Szanowni Państwo,
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, na
czele z PCC EXOL Spółką Akcyjną jako podmiotem dominującym.
Cieszy nas, że Grupa od trzech lat z roku na rok poprawia wyniki, osiągając skonsolidowany zysk EBITDA
w latach 2014-2016 na poziomie 28,4 mln zł, 39,2 mln zł i 42 mln zł. Skonsolidowany zysk netto również
rósł w tym okresie, aby osiągnąć w roku 2016 wartość 21,5 mln zł, tj. o 45,6% więcej niż w roku 2015.
Jednostkowy zysk netto z wartości 14,2 mln zł w 2015 roku wzrósł do 24,6 mln zł w roku 2016. 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.
Efektem rekordowego wyniku jest znacząca poprawa wskaźników rentowności. Rentowność kapitału
własnego (ROE) wzrosła o 2,2 p.p. r/r do poziomu 8,4%, natomiast rentowność aktywów (ROA)
poprawiła się o 1,2 p.p. r/r, osiągając poziom 4,0%.
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. Poza konsekwentnym rozwojem tej
grupy wyrobów, dążymy do podnoszenia rentowności produktów masowych. To one dają nam
możliwość posiadania komplementarnego portfolio i jednocześnie 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. Są to produkty
niskopienne i antypienne. Dzięki drugiej linii będziemy w stanie produkować glicyniany - wyjątkowo
delikatne, 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. Inwestycja zwiększy nasze zdolności produkcyjne o ok. 15 tys. ton rocznie,
a jej zakończenie planujemy na 2018 rok.
W 2016 roku dział badań i rozwoju, podjął się między innymi dwóch istotnych projektów. Pierwszy z
nich, wsparty dotacją z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, koncentruje się na badaniach nad
rozwojem innowacyjnych produktów dla branży farb i lakierów. Efektem drugiego jest wprowadzenie do
naszej oferty produktu o jakości farmaceutycznej, oczekiwanej przez najbardziej wymagających
odbiorców branży kosmetycznej. Naszym celem jest poszukiwanie nisz branżowych oraz koncentrowanie
się na wysokiej jakości produktach specjalistycznych i potrzebach naszych klientów.
Jednocześnie chcąc sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów, prowadzimy działalność
przy zachowaniu zasad zrównoważonego 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.
Dodatkowo tytuł „Etyczna Firma” poświadcza naszą nieposzlakowaną opinię i etykę stosowaną w
prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne i uczciwe podejście do klientów, dostawców czy
innych kontrahentów.

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.
Kolejny, pomyślny dla Grupy PCC EXOL okres nie miałby miejsca, gdyby nie wytężona praca
i zaangażowanie naszych pracowników. Jednocześnie dziękujemy naszym akcjonariuszom,
obligatariuszom i partnerom biznesowym za dotychczasową współpracę oraz okazane wsparcie
i zaufanie.
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