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LETTER OF THE BOARD

SZANOWNI INWESTORZY,

to zaszczyt móc podzielić się z Państwem efektem naszej 
całorocznej pracy w 2016 roku. Był to dla nas niezwykle intensywny 
okres, czego rezultatem są rekordowe wyniki finansowe Grupy PCC 
EXOL. 

W  trakcie  naszej  kilkuletniej  obecności  na  Giełdzie  z  roku  na 
rok  poprawialiśmy  wyniki.  W  latach  2014–2016  Grupa  osiągnęła 
skonsolidowany  zysk  EBITDA  na  poziomie  odpowiednio  28,4 
mln  zł, 39,2 mln  zł  i 42 mln  zł. W  tym samym okresie  rósł  również 
skonsolidowany zysk netto, aby osiągnąć w roku 2016 wartość 21,5 
mln zł, tj. o 45,6% więcej niż w roku 2015. Warto podkreślić, że PCC 
EXOL,  odkąd  jest  notowany  na  Giełdzie  Papierów  Wartościowych 
w Warszawie, co roku wypłaca około 50%  jednostkowego rocznego 
zysku i tym samym zalicza się do grona spółek dywidendowych.

Naszym celem, który realizowaliśmy w 2016 roku i który będziemy 
kontynuować  w  latach  kolejnych,  jest  wzrost  udziału  w  ofercie 
produktów  specjalistycznych  i  transformacja  z  producenta wyrobów 
masowych  w  kierunku  producenta  rozwiązań  specjalistycznych. 
Jednocześnie  dążymy  do  podnoszenia  rentowności  produktów 
masowych, które dają nam możliwość posiadania komplementarnego 
portfolio i pozwalają optymalizować koszty produkcji.

W  2016  roku  rozpoczęliśmy  inwestycję  związaną  z  rozbudową 
jednej  z  wytwórni  o  dwie  linie  produkcyjne.  Jedna  linia  pozwoli 
produkować  zwiększone  wolumeny  nowoczesnych  produktów  do 
zastosowań przemysłowych w takich branżach jak detergenty, mycie 
i  czyszczenie  przemysłowe,  obróbka  metalu,  produkcja  papieru, 
przemysł  tekstylny  czy  przetwórstwo  spożywcze. Dzięki  drugiej  linii 
będziemy  w  stanie  produkować  glicyniany  –  wyjątkowo  delikatne, 

DEAR SHAREHOLDER,

It is an honour to share with you the results of the work we did 
throughout 2016. It was an exceptionally intense period for us, which 
resulted in PCC EXOL Group's record financial performance. 

Over  the  few  years  of  the  Group’s  presence  on  the  Stock 
Exchange,  it has  improved  its  results every year.  In  the years 2014-
2016, Group achieved consolidated EBITDA  income of 28.4 million 
PLN, 39.2 million PLN and 42 million PLN. Also the consolidated net 
profit  rose  in  that period  to  reach 21.5 million PLN  in 2016, which 
meant an  increase of 45.6% on 2015.  It should be pointed out that 
since it became listed on the Warsaw Stock Exchange, PCC EXOL has 
every year paid out 50% of the annual unit profit thus being one of the 
dividend-based companies.

Our aim, for which we strove in 2016 and will keep striving for in 
the coming years,  is  to  increase our share  in  the specialist products 
offer  and  transform  the  company  from  a  producer  of  mass market 
goods into a supplier of specialist solutions. At the same time, we are 
making  efforts  to  improve  the  profitability  of  mass  products which 
make it possible for us to offer a complementary portfolio and allow us 
to optimise production costs.

In  2016,  we  started  an  investment  involving  the  expansion  of 
one  of  the  facilities  by  adding  two  production  lines.  One  of  them 
will  enable  increased  production  volumes  of  modern  products  for 
industrial purposes  in market sectors  including detergents,  industrial 
washing and cleaning, processing of metals, paper production, textile 
industry, and food processing. Thanks to the other line, we will be able 
to  produce  glycinates  -  exceptionally  delicate,  specialist  ingredients 
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Mirosław Siwirski 

Prezes Zarządu
President of the Management Board

specjalistyczne  składniki,  używane  w  wysokiej  jakości  kosmetykach 
i środkach higieny osobistej. Tym samym będziemy mogli odpowiedzieć 
na  zapotrzebowanie  branży  kosmetycznej  na  łagodne  dla  skóry 
produkty. 

Jednocześnie  chcąc  sprostać  wysokim  wymaganiom  globalnych 
koncernów,  prowadzimy  działalność  przy  zachowaniu  zasad  zrów-
noważonego  biznesu.  W  2016  roku  przeszliśmy  pozytywnie  przez 
audyty w zakresie systemów RSPO i Dobrych Praktyk Produkcyjnych, 
uzyskaliśmy  też  złoty  poziom  społecznej  odpowiedzialności  biznesu 
Ecovadis oraz zajęliśmy czołowe miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych 
Firm. 

W  2016  roku  Spółka  z  powodzeniem  zadebiutowała  na  rynku 
obligacji  korporacyjnych  Catalyst,  przeprowadzając  z  sukcesem 
emisje  obligacji  na  łączną  kwotę  45 mln  zł.  Chcemy w  ten  sposób 
dywersyfikować i równoważyć strukturę finansowania Spółki, dążąc do 
optymalnego poziomu zaangażowania kapitału zewnętrznego z kilku 
niezależnych źródeł. 

Dziękujemy naszym akcjonariuszom, obligatariuszom i partnerom 
biznesowym  za  dotychczasową  współpracę  oraz  okazane  wsparcie 
i zaufanie.

Z poważaniem 
Yours faithfully

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the Management Board

applied  in high quality  cosmetics  and personal  hygiene products.  In 
this way we will be able to respond to the cosmetic market's need for 
products gentle to the skin. 

Furthermore,  aiming  to  meet  the  strict  requirements  of  global 
conglomerates,  we  operate  in  compliance  with  the  principles  of 
sustainable business. In 2016, we succeeded in undergoing audits in 
the fields of RSPO systems and Good Manufacturing Practice as well 
as attaining the golden level of corporate social responsibility EcoVadis 
and ranking fourth in the Ranking of Responsible Companies. 

In 2016, the Company saw its successful début on Catalyst, the 
corporate bond market, which meant  issuing bonds worth a total of 
45 million PLN. This  this way we want  to diversify and balance  the 
structure of the company’s financing, striving for an optimal extent of 
external capital involvement using a few separate sources. 

We  thank  our  shareholders,  bondholders  and  business  partners 
for the cooperation we have had so far and the support and trust they 
have given to us.
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ZYSK EBITDA EBITDA PROFIT

MLN ZŁ MILLION PLN

R/R 
Y/Y42 7%

MLN ZŁ MILLION PLN

R/R 
Y/Y21,5 45,6%

ZYSK NETTO NET PROFIT

ROK 2016 GRUPA PCC EXOL  
ZAMKNĘŁA REKORDOWYM  
WYNIKIEM.
IN THE YEAR 2016,  
PCC EXOL GROUP SAW  
RECORD RESULTS.

↗

↗
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In the year 2016, PCC EXOL Group saw 
record results, attaining net profit of 21.5 mil-
lion PLN (increase by 45.6% on the previous 
year) and EBITDA income of 42 million PLN 
(increase by 7% on the previous year). At the 
same time, the Group attained sales revenu-
es of 539.8 million PLN (increase by 4.8% on 
the previous year) and sales margin of 15.2%, 
comparable to the previous year's. 

Rok  2016  Grupa  PCC  EXOL  zamknęła 
rekordowym  wynikiem,  osiągając  zysk  net-
to na poziomie 21,5 mln zł  (wzrost o 45,6% 
r/r) oraz zysk EBITDA na poziomie 42 mln zł 
(wzrost o 7% r/r). Jednocześnie Grupa zreali-
zowała przychody ze sprzedaży na poziomie 
539,8 mln zł  (wzrost o 4,8% r/r) oraz marżę 
na  sprzedaży,  która  wyniosła  15,2%  i  była  
na porównywalnym z rokiem poprzednim po-
ziomie.

PRZYCHODY [MLN PLN]  
I MARŻA ZE SPRZEDAŻY [%]   

REVENUE [MILLION PLN]  
AND SALES MARGIN [%]

15,4% 15,2%

2015 2016

Przychody 
Revenue

Marża na sprzedaży [%] 
Margin on sales [%]

539,8514,8

ZYSK SKONSOLIDOWANY [MLN PLN]  
CONSOLIDATED PROFIT [MILLION PLN]

2015 2016

14,7

21,5

ZYSK EBITDA [MLN PLN]  
 EBITDA PROFIT [MILLION PLN]

2015 2016

4239,2



9WYNIKI FINANSOWE ZA 2016 ROK 
FINANCIAL RESULTS FOR 2016

Wyniki  uzyskane w 2016  roku  są  rezul-
tatem  m.in.  wysokiej  marży  na  sprzedaży, 
którą Grupa osiągnęła również dzięki korzyst-
nej  sytuacji  na  rynku  surowców,  zwłaszcza 
w dwóch pierwszych kwartałach 2016 roku. 
Na wyniki Grupy miały także wpływ: 

• konsekwentnie zmieniana  
struktura sprzedaży; 

• zwiększony  udział  produktów  do  zasto-
sowań przemysłowych w przychodach ze 
sprzedaży  produktów  z  poziomu  42,9% 
w 2015  roku  do  poziomu 45,8%,  będą-
cy  efektem  rozwoju  produktów  głównie 
z  grupy  środków  niskopiennych,  anty-
piennych  i  emulgatorów.  Przychody  ze 
sprzedaży  produktów  do  zastosowań 
przemysłowych osiągnęły wartość 208,1 
mln zł i wzrosły o 9,8%;

• zwiększanie rentowności produktów ma-
sowych,  których udział w  sprzedaży  jest 
nadal istotny. Odnotowany w tym samym 
czasie w grupie surfaktantów do zastoso-
wań w kosmetykach  i detergentach spa-
dek przychodów ze sprzedaży o 2,7% do 
poziomu 246 mln  zł  jest  efektem zastę-
powania produktów masowych produkta-
mi specjalistycznymi;

The results attained  in 2016 are, among 
other things, a result of the high sales margin 
which the Group obtained primarily thanks to 
the favourable situation on the raw materials 
market, particularly  in  the first  two quarters 
of 2016. Other factors which had impact on 
the Group's results: 

•  consistently changing sales structure,

•  increased  share  of  products  applied  for 
industrial  purposes  in  the  sales  revenu-
es - from 42.9% in 2015 to 45.8%, which 
was a result of the development of low-
-foaming and non-foaming products and 
emulsifiers.  Revenues  from  the  sales  of 
products  applied  for  industrial  purposes 
reached the amount of 208.1 million PLN 
(9.8% rise).

•  increase  in  the profitability of mass pro-
ducts,  whose  share  in  the  sales  is  still 
significant. Recorded over the same time, 
the 2.7% drop of revenues from the sales 
of surfactants used in cosmetics and de-
tergents to the level of 246.0 million PLN 
is a result of replacing mass products with 
specialist products. 
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SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW  
DO ZASTOSOWAŃ W KOSMETYKACH  

I DETERGENTACH [MLN PLN]   
SALES OF SURFACTANTS USED IN 

COSMETICS AND DETERGENTS  
[MILLION PLN] 

2015 20162014

254,8 252,7 246,0

• zwrot  nadpłaconego  podatku  od  nieru-
chomości w kwocie 1,5 mln zł;

• niższe o 3,3 mln zł koszty finansowe, bę-
dące efektem niższych odsetek od kredy-
tów i pożyczek;

• obniżenie  kwoty  podatku  dochodowe-
go  CIT  o  3,5  mln  zł,  głównie  w  związ-
ku  ze  skorzystaniem  z  ulgi  podatkowej  
w ramach prowadzonej działalności przez 
PCC  EXOL  w  Wałbrzyskiej  Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. 

W 2016 roku Grupa wygenerowała ren-
towność ROA na poziomie 4%, (wzrost o 1,2 
p.p.) oraz wysoką rentowność ROE na pozio-
mie 8,4% (wzrost o 2,2 p.p.).

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW  
DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH  

[MLN PLN] 
SALES OF SURFACTANTS  

FOR INDUSTRIAL PURPOSES  
[MILLION PLN]

2015 20162014

174,9
189,6

208,1

•  return  of  overpaid  tax  on  properties 
amounting to 1.5 million PLN,

•  financial  costs  decreased  by  3.3  million 
PLN, which  resulted  from  lower  interest 
on credits and loans.

•  amount  of CIT decreased by 3.5 million 
PLN, mainly due to taking the opportuni-
ty of using a tax incentive stemming from 
PCC EXOL's operation in Wałbrzych Spe-
cial Economic Zone. 

In  2016,  the Group  generated  a  Return 
On Assets (ROA) of 4.0% (1.2% increase) and 
a high Return On Equity (ROE) - 8.4% (2.2% 
increase).



ROZWOJOWY RYNEK SURFAKTANTÓW 
SURFACTANTS MARKET  

WITH PROSPECTS FOR GROWTH
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Spółki  z  Grupy  PCC  EXOL  produkują 
i sprzedają surfaktanty, zwane również środ-
kami powierzchniowo czynnymi, które dzięki 
różnorodności swoich funkcji są wykorzysty-
wane praktycznie w każdej dziedzinie życia. 

PCC EXOL w 2016 roku dokonała zmiany 
sposobu prezentacji sprzedawanych produk-
tów. Do tej pory produkty klasyfikowane były 
według  przynależności  do  poszczególnych 
grup  surfaktantów,  tj.  anionowe,  niejonowe, 
kationowe  i  amfoteryczne.  Począwszy  od 

pierwszego kwartału 2016 roku, Grupa PCC 
EXOL prezentuje swoje wyroby w podziale na 
dwie główne grupy: surfaktanty dedykowane 
do  kosmetyków  i  detergentów  oraz  surfak-
tanty przeznaczone do  zastosowań przemy-
słowych.

PCC  EXOL  Group's  companies  produce 
and sell surfactants, also referred to as surfa-
ce-active agents, which - thanks to the diver-
sity of their functions - are applied in virtually 
every area of life. 

In 2016, PCC EXOL implemented a chan-
ge to the manner of presentation of the pro-
ducts it sells. Before, products were categori-
sed according to their belonging to a specific 
surfactant group, i.e. anionic, non-ionic, catio-
nic and amphoteric. Since the first quarter of 

2016, PCC EXOL Group has been presenting 
its  products  in  a  manner  based  on  division 
into two main groups: surfactants dedicated 
to cosmetics and detergents and surfactants 
applied for industrial purposes.
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Surfaktanty  do  zastosowań  przemysło-
wych są niezbędnym składnikiem stosowanym 
w  specjalistycznych  i  niszowych  produktach 
oraz  procesach  przemysłowych.  Usprawniają 
wiele  procesów  technologicznych,  ogranicza-
jąc np. zużycie energii lub poprawiając wydaj-
ność maszyn i urządzeń mechanicznych. 

Są wykorzystywane zarówno jako kompo-
nenty do produkcji  półwyrobów  i produktów 
gotowych,  jak  i  jako  surowce w wielu proce-
sach technologicznych i wytwórczych. Stosuje 
się  je w  branży  budowlanej  i  konstrukcyjnej, 
np.  jako dodatki  chemiczne, wykorzystywane 
w produkcji betonu.

Znajdują  również  zastosowanie  jako  do-
datki w produkcji tworzyw sztucznych, farb, la-
kierów i klejów. W odpowiednich formulacjach 
używa się ich zarówno w procesie wydobycia 
i produkcji ropy naftowej,  jak i w branży spo-
żywczej, np. jako środków odpieniających przy 
produkcji  cukru.  Wykorzystywane  są  także 
jako główne składniki środków gaśniczych.

Surfactants  applied  for  industrial  purpo-
ses  are  an  indispensable  ingredient  used  in 
specialist  and  niche  products  and  industrial 
processes. They facilitate many technological 
processes,  e.g.  limiting  energy  consumption 
or improving machines' and mechanical devi-
ces' performance. 

They  are  applied  as  both  components 
for the production of semi-finished products 
and finished products as well as raw materials 
in  many  technological  and  production  pro-
cesses. They are applied  in the construction 
and  property  development  industry,  e.g.  as 
chemical additives used in the production of 
concrete.

Additionally,  they are useful as additives 
in  the  production  of  plastics,  paints,  lacqu-
ers and glues. Their specific formulations are 
applied  in  the processes of exploitation and 
production of oil, as well as in the food indu-
stry, e.g. as froth breakers  in the production 
of sugar. They are also applied as main ingre-
dients of fire extinguishing agents.

SURFAKTANTY DO ZASTOSOWAŃ  
PRZEMYSŁOWYCH  
SURFACTANTS APPLIED 
FOR INDUSTRIAL PURPOSES

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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Surfaktanty  do  produkcji  detergentów 
i kosmetyków, ze względu na swoje własno-
ści  myjąco-czyszczące,  znajdują  zastosowa-
nie w produktach chemii gospodarczej, takich 
jak:  proszki  i  płyny  piorące,  płyny  do mycia 
naczyń  i  inne  detergenty.  Wykorzystywa-
ne są  również w środkach higieny osobistej, 
do  których należą m.in.  szampony,  żele pod 
prysznic, płyny do kąpieli czy mydła w płynie. 

Stanowią istotny składnik płynów zmięk-
czających  do  płukania  tkanin  oraz  aktywny 
składnik  odżywek  do  pielęgnacji  włosów. 
Znajdują się również w preparatach do czysz-
czenia  twardych  powierzchni  oraz  w  środ-
kach o działaniu bakteriostatycznym. 

Surfaktanty  stosowane  są  także  do  pro-
dukcji kosmetyków białych i kolorowych.

Surfactants  applied  for  the  production 
of  detergents  and  cosmetics,  due  to  their 
washing and cleaning properties, are applied 
in  domestic  detergents  including  washing 
powders and liquids, dishwashing liquids and 
other  similar  products.  Moreover,  they  are 
used  in  personal  hygiene  products  such  as 
shampoos, shower gels, bath foams or liquid 
soaps. 

They  are  an  important  ingredient  of  fa-
bric conditioners and an active ingredient of 
hair conditioners. In addition, surfactants are 
applied in preparations for cleaning hard sur-
faces and in bacteriostatic agents. 

Surfactants are also applied  for  the pro-
duction of white and coloured cosmetics.

SURFAKTANTY DO PRODUKCJI  
DETERGENTÓW I KOSMETYKÓW
SURFACTANTS APPLIED FOR THE PRODUCTION 
OF DETERGENTS AND COSMETICS

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
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Głównym obszarem działalności handlo-
wej  Grupy  ze  względu  na  podział  geogra-
ficzny jest teren Polski  (53%), krajów Europy 
Zachodniej  (17%)  oraz  Ameryki  Północnej 
i reszty świata (17%).

PCC  EXOL  jest  jedynym  producentem 
surfaktantów w Polsce i zarazem największym 
w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa dostarcza swoje produkty na rynek 
kształtowany przez ostatecznych konsumen-
tów detergentów i środków higieny osobistej. 
Wyroby te stanowią dobra pierwszej potrze-
by, stąd branża surfaktantów jest stosunkowo 
odporna na zmieniające się cykle koniunktu-
ralne. To rzutuje na jej względną stabilność na 
tle wielu innych gałęzi przemysłu. 

Największym  na  świecie  producentem 
i konsumentem surfaktantów jest Unia Euro-
pejska. Rynek unijny ma dobre perspektywy 
rozwojowe, obecnie sprzedaje się tam ponad 
3,2 mln ton surfaktantów rocznie. 

The  key  area  of  the  Group's  commercial 
operation  according  to  territory  is  Poland 
(53%), the Western European countries (17%), 
and North America and the rest of the world 
(17%).

PCC EXOL is Poland's biggest producer of 
surfactants and at the same time the biggest 
one in the entire Central and Eastern Europe.  

The Group supplies its products to a mar-
ket moulded by end consumers of detergents 
and personal hygiene products. These are ba-
sic necessities, which means  that  the market 
of  surfactants  is  relatively  resistant  to  cyclic 
downturns and upturns in the economy. This 
impacts  its  relative  stability  as  against  many 
other sectors of industry. 

The world's biggest producer and consu-
mer of surfactants is the European Union. The 
EU market  has  good  growth  prospects, with 
annual sales of surfactants  reaching over 3.2 
million tons. 

PCC EXOL LOKUJE NA RYNKU 
UNIJNYM OK. 20% SPRZEDAŻY
PCC EXOL LOCATES ABOUT 20% 
OF ITS SALES VOLUME 
ON THE EU MARKET

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY  
GRUPY WG OBSZARÓW  
GEOGRAFICZNYCH W 2016 ROKU
THE GROUP'S SALES REVENUE 
ACCORDING TO TERRITORY 
- AS OF 2016

  Polska Poland

  Europa Zachodnia Western Europe

 Bliski Wschód i Afryka 
Middle East and Africa

  Europa Środkowo-Wschodnia 
Central and Eastern Europe

  Ameryka Północna i Reszta Świata 
North America and rest of the world

53%

17%

17%

8%

4%
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PCC  EXOL  na  rynku  unijnym  lokuje  ok. 
20% sprzedaży swoich produktów.

Należy zauważyć, że obszar Unii to rozwi-
nięty i bardzo wymagający rynek. Charaktery-
stycznym dla tego rynku trendem jest rosną-
cy popyt na surfaktanty ekologiczne na bazie 
surowców  naturalnych  o  wysokim  stopniu 
biodegradacji. Obecnie ok. 70% oferty Spółki 
PCC EXOL  to produkty,  które wykazują  po-
datność na biodegradację tlenową. 

W  2015  roku  Spółka  wprowadziła  do 
oferty biodegradowalne  sole  amonowe oraz 
betainy, stosowane m.in. w środkach higieny 
osobistej, w  tym przeznaczonych do higieny 
dzieci. W minionym roku w ofercie PCC EXOL 
pojawił  się  kolejny  wyrób  biodegradowalny, 
pierwszy produkt z grupy bardzo delikatnych 
składników  kosmetycznych  –  glicynianów, 
otrzymywanych  w  oparciu  o  biomimetyki, 
czyli surowce naśladujące związki pochodze-
nia naturalnego. 

Ponadto  w  drugiej  połowie  2016  roku 
PCC  EXOL  wprowadziła  do  oferty  produkt 
o  tzw.  jakości  farmaceutycznej,  tj.  spełniają-
cy  bardzo  restrykcyjne wymagania  jakościo-
we,  jakie definiuje kodeks apteczny. Produkt 
ten stwarza możliwości dla kontraktów han-
dlowych  zarówno  z  dotychczasowymi,  jak  
i z nowymi klientami.

PCC EXOL locates about 20% of  its pro-
duct sales on the EU market.  

It must be pointed out that the EU is a de-
veloped and very demanding market. A trend 
characteristic  of  this market  is  the  rising  de-
mand  for  environmentally  friendly  surfac-
tants  based  on  natural,  highly  biodegradable 
raw materials.  Currently,  about  70%  of  PCC 
EXOL's offer is made up of products which are 
characterised by oxygen biodegradability. 

In 2015, the Company's range was expan-
ded to include biodegradable ammonium salts 
and betaines applied in personal hygiene pro-
ducts,  including products for children, among 
other things. Last year, another biodegradable 
product was added to PCC EXOL's offering - 
the first in the group comprising very delicate 
cosmetic  ingredients  called  glycinates,  obtai-
ned on the basis of biomimetics, i.e. raw mate-
rials imitating natural compounds. 

Furthermore,  in the second half of 2016, 
PCC EXOL introduced a product characterised 
by so-called pharmaceutical quality,  i.e. mee-
ting very strict quality requirements defined by 
the Pharmacopoeia. The product creates op-
portunities for commercial contracts with both 
existing and new clients.
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Spółka z sukcesem wchodzi również w wy-
soce wymagający rynek produktów certyfiko-
wanych.  PCC  EXOL  jest  pierwszą  w  Polsce 
firmą,  która wdrożyła  i  certyfikowała  system 
dobrych praktyk produkcyjnych dla surowców 
kosmetycznych wg normy EFfCI (ang. The Eu-
ropean Federation  for Cosmetic  Ingredients), 
stanowiący  obok  aspektów  ekonomicznych 
jeden z najważniejszych kryteriów kwalifikacji 
dostawców surowców kosmetycznych.

Ponadto  dla  kilku  produktów  dedykowa-
nych  branży  kosmetycznej  Spółka  posiada 
europejski  znak  ekologiczny  ECOCERT  oraz 
certyfikat koszerności, które znacznie skracają 
proces  kwalifikacji  jej  jako  dostawcy  certyfi-
kowanych produktów i zwiększają możliwości 
rozwijania sprzedaży.

The company is also successfully entering 
the  demanding market  of  certified  products. 
PCC EXOL is Poland's first company to imple-
ment and certify a system of Good Production 
Practices  for  cosmetic  raw materials  in  com-
pliance with the EFfCI standard, being - apart 
from economic aspects - one of the most im-
portant criteria for qualifying suppliers of cos-
metic raw materials.

Additionally,  a  few  of  PCC  EXOL's  pro-
ducts dedicated  to  the cosmetic sector have 
the  European  ecology  label  ECOCERT  and 
a certificate of kosherness, which significantly 
shorten the time of the Company's qualifica-
tion as a supplier of certified products and im-
prove its sales growth opportunities.

FIRMA W POLSCE 
Z CERTYFIKATEM 
GMP EFfCI
POLAND’S FIRST COMPANY 
TO BECOME HOLDER  
OF THE GMP EFfCI CERTIFICATE

1. 

100%
AUDYTÓW KLIENCKICH
ZAKOŃCZONYCH POZYTYWNYM
WYNIKIEM
100% CLIENT AUDITS  
WITH POSITIVE RESULTS

DOBRE PRAKTYKI  
PRODUKCYJNE OD 2014 ROKU
GOOD MANUFACTURING 
PRACTICE SINCE 2014
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Dzięki rozwojowi zaawansowanych tech-
nologicznie  produktów,  w  tym  o  łagodnym 
oddziaływaniu na środowisko, produkty Spół-
ki  mogą  być  przekazywane  do  międzynaro-
dowych  koncernów,  stawiających  najwyższe 
wymagania  jakościowe.  Spółka  dostarcza 
większość  swoich  produktów  takim właśnie 
firmom,  działającym  głównie  w  branży  kos-
metyków i detergentów. Warto zauważyć, że 
przedsiębiorstwa  te  coraz  chętniej  decydują 
się  na  usytuowanie  swoich  zakładów  pro-
dukcyjnych w Polsce. 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. 

Działania Grupy w zakresie rozwoju pro-
duktów  zyskały  także  uznanie  Narodowego 
Centrum  Badań  i  Rozwoju,  które  przyznało 
PCC  EXOL  dofinansowanie.  Dotyczy  ono 
projektu badań związanych z opracowaniem 
innowacyjnych  surfaktantów,  przeznaczo-
nych do stosowania w branży farb i lakierów. 
Właściwości  tych  surfaktantów  pozwolą  ja-
kościowo sklasyfikować produkty na najwyż-
szym światowym poziomie. 

Thanks  to  the  development  of  techno-
logically  advanced  products,  including  those 
characterised  by  benign  environmental  im-
pact, the Company's products can be supplies 
to  international  concerns  setting  the  highest 
quality  requirements.  The  company  supplies 
most of its products to such companies, ope-
rating chiefly in the cosmetics and detergents 
markets.  It  should be pointed out  that  these 
enterprises  are  becoming  increasingly  keen 
to  locate their production facilities  in Poland. 
The  Company's  geographic  location  and  the 
availability of  its products  in  the proximity of 
the clients' production facilities are perceived 
by them as unquestionable assets, as well as 
being  PCC  EXOL's  considerable  competitive 
advantage. 

The  Group's  operations  in  the  area  of 
product  development  have  also  been  recog-
nised  by  the  National  Centre  for  Research 
and  Development,  which  granted  a  subsidy 
to PCC EXOL. The NCRD's support is related 
to a project consisting in research into the de-
velopment  of  innovative  surfactants  for  the 
pains and lacquers market. These surfactants' 
properties will make it possible to position the 
products as some of the world's best in terms 
of quality. 



INWESTYCJE I ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE
INVESTMENTS AND PRODUCTION CAPACITY
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INWESTYCJE 
I ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE
INVESTMENTS AND 
PRODUCTION CAPACITY

ETOKSYLACJA II 
ETHOXYLATION II

SIARCZANOWANE I 
SULPHATED I

SIARCZANOWANE II 
SULPHATED II

FORMULACJE PRZEMYSŁOWE 
INDUSTRIAL FORMULATIONS

ETOKSYLACJA I
ETHOXYLATION I

Płock

Brzeg Dolny
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Zamierzenia  inwestycyjne  PCC  EXOL 
obejmują  kontynuację  rozpoczętych  projek-
tów inwestycyjnych w zakresie wzrostu wolu-
menów produktów specjalistycznych, popra-
wiania ich rentowności oraz realizacji nowych 
przedsięwzięć.

PCC EXOL poprzez realizowane inwesty-
cje konsekwentnie zwiększa moce produkcyj-
ne swoich instalacji. 

Plan  inwestycyjny  emitenta  na  lata 
2017–2020 obejmuje projekty o łącznej war-
tości około 36,5 mln zł. 

PCC EXOL's investment plans involve car-
rying on with the projects  in progress aiming 
to increase the volume of specialist products, 
improve their profitability and initiate new un-
dertakings.

Through the investment projects it under-
takes, PCC EXOL is consistently increasing its 
facilities' production capacity. 

The Issuer's investment plan for the period 
2017-2020 entails projects whose total value 
amount to approximately 36.5 million PLN. 

INWESTYCJE I ZDOLNOŚCI 
PRODUKCYJNE
INVESTMENTS AND 
PRODUCTION CAPACITY
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ETOKSYLACJA II 

Potencjał ok. 30 tys. t/r 
Produkuje surfaktanty niejonowe

Plany inwestycyjne: 
•  dostosowanie systemu sterowania i wizu-
alizacji do nowych potrzeb eksploatacyjnych, 
lata 2017–2018, wartość ok. 500 tys. zł.

ETHOXYLATION II

Potential of approx. 30 thousand t/y
Produces non-ionic surfactants

Investment plans:
•  adjusting the control and visualisation sy-
stem to the new operational needs – 2017-
2018, value - approx. 500 thousand PLN.

SIARCZANOWANE I 

Potencjał ok. 10 tys. t/r 
Produkuje surfaktanty anionowe 

Plany inwestycyjne: 
•  przebudowa i modernizacja obiektów bu-
dowlanych oraz instalacji technologicznych, 
lata 2017–2019, wartość 1,9 mln zł, 
•  wykonanie  instalacji  nowego  filtra  mo-
krego w  celu  rozszerzenia  portfolio  o  nowe 
produkty  specjalistyczne,  lata  2017–2018, 
wartość 1,2 mln zł.

SULPHATED I

Potential of approx. 10 thousand t/y
Produces anionic surfactants

Investment plans:
•  redevelopment  and  modernisation  of 
the  buildings  and  technological  installations  
– 2017-2019, value – 1.9 million PLN,
•  installation of a new wet filter in order to 
expand the portfolio by adding new specialist 
products  –  2017-2018,  value  –  1.2  million 
PLN.

FORMULACJE  
PRZEMYSŁOWE 

Potencjał 7 tys. t/r 
Produkuje surfaktanty kationowe, 
formulacje przemysłowe i inne 

Plany inwestycyjne: 
•  modernizacja instalacji reaktora oraz bazy 
magazynowej, rok 2019, wartość 2,9 mln zł.

INDUSTRIAL
FORMULATIONS

Potential of 7 thousand t/r
Produces cationic surfactants, industrial
formulations, etc.

Investment plans:
•  modernisation of  the  reactor  installation 
and  warehousing  facilities  –  2019,  value  – 
2.9 million PLN.
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SIARCZANOWANE II 

Potencjał ok. 30 tys. t/r 
Produkuje surfaktanty anionowe 

Plany inwestycyjne: 
•   rozbudowa i modernizacja instalacji tech-
nologicznych,  lata  2017–2019, wartość  1,2 
mln zł,
•   rozbudowa bazy magazynowej, w celu za-
pewnienia odpowiedniej elastyczności sprze-
daży  przy  wzroście  asortymentu  sprzedaży 
(zbiorniki  magazynowe  kwasoodporne),  lata 
2019–2020, wartość ok. 3,5 mln zł.

SULPHATED II

Potential of approx. 30 thousand t/y
Produces anionic surfactants

Investment plans:
•  expansion and modernisation of techno-
logical installations – 2017-2019, value – 1.2 
million PLN,
•  expansion  of  warehousing  facilities  in 
order  to  ensure  proper  flexibility  of  sales 
with  increased range of products sold  (acid-
-resistant storage tanks), 2019-2020, value – 
approx. 3.5 million PLN.

PLAN INWESTYCYJNY 
NA LATA 2017-2020 
TO PROJEKTY NA 
KWOTĘ OK. 36,5 MLN ZŁ 

INVESTMENT PLAN FOR 
THE PERIOD 2017-2020 
ENTAILS PROJECTS 
WORTH ABOUT 
36.5 MILLION PLN
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ETOKSYLACJA I

Potencjał 40 tys. t/r 
Produkuje surfaktanty niejonowe 
i amfoteryczne 

Plany inwestycyjne: 
•  budowa  instalacji  do  produkcji  glicynia-
nów  i  instalacji  do  produkcji  oksyalkilatów 
wysokomolowych,  lata 2017–2018, wartość  
14,1 mln zł, wzrost zdolności produkcyjnych 
o 15 tys. t/r,

 

Realizacja  inwestycji  umożliwi  zaspokojenie 
większego zapotrzebowania klientów na wy-
roby produkowane przez  Spółkę oraz wpro-
wadzenie  do  oferty  nowych  wyrobów  oraz 
budowanie  potencjału  do  dalszego  rozwoju 
produktowego Spółki.
•  przebudowa i modernizacja obiektów bu-
dowlanych  oraz  instalacji  technologicznych, 
aparatów  i  urządzeń  produkcyjnych,  lata 
2017–2019, wartość 2,3 mln zł, 
•  wymiana  rozdzielni  i  systemu  zasilania 
elektrycznego  oraz  uzupełnieniem  i  moder-
nizacją  wyposażenia  aparatury  kontrolno- 
-pomiarowej,  lata  2019–2020,  wartość  6,1 
mln zł.

ETHOXYLATION I

Potential of 40 t/y
Produces non-ionic and amphoteric 
surfactants 

Investment plans:
•  development  of  an  installation  for  the 
production of glycinates as well as an instal-
lation for  the production of high-molar oxy-
alkylates – 2017-2018, value – 14.1 million 
PLN,  increase  in  production  capacity  by  15 
thousand t/y,
The  investment will  make  it  possible  to  sa-
tisfy  clients’  increased  demand  for  products 
supplied  by  the  Company,  introduce  new 
products  to  the  range  offered  and  develop 
potential for the Company’s further growth in 
terms of product portfolio.
•  redevelopment  and  modernisation  of 
buildings  and  technological  installations,  ap-
paratuses  and  production  devices  –  2017-
2019, value – 2.3 million PLN,
•  replacement  of  the  switchgear  and  the 
electric  power  supply  system;  complemen-
ting  and  modernisation  of  the  control  and 
measurement  apparatuses,  2019-2020,  va-
lue – 6.1 million PLN.



PCC EXOL 
SOCIALLY RESPONSIBLE
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PCC EXOL 
SOCIALLY RESPONSIBLE

Właściwe  wykorzystanie  potencjału, 
innowacje  i  zrównoważona  gospodarka  su-
rowcowa decydują dziś o przewadze konku-
rencyjnej  na  rynkach  chemicznych.  W  celu 
zwiększania  tej  przewagi  Spółka  decyduje 
się  na  wdrażanie  najwyższych  standardów 
dyktowanych przez międzynarodowe koncer-
ny,  z  którymi współpracuje  lub  chce  podjąć 

współpracę.  Odpowiedzialne  podejście  do 
prowadzonego  biznesu  powoduje,  że  PCC 
EXOL  jest  solidnym  i  wiarygodnym  partne-
rem biznesowym dla międzynarodowych or-
ganizacji o zasięgu globalnym. Taka strategia 
umożliwia  Spółce  również  wchodzenie  na 
nowe rynki sprzedaży i zdobywanie nowych, 
wymagających klientów.

Appropriately  tapped  potential,  innova-
tion  and  sustainable  raw materials manage-
ment are today the factors ensuring compe-
titive  advantage  on  the  chemicals  markets. 
In  order  to  increase  this  advantage,  the 
Company chooses to implement the highest 
standards  imposed  by  international  conglo-
merates with which it cooperates or  intends 

to become a business partner to. PCC EXOL's 
responsible approach to business makes  it a 
reliable and trustworthy business partner for 
international organisations operating globally. 
Moreover, this strategy allows the Company 
to enter new sales markets and gain new, de-
manding clients.

PCC EXOL
TO WIARYGODNY 
PARTNER DLA 
MIĘDZYNARODOWYCH 
ORGANIZACJI 

PCC EXOL  
SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

PCC EXOL 
IS A RELIABLE PARTNER 
TO INTERNATIONAL 
ORGANISATIONS
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Zasady odpowiedzialnego biznesu przeja-
wiają się m.in. we wdrażaniu wytycznych doty-
czących ograniczania emisji gazów cieplarnia-
nych do atmosfery,  certyfikowaniu łańcucha 
przepływu surowców w oparciu o wytyczne 
RSPO  (ang.  The  Roundtable  on  Sustainable 
Palm  Oil),  wytwarzaniu  produktów  zgodnie 
z  dobrymi  praktykami  produkcyjnymi  GMP 
EFfCI czy rozszerzaniu istniejących systemów 

zarządzania i wdrażaniu kolejnych, ułatwiają-
cych pozyskiwanie nowych klientów. Spółka 
koncentruje  się  również  na  zrównoważonej 
gospodarce  surowcowej,  optymalizacji  zuży-
cia zasobów naturalnych czy skutecznym za-
rządzaniu gospodarką odpadami.

Aby  sprostać  wyzwaniom,  jakie  stawia 
zrównoważony  rozwój,  PCC  EXOL  poddaje 
się  licznym  audytom.  Potwierdzają  one,  że 

Spółka może  bez  przeszkód  dostarczać  cer-
tyfikowane  surfaktanty  do  globalnych,  bar-
dzo  wymagających  odbiorców  operujących 
w  przemyśle  kosmetycznym  i  spożywczym. 
Świadczą  również  o  pełnej  gotowości  Spół-
ki  do wytwarzania  i  dostarczania odbiorcom 
produktów  oraz  formulacji  chemicznych, 
spełniających  najwyższe  standardy  jakości 
i bezpieczeństwa.
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Pozwala na zbilansowane wykorzystywa-
nie surowców na bazie certyfikowanego oleju 
palmowego  i  śledzenie  ich przepływu w ca-
łym łańcuchu dostaw. 

It  allows  balanced  use  of  raw  materials 
based on certified palm oil and tracking their 
flow in the whole supply chain. 

To obok aspektów ekonomicznych jedno 
z  najważniejszych  kryteriów  kwalifikacji  do-
stawców surowców kosmetycznych. 

Apart from the economic aspects, one of 
the most important criteria for qualification of 
suppliers of cosmetic raw materials. 

The principles of responsible bu-
siness  manifest  themselves,  among 
other  things,  in  implementation  of 
guidelines  related  to  limitation  of 
emission of greenhouse gas to the at-
mosphere, certification of the raw ma-
terials flow based on the RSPO (The 
Roundtable  on  Sustainable  Palm Oil) 
guidelines, production of goods in line 
with  the  Good  Production  Practices 
according to GMP EFfCI, or extension 
of existing management systems and 
implementation of new ones to faci-
litate  gaining  new  clients. The Com-
pany also focuses of sustainable raw 
materials  management,  optimisation 
of  the  use  of  natural  resources,  and 
effective waste management.

To  be  able  to meet  the  challen-
ges of sustainable development, PCC 
EXOL  undergoes  numerous  audits, 
which a testimony to the Company's 
capability  of  successfully  supplying 
certified  surfactants  to  very  deman-
ding  global  buyers  operating  in  the 
cosmetic and food industries. In addi-
tion, they are proof of the Company's 
full  readiness  to produce and supply 
products  and  chemical  formulations 
meeting the highest standards of qua-
lity and safety.

RSPO  
(THE ROUNDTABLE  

ON SUSTAINABLE PALM OIL)

GMP EFfCI   
DOBRE PRAKTYKI PRODUKCYJNE 

GOOD MANUFACTURING PRACTICE
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Jedno z kluczowych wymagań w procesie 
kwalifikacji  dostawców,  prowadzonym  przez 
klientów należących do grona międzynarodo-
wych  producentów  kosmetyków  i  detergen-
tów.

One of  the key requirements  in  the pro-
cess  of  supplier  qualification,  carried  out  by 
international producers of cosmetics and de-
tergents. 

Członkostwo  w  UN  Global  zobowiązuje 
Spółkę  do  eliminowania  wszelkich  przypad-
ków łamania praw człowieka, do efektywnego 
przeciwdziałania  dyskryminacji  w  sferze  za-
trudnienia,  do  stosowania  i  rozpowszechnia-
nia  przyjaznych  środowisku  technologii  czy  
do przeciwdziałania korupcji. 

The Company's membership in UN Global 
obliges it to eliminate all cases of violating hu-
man rights, effectively counter discrimination 
in the area of employment, apply and promo-
te environmentally friendly technologies, and 
prevent corruption. 

PCC  EXOL  dąży  do  zaangażowania 
wszystkich  pracowników,  partnerów  bizne-
sowych  i  społecznych  w  przeciwdziałanie 
dyskryminacji  i  promocję  różnorodności  jako 
czynnika kreatywności i rozwoju. 

PCC EXOL strives to involve all employe-
es as well as business and social partners  in 
preventing  discrimination  and  promotion  of 
diversity  as  a  factor  of  creativity  and  deve-
lopment. 

CDP  
(THE CARBON  

DISCLOSURE PROJECT)
UN GLOBAL  
COMPACT

KARTA  
RÓŻNORODNOŚCI  

DIVERSITY CHARTER
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Jest  podstawą  postępowania  etycznego  
w Spółce i jej otoczeniu.

Is a basis for ethical conduct in the Com-
pany and the environment in which it opera-
tes.

Spółka PCC EXOL zajęła najwyższy – zło-
ty – poziom na międzynarodowej  platformie 
EcoVadis. Wyróżnienie to jest przyznawane za 
proekologiczny rozwój  i osiągnięcia w obsza-
rach  dotyczących  środowiska,  zatrudnienia, 
uczciwych  praktyk  biznesowych  oraz  łańcu-
cha dostaw. 

PCC EXOL has attained the highest - gold 
level  on  the  international  Ecovadis  platform. 
It  is awarded to businesses  in recognition of 
their  pro-ecology development  and achieve-
ments  in  areas  related  to  the  environment, 
employment,  fair  business  practice,  and  su-
pply chain. 

ECOVADIS
KODEKS  
ETYCZNY  

CODE OF ETHICS



32 PCC EXOL SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA 
PCC EXOL SOCIALLY RESPONSIBLE



33PORTALE INFORMACYJNE GRUPY PCC
PCC GROUP INFORMATION PORTALS

PORTALE INFORMACYJNE GRUPY PCC 
PCC GROUP INFORMATION PORTALS

WWW.PCCINWESTOR.PL

In  2016,  as  part  of  the  initiative  aiming 
to perfect communication with investors, the 
Investor  Relations  team  developed  a  new 
version of the online service – www.PCCIn-
westor.pl. It  is an education and information 
oriented  service  introducing  the  visitor  into 
the world of capital investment. The investor 

will  find here  a  comprehensive  Investor Re-
lations  service  with  respect  to  the  Group's 
Companies,  including PCC EXOL. The portal 
offers latest information about issues as well 
as result, product and annual presentations in 
a clear and functional format.

As part of the online service, we recom-
mend our Investors to use the Investor's Port-
folio tool, which - after the user  logs  in and 
enters their data - allows them to identify the 
nominal value of bonds  they own and  track 
the current market value of shares issued by 
companies which belong to PCC Group.

W  ramach  udoskonalania  komunikacji 
z  inwestorami  zespół  Relacji  Inwestorskich 
przygotował w 2016 roku nową odsłonę por-
talu  –  www.PCCInwestor.pl.  Jest  to  serwis 
o  charakterze  informacyjno-edukacyjnym, 
wprowadzający w  świat  inwestycji  kapitało-
wych. Inwestor znajdzie tu pełen serwis rela-
cji inwestorskich spółek z Grupy PCC, w tym 
PCC EXOL. Portal zawiera zarówno najnow-

sze  informacje na temat emisji,  jak  i prezen-
tacje  wynikowe,  produktowe  oraz  roczne 
w przejrzystym i funkcjonalnym układzie.

W  ramach portalu  polecamy naszym  in-
westorom narzędzie Portfel  Inwestora, które 
po zalogowaniu  i wprowadzeniu danych po-
zwala na określenie wartości nominalnej po-
siadanych obligacji oraz na śledzenie bieżącej 
wartości rynkowej akcji spółek Grupy PCC.



Ponad 800 produktów  i  formulacji prze-
mysłowych  znalazło  się  na  uruchomionym 
przez  Grupę  PCC w  sieci  internetowej,  no-
woczesnym i profesjonalnym portalu produk-
towym: www.products.pcc.eu. Bardzo szeroki 
wachlarz produktów obejmuje surowce i do-
datki specjalistyczne stosowane przez produ-
centów różnych branż przemysłowych. 

Klienci zainteresowani branżą chemiczną 
znajdą  tu  substancje  wykorzystywane  m.in. 
w  przemyśle  metalurgicznym,  energetycz-
nym, budowlanym, meblarskim, spożywczym 
czy  farmaceutycznym,  a  także  stosowane 
w  produkcji  kosmetyków  i  środków  higieny 
osobistej.  Wyszukiwarka  produktów  che-
micznych wytwarzanych przez spółki z Grupy 
PCC umożliwia użytkownikom szybki  i łatwy 
dostęp  do  szerokiej  oferty  produktów  i  for-
mulacji chemicznych produkowanych na no-
woczesnych  instalacjach. Portal  jest obecnie 
dostępny  w  językach  polskim,  angielskim 
i niemieckim.

Over 800 products and industrial formu-
lations  have  been  included  in  the  modern 
and  professional  Product  Portal  www.pro-
ducts.pcc.eulaunched online by PCC Group. 
The very wide range of products includes raw 
materials  and  specialist  additives  applied  by 
producers operating in various sectors of in-
dustry. 

Clients interested in the chemicals market 
will find here substances applied in industries 
such as metallurgy, power engineering, con-
struction,  furniture,  foods,  pharmaceuticals, 
as  well  as  cosmetics  and  personal  hygiene 
products.  The  search  engine  dedicated  to 
chemicals  produced  by  companies  belon-
ging to PCC Group allows the user to quickly 
and  easily  access  a wide  range  of  products 
and  chemical  formulations  supplied  by  the 
Group's modern facilities. Currently,  the on-
line service is available in Polish, English and 
German.
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