Zone in 
the Brzeg Dolny subzone.  

It is within this zone that the Company will carry out the 
project to upgrade and expand the betaine manufacturing 
line. In accordance with the terms of the obtained permit, 
PCC EXOL is required to incur investment costs of over 
PLN 10.75 million within the Zone, and to complete the 
project by the end of 2015. In addition, due to operations 
and the investment project being carried out within the 
zone, PCC EXOL SA also agreed to increase employment 
by six new employees and to maintain this level of em-
ployment for at least five years.

WSEZ is the largest and fastest growing zone in 
Poland, and covers more than 2,200ha. There are 
still over 860ha of attractive and well-prepared 
investment areas available in four voivodeships 
(Lower-Silesian, Opole, Greater-Poland and Lu-
busz), in 41 cities and communes. Companies that 
invest in WSEZ and create new jobs are entitled to 
an income tax relief (from 40% to 70% of outlays, 
depending on the company’s size and region). 
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Na miano spektakularnego wydarzenia 2013 roku, 
zasługuje wyróżnienie Spółki PCC EXOL w pierw-
szej edycji konkursu „European Small and Mid-
-Cap Awards” w kategorii najbardziej innowacyj-
nego debiutanta wśród spółek o kapitalizacji do 
750 mln euro. Werdykt konkursu został ogłoszony 
podczas uroczystej gali, która odbyła się w dniu 
19 listopada 2013 roku w Brukseli. 

Prestiżowy Konkurs „European Small and Mid-Cap Awar-
ds” jest wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, 
Międzynarodowej Federacji Giełd Papierów Wartościo-
wych (FESE) oraz organizacji European Issuers. Konkurs 
jest otwarty dla spółek giełdowych z 28 państw członkow-
skich UE, a także dla uczestników z Norwegii, Szwajcarii 
i Turcji. Do tegorocznej edycji zostało zgłoszonych 31 spó-
łek w ramach 10 giełd z 12 krajów. 

Ideą konkursu jest promocja rynku kapitałowego jako 
źródła finansowania rozwoju spółek giełdowych w euro-
pejskim segmencie small and mid-market. Segment ten 
charakteryzuje się cechami wspólnymi takimi jak wielkość 
przedsiębiorstw, stopień skomplikowania procesów zarzą-
dzania, oraz międzynarodowy profil działalności i ambicji 
klientów. Oprócz aspektów związanych bezpośrednio 
z rynkiem kapitałowym, spółki są oceniane również w ob-
szarach takich jak R&D, sprzedaż czy marketing. 

Polskie spółki zostały wytypowane i zgłoszone do konkur-
su przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Tylko trzy z nich zakwalifikowały się do wąskiego grona 
16 finalistów. 

PCC EXOL’s distinction in the first edition of the 
European Small and Mid-Cap Awards in the ca-
tegory of the most innovative newcomer among 
companies with capitalisation below EUR 750 mil-
lion is also a noteworthy event of 2013. The verdi-
ct of the competition was announced during a for-
mal gala held on 19 November 2013 in Brussels. 

The prestigious European Small and Mid-Cap Awards 
competition is a joint project of the European Commis-
sion, the Federation of European Securities Exchanges 
(FESE) and EuropeanIssuers. The competition is open to 
listed companies from 28 Member States of the European 
Union, and also to participants from Norway, Switzer-
land and Turkey. This year’s edition saw entries from  
31 countries that are part of 10 stock exchanges in  
12 countries. 

The idea behind the competition is to promote the capital 
market as a source of financing for the development of 
listed companies in the European small and mid-market 
segment. This segment is characterised by common featu-
res such as enterprise size, the complexity of management 
processes, and the international profile of the activities 
and ambitions of customers. In addition to the aspects 
directly related to the capital market, the companies are 
also assessed in areas such as R&D, sales and marketing. 

Polish companies were selected and entered into the 
competition by the Warsaw Stock Exchange. Only three of 
them qualified for the small group of 16 finalists. 

Międzynaro-
dowy sukces 
Spółki 

The 
Company’s 
international 
success  
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Na finałowej liście, obok dwóch innych znanych 
polskich firm, znalazła się również firma PCC EXOL 
SA, która jako jedyna otrzymała nominację w ka-
tegorii „Most Innovative Newcomer” (Najbardziej 
Innowacyjny Debiutant). 

O wyborze spółek wyróżnionych w konkursie, decydowała 
niezależna kapituła, w której uczestniczyli przedstawicie-
le mediów, środowisk akademickich, biznesu oraz asset 
management. 

Wspólnym przesłaniem członków międzynarodowej kapi-
tuły konkursu w tegorocznej edycji, było odkrycie i zapre-
zentowanie najlepszych, nowatorskich praktyk, modelów 
zarządzania oraz sukcesów małych i średnich spółek gieł-
dowych, poprzez wyróżnienie tych najlepiej funkcjonu-
jących w  danym segmencie. Konkurs wyłania najlepsze 
praktyki biznesowe, promuje ich oferty, oraz podkreśla 
różnorodność rynków na których one działają. 

Wyróżnienie przyznane spółce PCC EXOL jest niewątpli-
wie potwierdzeniem słuszności przyjętej przez nią długo-
falowej strategii. Innowacje i wiedza to klucze do sukce-
su, którego miarą są najwyższa jakość, szerokie portfolio 
produktów oraz zwiększenie mocy i możliwości produk-
cyjnych. 

Działalność innowacyjna prowadzona przez PCC EXOL 
jest istotnym elementem dynamicznego i konkurencyjne-
go prowadzenia biznesu, opartego na wiedzy i  zaanga-
żowaniu kapitału. Jednym z  celów realizowanych przez 
Spółkę jest więc inicjowanie szeregu działań o charakterze 
badawczym, technicznym, finansowym, handlowym, mar-
ketingowym oraz organizacyjnym.

PCC EXOL SA also made the final list, next to two 
other well-known Polish companies; it was the 
only one to be nominated in the Most Innovative 
Newcomer category. 

The competition was judged by an independent jury, 
which consisted of representatives of the media, acade-
mia, business and asset management. 

The common message of the members of the competition’s 
international jury in this year’s edition was the discovery 
and presentation of the best, innovative practices, ma-
nagement models and successes of small and medium-
-sized listed companies through the awarding of the best-
-functioning ones in the given segment. The competition 
reveals the best business practices, promotes their offers, 
and highlights the diversity of the markets in which they 
operate. 

The distinction awarded to PCC EXOL is undoubtedly  
a confirmation of the validity of its long-term strategy. 
Innovation and knowledge are the keys to success, the 
measure of which is the highest quality, a broad product 
portfolio and increased production capacity. 

PCC EXOL’s innovative activities are a significant element 
of dynamic and competitive business management based 
on knowledge and commitment of capital. One of the ob-
jectives being implemented by the Company is, therefore, 
the initiation of a series of research, technical, financial, 
commercial, marketing and organisational activities.
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Wyniki 
finansowe

Financial  
results

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

Przychody ze sprzedaży / Sales revenues 407 467 15%
Zysk brutto ze sprzedaży / Gross profit on sales 47 61 30%
Marża brutto ze sprzedaży / Gross margin on sales 12% 13% 2%
EBIT / EBIT 23 27 14%
Marża EBIT / EBIT margin 6% 6% 0%
EBITDA / EBITDA 33 36 8%
Marża EBITDA / EBITDA margin 8% 8% 0%
Zysk netto / Net profit 3 9 164%
Marża netto / Net margin 1% 2% 1%

Rachunek wyników skonsolidowanych  
(działalność kontynuowana)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i ma-
teriałów oraz usług obejmujące działalność kontynuowa-
ną wyniosły w 2013 roku 467 mln zł, co stanowi 14,7% 
wzrost w porównaniu do rezultatów osiągniętych w roku 
ubiegłym. Wzrost przychodów ze sprzedaży nastąpił 
w  wyniku konsolidacji wyników za rok 2013 ze spółką 
PCC Chemax, która wygenerowała 78,1 mln zł.

Dane za 2012 rok obejmują wyłącznie dane spółki domi-
nującej, z uwagi na fakt, że dane jednostki zależnej PCC 
Chemax Inc. zostały objęte konsolidacją począwszy od 
2013 roku.

Consolidated result statement  
(continuing activities)

Net revenues from the sales of products, goods and mate-
rials, and services including continuing activities amoun-
ted to PLN 467 million in 2013; this constitutes a 14.7% 
increase compared with the results of the previous year. 
The increase in sales revenues was the result of a con-
solidation of results for 2013 with PCC Chemax, which 
generated PLN 78.1 million.

Data for 2012 cover only data of the parent company in 
view of the fact that data of the subsidiary PCC Chemax 
Inc. were included in consolidation beginning from 2013.



PCC Exol: Raport roczny 2013 / Annual Report 201320

na dzień 31.12., mln zł / as of 31 dec, PLN milion 2012 2013 Zmiana / Change

Suma bilansowa / Balance sheet sum 445 502 13%

Aktywa trwałe / Fixed assets 343 373 9%

Aktywa obrotowe / Current assets 102 128 26%

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty / Cash and cash equivalents 13 6 -55%

Kapitał własny / Equity 172 217 26%

Zadłużenie oprocentowane / Interest-bearing debt 208 207 0%

Zysk netto z działalności kontynuowanej w 2013 roku wy-
niósł w Grupie PCC EXOL 9,1 mln zł. Wynik ten jest lepszy 
od tego w roku poprzednim o 5,7 mln zł. Oprócz kon-
solidacji spółki PCC Chemax na pozytywny obraz Grupy 
wpływ miało rozszerzenie działalności m.in. o dodatkową 
sprzedaż formulacji oraz udzielenie prawa do korzystania 
z technologii.

The net profit from continuing activities in 2013 at PCC 
EXOL Group amounted to PLN 9.1 million. This result is an 
improvement on last year by PLN 5.7 million. In addition 
to the consolidation of PCC Chemax, the Group’s positive 
image was also influenced by business expansion, inclu-
ding additional sale of formulations and granting rights to 
use technologies.

Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu

Ciągły rozwój Grupy PCC EXOL oraz zakup spółki PCC 
Chemax spowodował powiększanie posiadanego ma-
jątku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku suma aktywów 
Grupy PCC EXOL wyniosła 502 mln zł i wzrosła o ponad  
56 mln zł w stosunku do roku 2012. Wzrost ten spowodo-
wany jest głównie przez inwestycję w jednostkę zależną  
– 41,6 mln zł.

Basic items of the consolidated balance sheet

The continuous development of PCC EXOL Group and the 
purchase of PCC Chemax resulted in an increase in assets. 
As at 31  December  2013, PCC  EXOL Group’s total as-
sets amounted to PLN 502 million and increased by over 
PLN  56  million compared with 2012. The main reason 
for the growth is investment in a subsidiary – PLN 41.6  
million.
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Podstawowe pozycje skonsolidowanego  
rachunku przepływów

Grupa PCC EXOL osiągnęła w  2013 roku saldo prze-
pływów pieniężnych netto z  działalności operacyjnej na 
poziomie 25,1 mln zł i zwiększyło się ono o 50% w po-
równaniu do roku 2012. Większe niż w 2012 roku saldo 
przepływów powstało głównie w wyniku zmian w kapita-
le obrotowym oraz przejęcia kontroli nad spółką zależną. 

W  2013 roku saldo przepływów środków pieniężnych 
z  działalności inwestycyjnej było ujemne i  wyniosło 6,2 
mln zł (w 2012 roku 3,1 mln zł). Na osiągnięty stan prze-
pływów składały się przede wszystkim wydatki na zakup 
rzeczowych aktywów trwałych.

Basic consolidated cash flow  
statement items

In 2013, PCC  EXOL Group achieved a  net cash flow  
balance from operations of PLN 25.1 million, which was 
an increase of 50% compared with 2012. The cash flow 
balance that was better than that of 2012 was mainly due 
to changes in working capital and taking over of a sub-
sidiary. 

In 2013, the cash flow balance from investment activities 
was negative and amounted to PLN 6.2 million (in 2012 
it was PLN 3.1 million). The cash flow balance achieved 
consisted mainly of expenses for the purchase of tangible 
fixed assets.

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

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / Cash flow from
operating activities

17 25 50%

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej / Cash flow from
investing activities

-3 -6 97%

Przepływy pieniężne z działalności finansowej / Cash flow from
financial activities

-11 -26 146%

Przepływy pieniężne netto / Net cahs flow 3 -7 -338%

Grupa PCC EXOL wykazała w  2013 r. ujemne saldo 
przepływów środków pieniężnych z działalności finanso-
wej w wysokości 26,0 mln zł. Za ujemnym saldem stoją 
głównie płatności z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz 
zapłaty odsetek.

In 2013, PCC EXOL Group demonstrated a negative cash 
flow balance from financing activities in the amount of 
PLN  26  million. The negative balance is mainly due to 
payments for interest and repayment of credit and loans.
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W okresie objętym sprawozdaniem Grupa PCC EXOL po-
siadała płynność finansową i wykazywała pełną zdolność 
do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań wobec 
innych podmiotów, zarówno z  tytułu dostaw i  usług,  
jak i z tytułu kredytów inwestycyjnych oraz pożyczek.

Podział przychodów wg rodzajów  
surfaktantów 2013 r.

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

Revenue split per types of surfactants in 2013

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

Produkty, w tym: / Products, including: 360,7 406,5 13%
Surfaktanty anionowe / Anionic surfactants 180,3 148,1 -18%
Surfaktanty niejonowe / Non-ionic surfactants 176,6 175,4 -1%
Surfaktanty amfoteryczne / Amphoteric surfactants 3,7 4,9 32%
Produkty specjalistyczne / Specialist products 0 78,1 100%
Usługi / Services 2,6 2,0 -25%
Towary i materiały / Goods and materials 43,6 58,2 33%

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

Polska / Poland 233,4 214,7 -8%
Europa Zachodnia / Western Europe 69,9 82,9 19%
Europa Środkowo-Wschodnia / Central and Eastern Europe 56,2 47,1 -16%
Bliski Wschód i Afryka / Middle East and Africa 43,8 38,7 -12%
USA / USA 0,5 59,6 11788%
Reszta Świata / Rest of the world 3,2 23,7 642%

Podział geograficzny wg przychodów w 2013 r. Geographical split per revenue in 2013
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Opinia  
biegłego  

rewidenta

Independent 
certified 
auditor’s  
opinion 

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

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

tych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 
wykazujące dochody całkowite ogółem w  wysokości 
6.740.857 zł;

 skonsolidowane sprawozdanie z  sytuacji finansowej 
sporządzone na 31 grudnia 2013 roku, które po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje sumę 501.773.475 zł;

 skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w  kapitale 
własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego  
o kwotę 44.528.585 zł;

 skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięż-
nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 
wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych  
o kwotę 7.116.619 zł;

 dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej podmiotu do-
minującego są zobowiązani do zapewnienia, aby skon-
solidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie  

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

We have audited the consolidated financial statements of 
PCC EXOL Group with its registered office in Brzeg Dolny, 
consisting of:
 the consolidated statement of comprehensive inco-

me for the period from 1  January to 31  December 
2013, showing a total comprehensive income of 
PLN 6,740,857;

 the consolidated statement of financial position pre-
pared as at 31 December 2013, showing total assets 
and liabilities of PLN 501,773,475;

 the consolidated statement of changes in share-
holders’ equity for the period from 1  January to 31   
December 2013, showing an increase in shareholders’ 
equity of PLN 44,528,585;

 the consolidated cash flow statement for the period 
from 1 January to 31 December 2013, showing a net 
cash decrease of PLN 7,116,619;

 notes to the consolidated financial statements.

The holding company’s Management Board is responsible 
for the preparation, in accordance with binding regula-
tions, of the consolidated financial statements and the 
Directors’ Report on the Capital Group’s activities.

The holding company’s Management Board and members 
of its Supervisory Board are responsible for ensuring that 
the consolidated financial statements and the Directors’ 
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z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w usta-
wie z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 roku, poz. 330, 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymaga-
jącymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości Grupy Kapitałowej 
tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jas-
no przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątko-
wą i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej.

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

Biegłych Rewidentów w Polsce.

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

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

Naszym zdaniem zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmu-
jące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
 przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytu-

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

Report on the Capital Group’s activities meet the requirements of the act of 
29 September 1994 on accounting (Journal of Laws of 2013, item 330, as 
amended), hereinafter referred to as the ‚Accounting Act’.

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

We performed the audit in accordance with:

1) chapter 7 of the Accounting Act,
2) the national financial auditing standards issued by the Polish National 

Council of Certified Auditors.

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z  działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w  rozu-
mieniu art. 49 ustawy o  rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji 
bieżących i  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów war-
tościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wyma-
ganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim 
(Dz.U. z 2014, poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zba-
danego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Katowice, 19 marca 2014

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

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

The report on activity of the Capital Group is complete as defined in Artic-
le 49 of the Accounting Act, and observes the provisions of the Ordinance 
of the Minister of Finance of 19  February  2009 on current and periodic 
information provided by issuers of securities, and the conditions for treating 
as equivalent the information that is required by the law of a non-Member 
State (Journal of Laws of 2014, item 133, as amended), and that the infor-
mation contained therein derived from the audited consolidated financial 
statements is consistent with those statements.

Katowice, 19 March 2014

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

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

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

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

dr André Helin  
Prezes Zarządu / President of the Management Board 

Biegły Rewident / Certified Auditor  
nr w rejestrze 90004 / Registration No. 90004
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Plany  
rozwoju

Develop- 
ment plans

Jednym z najważniejszych priorytetów w obszarze 
dalszego rozwoju Grupy PCC EXOL, jest przede 
wszystkim wejście w  nowe obszary biznesowe 
i umocnienie pozycji na rynkach obecnie obsługi-
wanych. Cel ten będzie realizowany m.in. za spra-
wą nowych spółek w  Grupie, czyli PCC Chemax 
oraz PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted 
Ţýrketý.

Plany rozwojowe będą w dalszym ciągu koncentrować się 
na wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej w obszarach pod-
stawowej działalności. Planowany rozwój Grupy obejmuje 
zarówno zwiększenie wolumenu sprzedaży wytwarzanych 
wyrobów, jak i dywersyfikację portfolio o nowe, specjali-
styczne produkty. 

Grupa będzie kontynuować rozpoczęte projekty oraz 
inicjować nowe przedsięwzięcia, podążając za trendem 
wprowadzania do oferty produktów z grupy „tailor made” 
(szytych na miarę). Odpowiadając na indywidualne po-
trzeby odbiorców, PCC EXOL SA będzie w dalszym ciągu 
modernizować i  rozwijać zaplecze badawczo-rozwojowe 
oraz inwestować w wykwalifikowaną kadrę inżyniersko-
-techniczną. 

Spółka stale certyfikuje swoje produkty, nie tylko w  za-
kresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością 
i  Środowiskiem. W  roku 2013 kilkanaście surfaktantów 
z oferty Spółki otrzymało Certyfikat Koszerności, dzięki 
czemu uzyskała możliwość oferowania i sprzedaży swoich 
produktów jako koszerne. 

One of the most important priorities for continued 
development of PCC EXOL Group is entering new 
business areas and strengthening its position on 
current markets. This objective will be implemen-
ted, among other things, through new companies 
in the Group, namely PCC Chemax and PCC EXOL 
Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý.

Development plans will continue to focus on strengthe-
ning competitive position in core business areas. The  
planned development of the Group includes both an 
increase in sales volume of manufactured products, and 
diversification of the portfolio to include new, specialty 
products. 

The Group will continue ongoing projects and commence 
new ones following the trend of launching tailor-made 
products. In response to the individual needs of recipients, 
PCC EXOL SA will continue to upgrade and develop  
the research and development facilities, and to invest in  
a qualified engineering and technical team. 

The Company continues to certify its products not only in 
terms of the Integrated System for the Management of 
Quality and the Environment. In 2013, a dozen or so sur-
factants from the Company’s range received the Kosher 
Certification, thanks to which it gained the ability to 
offer and sell its products as Kosher. 
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Reagując na specjalne wymagania klientów, pod koniec roku 2013 w PCC 
EXOL SA odbył się audyt w  zakresie RSPO (Roundtable Sustainab-
le Palm Oil – Okrągły Stół Zrównoważonej Gospodarki Olejem 
Palmowym). Obecnie Spółka oczekuje na certyfikat, którego posiada-
nie umożliwi sprzedaż certyfikowanych surfaktantów na bazie surowców,  
będących pochodnymi oleju palmowego w wariancie Mass Balance (pozwa-
la na mieszanie certyfikowanego oleju palmowego i/lub jego pochodnych 
z surowcami niecertyfikowanymi). 

Wdrożenie międzynarodowej normy RSPO świadczy o tym, że PCC EXOL SA 
jest odpowiedzialnym producentem substancji chemicznych, który kładzie 
szczególny nacisk na aspekty ochrony środowiska naturalnego i zrównowa-
żoną jego eksploatację w toku prowadzenia swojej działalności.  

W kolejnym okresie działalności Spółka skupi się na odpowiedzialnym roz-
woju produktów specjalistycznych oraz zwiększaniu ich udziału w portfelu 
produktowym. Firma będzie inicjować działania mające na celu zwiększanie 
marż na sprzedaży produktów typu commodity (produkty powszechne).

Plany Spółki obejmują także stały rozwój bazy badawczo-rozwojowej, 
a przez to zwiększanie potencjału w zakresie możliwości i tempa opracowy-
wania, projektowania i wdrażania nowych formacji do różnych zastosowań. 

W najbliższym czasie PCC EXOL będzie intensywnie pracować nad zwięk-
szeniem zdolności produkcyjnych instalacji. Uzyskanie pozwolenia na dzia-
łalność w  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekono micznej umożliwi zakoń-
czenie inwestycji modernizacji i  rozbudowy ciągu do produkcji betain na 
korzystnych warunkach.

In response to special customer requirements, at the end of 2013 there was 
an RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) audit at PCC EXOL SA. 
Currently, the Company is awaiting certification, which will allow the sale  
of certified surfactants based on raw materials that are palm-oil derivati-
ves in the Miss Balance option (it allows the mixing of a certified palm oil  
and/or its derivatives with non-certified raw materials).

 

The implementation of the RSPO international standard shows that PCC 
EXOL SA is a responsible manufacturer of chemical substances that places a 
strong emphasis on aspects of environmental protection and the sustainab-
le use thereof during the course of its operations.    

In the next period of operations, the Company will focus on responsible de-
velopment of specialty products, and on increasing their share in the product 
portfolio. The Company will commence activities aimed at increasing the 
sales margins of commodity products.

The Company’s plans also include continued development of the research 
and development facilities, thereby enhancing the capabilities and pace of 
developing, designing and implementing new formations for various uses. 

In the near future, PCC EXOL will work intensively to increase the production 
capacity of its plants. Obtaining a permit to operate within the Wałbrzych 
Special Economic Zone will enable completion of the project to upgrade and 
expand the betaine manufacturing line on favourable terms.
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