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Szanowni Państwo, Drodzy Inwestorzy!

Przekazujemy Państwu raport podsumowujący rekordowe 
wyniki wypracowane przez Grupę PCC EXOL w roku 2021. 

Miniony rok był dla Grupy najlepszym w historii. Na rekordowym 
poziomie ukształtował się skonsolidowany zysk netto, osiągając 
kwotę 58 milionów złotych i zwiększając zeszłoroczny rezultat  
o ponad 44%. Rekordową wartość odnotował również 
skonsolidowany zysk EBITDA, który osiągnął poziom 91 milionów 
złotych, co stanowi prawie 30% wzrostu w porównaniu z rokiem 
2020.

Trzeba mieć na uwadze, iż cały ubiegły rok charakteryzował się silnym 
trendem wzrostowym cen podstawowych surowców chemicznych 
i oleochemicznych, a także ograniczoną ich dostępnością. Mimo 
tej sytuacji Grupa odnotowała wzrost swoich rezultatów, a liczba 
sprzedanych produktów zwiększyła się o około 6%.

Pomimo pandemii intensywnie wspieraliśmy rozwój grupy 
produktowej do zastosowań przemysłowych i wdrażaliśmy kolejne 
produkty dedykowane  między innymi do branży budowlanej, 
wydobycia ropy naftowej czy też polimeryzacji emulsyjnej. Sprzedaż 
w tej grupie produktów w 2021 roku wyniosła blisko 317 milionów 
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złotych i poprawiła się o prawie 25% w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego. 

Natomiast w grupie produktów do zastosowań w kosmetykach  
i detergentach w minionym roku wypracowaliśmy skonsolidowane 
przychody na poziomie około 336 milionów złotych, co oznacza 
prawie 29% wzrostu w stosunku do ubiegłego roku. Rosnące 
ceny surowców oraz ograniczona ich dostępność spowodowały 
znaczący wzrost cen surfaktantów na rynku globalnym, wliczając 
w to rynek detergentów i kosmetyków. Czynniki te, wsparte dobrze 
dopasowaną ofertą produktową, zwłaszcza w zakresie produktów 
specjalistycznych, przełożyły się na osiągnięcie dobrych wyników 
sprzedażowych. 

Problemy na rynkach surowców nie osłabiły pozycji rynkowej 
PCC EXOL, natomiast dotknęły wielu zachodnioeuropejskich 
konkurentów Spółki, niemogących w pełni utrzymać ciągłości 
dostaw. Spotęgowało to zainteresowanie klientów ofertą Spółki 
oraz przełożyło się na znaczny wzrost sprzedaży produktów do 

zastosowań przemysłowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Obok intensywnie realizowanej sprzedaży kolejnym strategicznym 
elementem rozwoju Spółki są inwestycje. W ubiegłym roku 
Spółka zakończyła i oddała do eksploatacji dwie inwestycje, które 
pozytywnie wpłynęły na wyniki całej Grupy. 

Ponadto podjęte zostały kolejne decyzje inwestycyjne. Spółka ma 
zamiar rozbudowywać wytwórnię etoksylatów w Płocku, dzięki 
czemu zakłada się podwojenie zdolności produkcyjnych w tej 
lokalizacji.  W grudniu ubiegłego roku została również podjęta decyzja  
o inwestycji polegającej na utworzeniu nowego uniwersalnego 
zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych 
w Brzegu Dolnym. Będzie ona realizowana przez spółkę PCC BD  
Sp. z o.o., której wspólnikami są PCC EXOL i PCC Rokita SA. 

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju PCC EXOL buduje 
bogate i zróżnicowane portfolio produktów o nazwie GREENLINE™, 
wpisujących się w trend zielonej chemii. Co ważne, w procesach 
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produkcyjnych produktów GREENLINE™, dzięki OZE, prawie  
w całości zużywana jest zielona energia. Spółka PCC EXOL kolejny już 
rok utrzymała również złoty poziom społecznej odpowiedzialności 
biznesu, przyznawany przez analityków platformy EcoVadis. Nie tylko 
świadczy on o dbałości o środowisko i o człowieka, ale jest to również 
zwiększenie transparentności Spółki oraz zaufania partnerów 
handlowych.

Trwająca wojna w Ukrainie stwarza nową, dynamicznie zmieniającą 
się i nieprzewidywalną ekonomicznie sytuację. Grupie, podobnie 
jak wszystkim obserwatorom, bardzo trudno jest przewidzieć, 
jakie zaistniały kryzys może mieć przełożenie na jej działalność 

w przyszłości. Grupa analizuje dostępne informacje i podejmuje 
starania, aby wraz z rozwojem wydarzeń w miarę możliwości 
minimalizować ich wpływ na swoją działalność.

Pragniemy podziękować za miniony rok w szczególności naszym 
Inwestorom, Klientom i Pracownikom. Zapraszamy do zapoznania 
się z pełnym raportem.

Dariusz Ciesielski
Prezes Zarządu

Rafał Zdon  
Wiceprezes Zarządu
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strategicznym PCC EXOL jest 
budowanie wartości firmy 
poprzez zrównoważone 
wykorzystanie posiadanego 
potencjału oraz realizację 
projektów inwestycyjnych, 
w szczególności zwiększających 
zdolności produkcyjne instalacji.
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PCC EXOL jest liderem w Polsce oraz  

w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej 

w zakresie produkcji środków powierzchniowo 

czynnych (surfaktantów), które charakteryzują 

się dużą dynamiką rozwoju. Jednocześnie 

celem PCC EXOL jest umacnianie pozycji 

wiarygodnego partnera dla kontrahentów 

z Europy Zachodniej, czyli na dojrzałych, 

rozwiniętych rynkach. Zwiększenie udziału na 

tym rynku Spółka ma zamiar osiągnąć poprzez 

dywersyfikację portfolio o nowe, specjalistyczne 

i wysokomarżowe produkty.

Ponadto Grupa kontynuuje rozwój na rynkach 

Bliskiego Wschodu i Afryki, a także ekspansję 

na rynku Południowo-Wschodniej Azji ze 

względu na duże tempo wzrostu tego regionu. 

Strategiczny jest także dalszy rozwój PCC 

Chemax na terenie Ameryki Północnej.

Grupa dąży do optymalizowania sprzedaży 

produktów specjalistycznych względem 

produktów masowych, które są podatne na 

koniunkturę rynkową. Jednocześnie celem PCC 

EXOL jest maksymalne wykorzystanie synergii 

z innymi spółkami Grupy PCC, co umożliwi 

zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności 

Spółki na rynku.

Realizując przyjętą strategię, PCC EXOL 

dopuszcza możliwość reorganizacji Grupy. 

Spółka zakłada dalszy rozwój organiczny oraz 

nie wyklucza akwizycji.

STRATEGIA ROZWOJU
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Ze względu na dynamiczną sytuację 

w Ukrainie Grupie bardzo trudno jest 

przewidzieć, jakie zaistniały kryzys może 

mieć przełożenie na jej działalność  

w przyszłości. Grupa analizuje dostępne 

informacje i podejmuje starania, aby wraz 

z rozwojem wydarzeń w miarę możliwości 

minimalizować ich wpływ na swoją 

działalność. 

Należy zauważyć, iż perspektywy rozwoju 

światowego rynku surfaktantów były dotąd 

oceniane jako bardzo dobre.

Środki higieny osobistej i detergenty do 

użytku domowego to największy obszar 

zastosowania środków powierzchniowo 

czynnych, które są składnikami różnych 

produktów. Spełniają one między innymi 

funkcje spieniające, dyspergujące, 

emulgujące, solubilizujące, czyszczące  

i odżywcze. Branża środków higieny 

osobistej miała znaczny udział  

w światowym rynku, zwiększając tym 

samym wzrost rynku. 

Bardzo istotny wpływ na rynek surfaktantów, 

a przez to na ich producentów, będą miały  

w najbliższych latach kwestie 

środowiskowe. Kwestie środowiskowe 

dotyczą kluczowych problemów, takich 

jak: szkodliwość, biodegradowalność, 

eutrofizacja i analiza cyklu życia. Jednym 

z największych wyzwań stojących przed 

branżą środków powierzchniowo czynnych 

jest poziom wpływu na środowisko 

spowodowany stosowaniem różnych 

produktów, na przykład detergentów. 

Ponieważ zapotrzebowanie na 

specjalistyczne środki powierzchniowo 

czynne w różnych zastosowaniach rośnie, 

przewiduje się, że rynek ten intensywnie 

się rozwinie, zapewniając możliwości 

wprowadzania innowacji w produktach do 

konkretnych zastosowań.

Zgodnie z wieloletnią strategią Grupa 

rozwija sprzedaż także wśród małych  

i średnich klientów. Dzięki dużej liczbie 

wyrobów i odbiorców produktów możliwa 

jest dywersyfikacja kanałów sprzedaży  

i jednocześnie obniża się ryzyko znaczącego 

jej spadku. 

Perspektywy rozwoju działaności

STRATEGIA ROZWOJU
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poprzez dywersyfikację źródeł surowców, 
optymalizację procesów zakupowych,  
a także synergię surowcową w obrębie 
Grupy PCC. Ten kierunek rozwoju wspierają 
także realizowane inwestycje. Niemniej 
jednak należy zaznaczyć, iż w portfolio 
surfaktantów do zastosowań w kosmetykach 
i detergentach znajdują się również wysoce 
zaawansowane technologicznie produkty, 
które zaliczane są do kategorii produktów 
specjalistycznych.

Strategia Spółki zakłada rozwój 
wysokomarżowych, specjalistycznych 
produktów, którymi w większości są 
surfaktanty do zastosowań przemysłowych. 
Jednocześnie udział produktów masowych 
w ofercie PCC EXOL jest nadal istotny. 
Dają one Spółce możliwość posiadania 
komplementarnego portfolio, a także 
pozwalają optymalizować koszty produkcji 
poprzez efektywne wykorzystanie 
potencjału produkcyjnego. Stąd też 
Spółka stale dąży do poprawy rentowności 
tej grupy produktów, w tym głównie 

Produkty 
specjalistyczne

STRATEGIA ROZWOJU
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PCC EXOL jest największym producentem 
surfaktantów w Polsce i zarazem jednym 
z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.  

stanowią dobra pierwszej potrzeby. Rosnąca 
liczba ludności powoduje stałe zwiększanie 
zapotrzebowania, zwłaszcza na produkty do 
higieny osobistej i artykuły gospodarstwa 
domowego, które są ważnymi segmentami 
zastosowań surfaktantów. 

Rozwój technologii oraz wdrażanie 
innowacyjnych produktów w tych branżach 
sprzyja wzrostowi zapotrzebowania na 
specjalistyczne środki powierzchniowo 
czynne, projektowane i wytwarzane dla 
wymagających specjalizacji przemysłowych. 
Jest to niewątpliwie szansa dla takich 
producentów jak PCC EXOL, których istotną 
przewagą konkurencyjną jest elastyczność 
produkcji i zdolność do projektowania 
rozwiązań dedykowanych do bardzo wąsko 
sprecyzowanych aplikacji.

Głównym obszarem działalności handlowej 
Grupy ze względu na podział geograficzny 
jest teren Polski z 54,8% udziału  
w sprzedaży, kraje Europy Zachodniej  
z udziałem w wysokości 19,5% oraz Ameryka 
Północna i reszta świata z 12,5% udziału 
w 2021 roku. Pozostała sprzedaż jest 
realizowana w obszarze Bliskiego Wschodu 
i Afryki oraz Europy Środkowo-Wschodniej. 
Grupa PCC EXOL przy analizie nowych 
perspektyw rozwoju uwzględnia między 
innymi dywersyfikację geograficzną,  
a także produktową i aplikacyjną.

PCC EXOL jest największym producentem 
surfaktantów w Polsce i zarazem jednym 
z największych w Europie Środkowo-
Wschodniej.  

Grupa PCC EXOL dostarcza swoje produkty 
między innymi na rynek charakteryzujący 
się popytem kształtowanym przez 
ostatecznych konsumentów detergentów 
i środków higieny osobistej. Wyroby te 

Rynek surfaktantów

Spółka, dzięki rozwojowi zaawansowanych 
technologicznie produktów, w tym 
surowców o łagodnym oddziaływaniu 
na środowisko, współpracuje  
z międzynarodowymi koncernami 
produkującymi kosmetyki i detergenty, 
oczekującymi najwyższych standardów 
jakościowych. 

Warto zauważyć, że globalni producenci 
będący odbiorcami Spółki decydowali się 
dotąd na zwiększanie mocy produkcyjnych 
swoich zakładów zlokalizowanych  
w Polsce, a także w innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. 
Położenie geograficzne Spółki i dostępność 
jej produktów w pobliżu zakładów 
produkcyjnych klientów jest dla nich 
niewątpliwą zaletą, a dla PCC EXOL stanowi 
istotną przewagę konkurencyjną. 

STRATEGIA ROZWOJU
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Mając na względzie wymagające otoczenie, 
Grupa na bieżąco dokonuje analizy 
poziomu nakładów inwestycyjnych, biorąc 
pod uwagę ich opłacalność, dostępność 
źródeł finansowania oraz bieżącą sytuację 
finansową. Grupa PCC EXOL dąży do 
równowagi między rentownością 
ekonomiczną biznesu a szeroko pojętym 
interesem społecznym oraz 
odpowiedzialnym zarządzaniem 
organizacją.

W 2021 r. Spółka podjęła decyzję 
o rozpoczęciu dwóch nowych 
inwestycji.

Pierwsza z nich to budowa drugiej linii 
technologicznej w Wytwórni ETE-2  
w Płocku. Inwestycja ta ma umożliwić 
zwiększenie wolumenu oferowanych 
wyrobów oraz poszerzenie portfela 
produktowego Spółki. Planowana przez 
PCC EXOL produkcja ma obejmować 

surfaktanty niejonowe (etoksylaty)  
o szerokim spektrum zastosowania między 
innymi w produkcji kosmetyków, środków 
czystości, farb i powłok, lubrykantów oraz w 
branżach: środków higieny osobistej, 
tekstylnej, obróbce metali, środków 
ochrony roślin i farmaceutycznej.

Druga inwestycja polega na budowie 
nowego uniwersalnego zakładu produkcji 
alkoksylatów oraz innych związków 
chemicznych w Brzegu Dolnym. Jest ona 
realizowana przez spółkę PCC BD, której 
wspólnikami są PCC EXOL i PCC Rokita, 
obie posiadające obecnie po 50% udziałów. 
Inwestycja ta zwiększy znacząco wolumen 
możliwych do zaoferowania wyrobów. 
Nowa instalacja ma służyć wytwarzaniu 
produktów, które będą mogły mieć szerokie 
zastosowanie w licznych branżach i będą 
stanowić surowiec do dalszych procesów 
przemysłowych. Będzie na niej wytwarzana 
szeroka gama etoksylatów, 

polialkilenoglikoli, polioli polieterowych  
i innych produktów alkoksylowanych. 

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że 
bardzo trudno obecnie jest przewidzieć, 
jakie sytuacja związana z wojną w Ukrainie 
może mieć przełożenie na działalność 
Grupy w przyszłości, w tym także w zakresie 
inwestycji.

Plany inwestycyjne

STRATEGIA ROZWOJU



13

PCC EXOL kwestie zrównoważonego rozwoju 
traktuje jako element strategii. Wzmacniając 
konkurencyjną pozycję na rynku 
surfaktantów, Spółka podjęła zobowiązanie 
do promowania odpowiedzialnej produkcji  
i konsumpcji w całym łańcuchu wartości. 
Idea zbilansowanego rozwoju jest kluczowym 
aspektem we wszystkich obszarach 
zarządzania i w każdym procesie 
operacyjnym firmy.

Działania te będą realizowane w obszarach: 
emisje, idea GREENLINE i społeczna 
odpowiedzialność biznesu.

W ramach obszaru „emisje” Spółka ma 
ambicje w najbliższych latach dążyć do 
podejmowania w poszczególnych zakresach 
następujących działań:
      

OZE: Spółka będzie dokładać starań, aby 
100% energii elektrycznej zużywanej 
w PCC EXOL pochodziło z odnawialnych 

źródeł energii lub aby miało pokrycie 
gwarancjami pochodzenia 
z odnawialnych źródeł energii,
coroczne raportowanie korporacyjnego 
śladu węglowego,
utrzymanie oceny B w zakresie zmian 
klimatycznych „Climate Change”
(w Carbon Disclosure Project),
redukcja emisji: PCC EXOL będzie dążyć 
do osiągnięcia neutralności klimatycznej 
netto do 2050 roku.

Obszar GREENLINE ma na celu 
budowanie oferty produktów 
wpisujących się w trend zielonej 
chemii.  W dobie rosnącej 
świadomości i odpowiedzialności 
przemysłu za środowisko i zmiany 
klimatyczne, Grupa PCC EXOL 
wprowadziła do oferty grupę 
proekologicznych produktów pod 
marką „Greenline”.

W zakresie „GREENLINE” działania Spółki  
w najbliższych latach będą obejmowały 
dążenia do:

wzrostu sprzedaży produktów Greenline 
(na przykład biobetainy),
opracowywania nowych 
proekologicznych (biobased) 
biodegradowalnych produktów 
w ramach prowadzonych prac 
badawczo-rozwojowych,
wzrostu świadomości marki Greenline 
dzięki intensyfikacji działań 
marketingowych.

W obszarze społecznej odpowiedzialności 
biznesu działania Spółki na najbliższe lata 
skupiają się na utrzymaniu wysokiej pozycji 
konkurencyjnej w zakresie CSR, co będzie 
weryfikowane podczas oceny EcoVadis.

Zrównoważony rozwój w perspektywie 2024 r.

STRATEGIA ROZWOJU
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Miniony rok był dla Grupy 
najlepszym w historii, pomimo 
wielu trudności i zmian, które 
wystąpiły na rynku. 

Osiągnięto rekordowe wyniki 
zarówno pod względem poziomu 
sprzedaży, jak i wygenerowanego 
zysku EBITDA oraz zysku netto.  

Co istotne, wzrost wartości 
sprzedaży nie był wynikiem jedynie 
wzrastających na rynku cen, lecz 
również zwiększonego wolumenu 
sprzedaży, który w porówaniu 
z poziomem z roku 2020 wzrósł 
o 5,4 tysięcy ton. 
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Grupa wykazała rekordowe wyniki pomimo utrzymujących się zarówno 
niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych, w dużej mierze spowodowanych 
przerwanymi globalnie łańcuchami dostaw oraz częściowym zamrożeniem 
gospodarki, jak i problemów występujących w wielu sektorach przemysłu. 

Skonsolidowany zysk netto za 2021 roku 
osiągnął poziom 58 milionów złotych i był 
wyższy o 17,8 milionów złotych w stosunku 
do zysku netto w roku 2020. Wynik EBITDA 
ukształtował się na poziomie 90,7 milionów 
złotych, wzrastając o 29,6%. Poziom 
sprzedaży wzrósł o 24,9% wobec roku 2020. 
Grupa rozwija swoją obecność w krajach 
Europy Zachodniej, gdzie w 2021 roku 
sprzedała ponad 19% swoich produktów. 
Natomiast na rynku polskim zrealizowała 
prawie 55% swojego obrotu.

Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki 
sprzedażowe i finansowe pomimo 
trudnej sytuacji na rynku surowcowym. 
W porównaniu z rokiem 2020 sytuacja 
na globalnym rynku surowców uległa 
diametralnej zmianie. Można było 
zaobserwować dwa wyraźne czynniki 
mające wpływ na cały sektor chemiczny. 
Pierwszy z nich to silnie wzrastające ceny 

surowców podstawowych, takich jak 
ropa naftowa, jej podstawowe pochodne 
– nafta, etylen i tlenek etylenu, oraz cała 
gama surowców oleochemicznych, jak 
olej z ziaren palmowych, alkohole i kwasy.  
Z kolei drugim czynnikiem była ograniczona 
dostępność wielu surowców chemicznych, 
będąca efektem wprowadzanych 
ograniczeń na rynku azjatyckim oraz 
poprzerywanych łańcuchów dostaw, które 
miały swoje podłoże w pandemii Covid-19. 
W rezultacie wiele spośród surowców 
wykorzystywanych przez Spółkę posiadało 
ograniczoną dostępność, a ich ceny ulegały 
dużym podwyżkom w trakcie roku. 

Skutkiem tego były podwyżki cen prawie 
wszystkich grup produktowych. Pomimo 
tych negatywnych uwarunkowań Spółka 
utrzymała ciagłość produkcji i dostaw  
w 2021 roku, zwiększając istotnie zarówno 
wartość, jak i wolumen sprzedaży.  

Podobnie jak w poprzednich latach także  
w 2021 roku Grupa PCC EXOL kontynuowała 
strategię dywersyfikacji portfela klientów, 
wyrobów oraz rynków sprzedaży. W efekcie 
tych działań Grupa realizowała sprzedaż 
ponad 700 zróżnicowanych produktów 
do ponad tysiąca aktywnych klientów na 
niemal wszystkich kontynentach. 

PCC EXOL zrealizowała w ostatnich latach 
szereg inwestycji na terenie chemicznego 
parku przemysłowego w Brzegu Dolnym. 
Intensywnie realizowane przedsięwzięcia 
nie tylko zwiększają zdolności produkcyjne, 
ale również biorą pod uwagę kwestie 
środowiskowe. Wdrażane są standardy  
w zakresie efektywnego planowania 
procesów produkcyjnych oraz 
wykorzystywania nowoczesnych 
technologii. 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA W 2021 R.
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Wojna w Ukrainie stwarza nową, 
dynamicznie zmieniającą się  
i nieprzewidywalną ekonomicznie sytuację. 
W 2021 roku wartość sprzedaży Grupy do 
Rosji, Białorusi i Ukrainy wyniosła 3,3% 
całkowitych przychodów ze sprzedaży 
Grupy. Za okres dwóch pierwszych 
miesięcy 2022 roku udział tej sprzedaży 
wyniósł 2,6%. Aktualnie Grupa PCC EXOL 
wstrzymała sprzedaż towarów do tych 
krajów. Równocześnie istotną kwestią 
dla działalności Grupy są surowce. 
Spółka w 2021 roku nie dokonywała 
bezpośrednich zakupów surowców 
z Rosji. Natomiast według najlepszej 
wiedzy Spółki zidentyfikowane pośrednie 
zakupy surowców z Rosji zużytych na 
potrzeby PCC EXOL stanowiły w minionym 
roku szacunkowo 1,5% kosztów zużycia 
materiałów i energii. Na rok 2022 Spółka 
nie planowała bezpośrednich zakupów 
oraz przewidywała zmniejszenie udziału 

pośrednich zakupów surowców z Rosji. 
Spółka zaznacza, że obecnie bardzo trudno 
jest jednoznacznie zidentyfikować w całym 
łańcuchu dostaw ewentualne pośrednie 
powiązania w zakresie pochodzenia 
surowców z Rosji. 

Ponadto w obszarze surowców mogą 
pojawić się zakłócenia między innymi  
w łańcuchach dostaw, w szczególności 
w zakresie surowców petrochemicznych. 
Kluczowy dla PCC EXOL surowiec, tlenek 
etylenu, jest pochodną ropy naftowej.  
Z kolei z uwagi na potencjalną możliwość 
zaprzestania dostaw surowców z Rosji 
mogą pojawiać się ich czasowe niedobory w 
całej Europie, co prawdopodobnie przełoży 
się na kolejne wzrosty cen i ograniczenie 
dostępności. Spółka dywersyfikuje źródła 
dostaw surowców, co powinno ograniczyć 
to ryzyko 

WPŁYW WOJNY W UKRAINIE 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA W 2021 R.
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W zakresie produktów do zastosowań 
przemysłowych w 2021 roku Grupa 
zrealizowała wyższą sprzedaż wartościowo  
o 24,6% w stosunku do 2020 roku,  
uzyskując przychody w tej grupie produktów 
na poziomie 316,9 milionów złotych. 
Jednocześnie osiągnięto wyższy o 10,9% 
wolumen sprzedaży w porównaniu z rokiem 
2020. 

Istotnym pozytywnym czynnikiem, 
który wpłynął na osiągnięcie w zakresie 
zastosowań przemysłowych tak dobrych 
wyników, było oddanie do użytku dwóch 
istotnych inwestycji. 

W drugim kwartale 2021 roku Spółka 
zakończyła inwestycję w instalację 
oksyalkilatów, dzięki czemu zwiększyła 
produkcję niskopiennych i antypiennych 
surfaktantów zarówno do zastosowań 
przemysłowych, jak i na rynek detergentów 
do użytku domowego. Nowa instalacja 
ma bardzo istotny wpływ na dalszy rozwój 
sprzedaży produktów oksyalkilenowanych, 
przede wszystkim dla przemysłu 
papierniczego oraz spożywczego. Spółka 

ma zamiar w dalszym ciągu usprawniać 
tę instalację i rozszerzć jej zakres o stację 
filtracji. 

Dzięki inwestycji w nowy ciąg produkcyjny 
do produkcji surfaktantów anionowych  
z grupy estrów fosforowych, która 
jest obecnie w trakcie rozruchu 
technologicznego, aplikacja cieczy smarnych 
i pomocniczych w obróbce metali zyskuje mo 
żliwość dalszego rozwoju. Obecnie powstają 
próbne partie produktów. Stąd też w trzecim 
i czwartym kwartale obserwowany był 
wzrost sprzedaży tych wyrobów i rosnące 
zainteresowanie nimi klientów. Jest to 
niewątpliwie bardzo duży postęp w rozwoju 
sprzedaży surfaktantów specjalistycznych, 
sytaucja ta powinna mieć także wpływ na 
wzrost rentowności. Między innymi dzięki 
tym czynnikom Spółka osiągnęła najlepsze  
w historii wyniki sprzedaży w tej branży. 

Pomimo wciąż występujących trudności 
związanych z pandemią Spółka przez cały 
2021 rok intensywnie wspierała rozwój grupy 
produktowej do zastosowań przemysłowych 
i wdrażała kolejne produkty. 

Zastosowanie przemysłowe

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW DO 
ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH 

[W MILIONACH ZŁ]

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW DO 
ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH 

[W TYSIĄCACH TON]

  316,9

  33,6

254,3

30,3

2020

2020

2021

2021
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Zastosowanie 
kosmetyczno-detergencyjne
W obrębie surfaktantów do zastosowań 
kosmetyczno-detergencyjnych w 2021 roku 
Grupa odnotowała wzrost wartości sprzedaży 
o 74,9 milionów złotych w porównaniu  
z rokiem poprzednim, osiągając przychody 
na poziomie 335,7 milionów złotych. Pod 
względem wartościowym to historycznie 
rekordowa sprzedaż. Istotne jest, że Grupa 
wygenerowała wyższe przychody o 28,7% 
przy wzroście wolumenu na poziomie 3,4% 
w odniesieniu rok do roku.

Na wyniki sprzedaży, szczególnie w trzecim 
i czwartym kwartale, wpływ miała przede 
wszystkim ograniczona dostępność 
surfaktantów na rynku europejskim oraz 
znaczący wzrost cen surowców, przede 
wszystkim oleochemicznych, mający 
miejsce w całym 2021 roku. Te dwa 
czynniki spowodowały duży wzrost cen 
surfaktantów na rynku globalnym, wliczając 
w to rynek detergentów i kosmetyków. 
Dodatkowymi czynnikami mającymi 

wpływ na osiągnięcie tak dobrych wyników 
sprzedażowych były dalszy znaczący rozwój 
sprzedaży surfaktantów niskopiennych 
przeznaczonych do detergentów do 
zmywarek, a także wzrost sprzedaży 
łagodnych, anionowych surfaktantów 
pochodzenia naturalnego przeznaczonych 
do kosmetyków.  

PCC EXOL, podążając za trendami 
rynkowymi stale rozszerza również grupę 
anionowych związków powierzchniowo 
czynnych o wysokim indeksie pochodzenia 
naturalnego , a także takich, które wykazują 

bardzo łagodne oddziaływanie na skórę. 
W minionym roku Spółka wdrożyła do 
sprzedaży cztery nowe wyroby z grupy 
siarczanowanych dedykowane do branży 
kosmetyków. 

Dodatkowo w 2021 roku Spółka 
wdrożyła kolejne nowe wyroby z grupy 
surfaktantów niejonowych – niskopienny 
surfaktant przeznaczony do domowych 
i profesjonalnych detergentów i płynów 
nabłyszczających do zmywarek oraz produkt 
stosowany jako składnik środków myjących, 
piorących i czyszczących. 

Grupa odnotowała wzrost wartości sprzedaży o 74,9 mln zł 
w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając przychody 
na poziomie

335,7 mln zł

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA W 2021 R.
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SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW DO ZASTOSOWAŃ 
W KOSMETYKACH I DETERGENTACH 

[TYSIĄCACH TON]

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW DO ZASTOSOWAŃ 
W KOSMETYKACH I DETERGENTACH  

[W MILIONACH ZŁ]

65,3335,7 63,1260,9

20202020 20212021

Ponadto, dzięki uruchomionej  
w drugim kwartale instalacji pilotażowej, 
Spółka rozpoczęła dalszy rozwój 
gamy specjalistycznych surfaktantów, 
przeznaczonych zarówno do aplikacji 
detergentowo-kosmetycznych, jak i do 
szeregu aplikacji przemysłowych. 

Rok 2021 to także dalszy rozwój sprzedaży 
wyrobów do zastosowań farmaceutycznych. 
W tym zakresie Spółka staje się 
zauważalnym partnerem na rynku polskim 
oraz partnerem do rozmów z koncernami 
o międzynarodowym zasięgu. Rozwój tej 
branży znajduje się wciąż na początkowym 

etapie i w 2021 roku Spółka niemal potroiła 
przychody ze sprzedaży z roku 2020. Plany 
rozwoju tej branży obejmują zarówno dalszy 
rozwój produktowy, jak i wzmocnienie 
zasobów handlowych przewidzianych dla 
tego sektora rynku.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA W 2021 R.
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Badania i rozwój

Rok 2021 w dziale badawczo-rozwojowym 
to przede wszystkim dynamiczny krok 
w kierunku ekologii i „zielonej” ścieżki 
rozwoju Spółki. Działania PCC EXOL w tym 
zakresie były widoczne zarówno w obszarze 
produkcyjnym, jak i w ewolucji portfolio 
produktów. Spółka działała dwutorowo. 
Z jednej strony skoncentrowano się 
na doskonaleniu technologii produkcji 
surfaktantów anionowych, by zmniejszyć 
emisyjność procesów, z drugiej strony 
poszerzono portfolio o nowe, często bardzo 
wymagające produkty anionowe, które 
dedykowane są głównie do zmywalnych 
detergentów czy kosmetyków. 

Dzięki pracy działu badawczo-
rozwojowego w roku 2021 udało 
się zaprojektować i wdrożyć do 
produkcji aż 43 nowe wyroby, co 
jest wynikiem lepszym o 13% 
w porównaniu z rokiem ubiegłym 
i stanowi aż 10% całego portfolio 
produktowego Spółki.

Działania projektowe w obszarze produktów 
dla przemysłu lubrykantów w 2021 roku 
koncentrowały się na poszerzeniu gamy 
estrów fosforowych. Wiązało się to przede 
wszystkim z inwestycją, jaką Spółka 
prowadzi w tym zakresie. Spółka dokonała 
przeniesienia i udoskonalenia syntezy 
wyrobów dotychczas produkowanych 
w innych układach reakcyjnych oraz 
opracowała i wdrożyła zupełnie nowe 
produkty dedykowane do stosowania  
w cieczach obróbczych, szczególnie  
w płynach syntetycznych i półsyntetycznych. 
Ponadto kopolimery blokowe z serii 
ROKAmerów uzyskały pozytywne akceptacje 
klientów.

Rok 2021 to także rozwój portfolio 
produktowego dla branży budowlanej. 
Nowe produkty pozwoliły rozbudować 
specjalistyczną serię przeznaczoną do 
wprowadzania unikalnych struktur w płytach 
gipsowo-kartonowych. Ponadto Spółka 
zamierza intensywnie rozwijać produkty 

postaciowane. Prowadzono również badania 
dotyczące otrzymania wersji proszkowej 
środka dyspergującego bieli tytanowej  
i wypełniaczy mineralnych. 

W branży polimeryzacji emulsyjnej 
ubiegły rok obfitował we wdrożenia 
nowych, specjalistycznych emulgatorów, 
stosowanych w przemysłowym procesie 
produkcji dyspersji. Intensywny rozwój 
odnotowała również grupa produktów 
przeznaczona do farb i lakierów. W tym 
segmencie wdrożone zostały produkty 
pełniące rolę specjalistycznych środków 
dyspergująco-zwilżających, stosowanych 
w produkcji koncentratów pigmentów 
organicznych oraz sadzy. Prowadzono 
również prace badawcze-rozwojowe 
dotyczące rozszerzenia portfolio o nowe 
inhibitory korozji.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA W 2021 R.
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Inwestycje

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA W 2021 R.

W 2021 roku Spółka zakończyła budowę 
nowej instalacji do produkcji oksyalkilatów 
wysokomolowych. Jest ona najistotniejszą 
inwestycją prowadzoną na przestrzeni 
ostatnich lat, obejmującą linię produkcyjną 
wraz z bazą magazynową dla potrzeb 
wytwarzania zwiększonych wolumenów 
nowoczesnych produktów niskopiennych 
i antypiennych z przeznaczeniem między 
innymi do zastosowań przemysłowych 
takich, jak czyszczenie przemysłowe, 
produkcja papieru czy przetwórstwo 
spożywcze. Kontynuowano również prace 
projektowe budowy stacji filtracji, która  
w pełni umożliwi wykorzystanie potencjału 
instalacji oksyalkilatów. 

Do eksploatacji została przekazana instalacja 
pilotażowa, tzw. pilot plant do siarczanowania. 
Inwestycja ta pozwala Spółce zrealizować 
plany związane ze znacznym poszerzeniem 
portfolio surfaktantów siarczanowanych – 
rozwojem gamy nowych, innowacyjnych 
produktów, przeznaczonych zarówno do 

aplikacji detergentowo-kosmetycznych, 
jak i do szeregu aplikacji przemysłowych, 
na przykład polimeryzacji emulsyjnej czy 
przemysłu budowlanego. 

W minionym roku zakończono budowę 
zmodernizowanego układu oczyszczania 
odgazów w wytwórni Siarczanowane  
I w Brzegu Dolnym. Inwestycja ta pozwala 
na poszerzenie oferty produktowej 
przeznaczonej do branży budowlanej. 

W ramach inwestycji w reaktor do produkcji 
estrów fosforowych został przeprowadzony 
rozruch mechaniczny. Obecnie trwa rozruch 
technologiczny i prowadzone są testowe 
syntezy. Na tej instalacji możliwe będzie 
produkowanie bardzo szerokiej grupy 

produktowej, stosowanej w branży obróbki 
metalu, jak również w branży czyszczenia 
przemysłowego i instytucjonalnego. 
W październiku 2021 roku Spółka podjęła 
decyzję o rozbudowie Wytwórni ETE-2  
w Płocku. Inwestycja ma umożliwić 
zwiększenie wolumenu oferowanych 
wyrobów oraz poszerzenie portfela 
produktowego Spółki. Produkcja 
ma obejmować etoksylaty  
o szerokim spektrum zastosowania między 
innymi w produkcji: kosmetyków, środków 
czystości, farb, powłok i lubrykantów, oraz 
w branżach: środków higieny osobistej, 
tekstylnej, obróbce metali, środków ochrony 
roślin i farmaceutycznej. Nakłady szacowane 
są na około 94 miliony złotych. Przewidywany 
przybliżony czas zakończenia inwestycji to 

Inwestycja w nową instalację ma nie tylko zwiększyć 
wolumen możliwych do zaoferowania wyrobów, ale 
też poszerzyć portfolio produktowe Grupy PCC EXOL. 
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połowa 2024 roku. Po zakończeniu inwestycji 
zakładane średnie roczne potencjalne 
zdolności produkcyjne Wytwórni ETE-2  
w Płocku mają zostać podwojone i wynieść 
około 80 tysięcy ton. 

Ponadto w grudniu 2021 roku została 
podjęta decyzja o inwestycji polegającej 
na utworzeniu nowego uniwersalnego 
zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych 
związków chemicznych w Brzegu Dolnym. 
Będzie ona realizowana przez spółkę PCC 
BD, której wspólnikami są PCC EXOL  
i PCC Rokita, posiadające obecnie po 50% 
udziałów. Wartość szacunkowa nakładów na 
tę inwestycję to około 351 milionów złotych. 
Zakończenie inwestycji przewidywane jest 
na połowę 2026 roku. Wstępnie zakładane 
średnioroczne potencjalne zdolności 
produkcyjne przy zakładanym portfolio 
dzięki inwestycji szacowane są na 50–55 
tysięcy ton. 
Inwestycja w nową instalację ma nie 

tylko zwiększyć wolumen możliwych do 
zaoferowania wyrobów, ale też poszerzyć 
portfolio produktowe Grupy PCC EXOL. 
Nowa instalacja ma służyć wytwarzaniu 
wielu różnych produktów, które będą 
mogły mieć szerokie zastosowanie  
w licznych branżach, ponieważ będą mogły 
stanowić surowiec do dalszych procesów 
przemysłowych. Na nowej instalacji ma być 
produkowana szeroka gama etoksylatów, 
polialkilenoglikoli, polioli polieterowych  
i innych produktów etoksylowanych. 
Łączne nakłady Grupy poniesione w 2021 
roku na inwestycje wyniosły 37,3 milionów 
złotych.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA W 2021 R.
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ZRÓWNOWAŻONA
CHEMIA W PCC EXOL

RAPORT ROCZNY 2021 | PCC EXOL

PCC EXOL stawia na działania 
zmierzające do zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji. Spółka 
opiera się na takich aspektach, jak 
między innymi zielona energia do 
produkcji dzięki odnawialnym 
źródłom energii, projektowanie 
nowych wyrobów z myślą o ich 
zdolności do biodegradacji czy 
też korzystanie z surowców 
pochodzenia naturalnego.

Na uwagę zasługuje fakt, że 
energia zużywana w procesach 
produkcyjnych jest prawie 
w całości zielona dzięki OZE.
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Ponadto PCC EXOL stworzyła ekologiczną 
ofertę produktów należących do linii 
GREENLINE, której produkty powstały 
zgodnie z zasadami zielonej chemii  
i stanowią odpowiedź na potrzeby wielu 
firm operujących w różnych branżach 
przemysłowych. Na koniec 2021 roku 
oferta PCC EXOL zawierała ponad 100 
pozycji produktowych należących do linii 
GREENLINE. Sprzedaż zielonej chemii 
wygenerowana przez Spółkę w tym okresie 
wyniosła w ujęciu ilościowym 63,2 tysięcy ton, 
czyli prawie 67% wolumenu sprzedaży PCC 
EXOL, natomiast w ujęciu wartościowym 
ukształtowała się na poziomie 354,2 milionów 
złotych, to jest prawie 50% przychodów ze 
sprzedaży Spółki.

Produkty, które wygenerowały najwyższą 
sprzedaż, to głównie substancje wytworzone 
na bazie naturalnych alkoholi tłuszczowych 
o wysokim stopniu biodegradowalności. 
W przeważającej części stanowią surowce 
bazowe i dodatki do kosmetyków, chemii 

gospodarczej oraz chemii profesjonalnej do 
zastosowań przemysłowych. 

Spółka proponuje produkty o zróżnicowanych, 
„zielonych” cechach. Do przykładowych cech 
należą: naturalny skład surowcowy i wysoki 
indeks pochodzenia naturalnego, wysoki 
stopień biodegradowalności, niska zawartość 

lotnych związków organicznych, brak zawartości 
parabenów, alkilofenoli i rozpuszczalników, 
niska emisja CO2, brak testów na zwierzętach, 
brak zawartości alergenów, substancji 
kancerogennych i wiele innych. Spółka oferuje 
produkty hypoalergiczne, jak również produkty 
stanowiące alternatywę dla surfaktantów SLES/
SLS. 

ZRÓWNOWAŻONA CHEMIA W PCC EXOL
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Zielone produkty z oferty PCC EXOL stanowią 
aż 70% wyrobów Grupy PCC należących 
do linii GREENLINE. Szczegółowy opis tych 
produktów dostępny jest na rozwijanym 
przez Grupę PCC w sieci internetowej 
nowoczesnym i profesjonalnym portalu 
produktowym: www.products.pcc.eu. 

Bardzo szeroki wachlarz ponad 1200 
opublikowanych produktów i formulacji 
przemysłowych spółek Grupy PCC 
obejmuje surowce, dodatki specjalistyczne, 
formulacje przemysłowe i wyroby gotowe 
wykorzystywane przez producentów  
i dystrybutorów reprezentujących 32 różne 
branże. 

Oprócz surowców i dodatków do 
kosmetyków i detergentów na platformie 
produktowej Grupy PCC zainteresowani 
branżą chemiczną znajdą substancje 
wykorzystywane między innymi  
w przemyśle włókienniczym i tekstylnym, 
metalurgicznym, energetycznym, 

budowlanym, meblarskim, samochodowym, 
spożywczym czy farmaceutycznym. Portal 
Produktowy Grupy PCC jest uznawany przez 
środowiska branżowe za jedną z najlepszych 
i najbardziej przyjaznych wyszukiwarek 
produktów chemicznych, a pełna oferta 
produktowa Grupy PCC prezentowana jest 
w aż 14 językach.

Zielona chemia na platformie 
produktowej Grupy PCC

ZRÓWNOWAŻONA CHEMIA W PCC EXOL

Zielone produkty z oferty PCC 
EXOL stanowią aż

 70% 

wyrobów Grupy PCC należących 
do linii GREENLINE. 
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PCC EXOL jest aktywnym uczestnikiem 
rynku produktów certyfikowanych, 
objętych specyficznymi standardami, 
certyfikatami czy atestami, w zależności 
od branż i zastosowań, do których są 
dedykowane. Posiadanie rekomendacji  
w postaci spełniania wymagań standardów 
dla certyfikatów czy atestów znacząco 
skraca proces kwalifikacji PCC EXOL jako 
dostawcy i sprawia, że firma postrzegana 
jest jako wiarygodna i rzetelna organizacja, 
realizująca strategię zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji. 

Grupa produktów Spółki dla branży 
kosmetycznej posiada europejski znak 

ekologiczny Ecocert Cosmetics, Ecocert 
Cosmos oraz Ecocert Detergents. PCC EXOL 
oferuje również produkty spełniające bardzo 
rygorystyczne kryteria certyfikacji Ecolabel 
czy Nordic Swan. 

Warto zaznaczyć, że PCC EXOL jest pierwszą 
i jedyną w Polsce firmą, która wdrożyła 
i certyfikowała system dobrych praktyk 
produkcyjnych zgodny z wytycznymi 
Europejskiej Federacji ds. Składników 
Kosmetycznych (GMP EFfCI). Każdego 
roku Spółka podlega zewnętrznemu 
audytowi nadzoru oraz realizuje szereg 
audytów wewnętrznych, które pozwalają 
na doskonalenie w obszarze wdrażania  

i utrzymania restrykcyjnych federacyjnych 
standardów dobrych praktyk produkcyjnych 
GMP. 

Jedną z istotnych norm weryfikacyjnych dla 
produktów dostarczanych do przemysłu 
spożywczego jest certyfikat koszerności. 
Mogą go otrzymać wyłącznie produkty 
wytwarzane z odpowiednich surowców, 
w ściśle określonych i kontrolowanych 
warunkach zgodnie z wymaganiami 
koszerności. Spółka dysponuje certyfikatami 
dla niektórych produktów z grupy 
kopolimerów blokowych i procesuje dla 
kolejnych produktów. 

Surfaktanty certyfikowane 

ZRÓWNOWAŻONA CHEMIA W PCC EXOL

PCC EXOL jest pierwszą i jedyną w Polsce firmą, która wdrożyła i certyfikowała system 
dobrych praktyk produkcyjnych zgodny z wytycznymi Europejskiej Federacji 
ds. Składników Kosmetycznych (GMP EFfCI).
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Kolejnym niezwykle ważnym z punktu 
widzenia handlowego certyfikowanym 
systemem, który Spółka wdrożyła do 
stosowania, jest RSPO w modelu MB 
(mass balance – bilans masy). Dzięki niemu 
może sprzedawać surfaktanty, które 
są produkowane na bazie naturalnych 
alkoholi tłuszczowych, gdzie surowcem 
jest naturalny olej palmowy pochodzący 
z certyfikowanych upraw palmy olejowej. 
Odbiorcami tego typu produktów są głównie 
globalni producenci operujący w branży 
kosmetycznej i spożywczej. 

Spółka PCC EXOL z sukcesem rozszerza 
również swoją ofertę handlową o produkty 
dedykowane do branży farmaceutycznej. 
Niezależnie od zastosowania wszystkie te 
produkty muszą spełniać bardzo wysokie 
wymagania jakościowe, które określa tak 
zwana farmakopea, urzędowy spis leków 
dopuszczonych do obrotu w danym kraju lub 
na danym terenie zawierający obowiązujące 
normy dotyczące ich składu, dawkowania, 
przygotowywania i przechowywania oraz 
sposoby badania ich jakości. 
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RELACJE INWESTORSKIE 
ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny 

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

www.products.pcc.eu


