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• Zaawansowane prace nad stworzeniem kompletnego symulatora linii produkcyjnej sody, co wraz z technologią Advanced Process Control pozwoli na 
efektywniejszy sposób wykorzystania surowców i półproduktów do produkcji oraz skrócenie czasu szkolenia operatorów.

• Rozwój instalacji do wychwytu CO2 w Inowrocławiu. Jej wydajność wzrosła do ok. 6 000 ton rocznie. Dalsze plany zakładają zwiększenie skali odzysku do 
10 000 ton rocznie (ok. 4% rocznych emisji procesowych w Inowrocławiu) oraz ewentualne wprowadzenie analogicznych rozwiązań w pozostałych zakładach.

• Wzrosty cen produktów pokrywają w dużej mierze wzrost kosztów surowców w kluczowych segmentach (Sodowy, Agro, Krzemiany).

• Ryzyko ciągłości dostaw surowców energetycznych jest pod kontrolą - w Polsce korzystamy z krajowego węgla oraz gazu ze źródeł lokalnych,
w Niemczech wykorzystujemy gaz z niemieckiej sieci oraz ze źródła lokalnego.

• Wzrost stóp procentowych bez istotnego wpływu na koszty naszego długu – w momencie refinansowania (Q1 2021) zamieniliśmy stopy procentowe 
zadłużenia na stałe.

• Dalszy rozwój sprzedaży Halveticu, który staje się naszym flagowym produktem. Przychody z jego sprzedaży w samym pierwszym kwartale przekroczyły 
przychody z całego 2021 roku i mają istotny wkład w znakomite wyniki segmentu Agro.

• Uruchomienie CIECH Agro Romania, która rozwinie naszą sprzedaż na tym rynku, głównie w zakresie produktów dla kukurydzy i zbóż.
Największe plany na tym rynku wiążemy ze sprzedażą Halveticu oraz produktów opartych na MCPA (produkowanych w Sarzynie – w jednej
z najnowocześniejszych i największych instalacji tego typu na świecie).

• Przyjęliśmy nową Strategię biznesową – szczegóły w osobnej prezentacji (dostępna: tutaj)

• Głównymi założeniami Strategii są: dalszy rozwój podstawowych biznesów w celu zwiększania możliwości generowania przepływów operacyjnych i regularnego 
wypłacania dywidendy, możliwość akwizycji w obrębie podstawowych biznesów oraz dalsza transformacja Grupy CIECH z wykorzystaniem 
digitalizacji i innowacji, a także kontynuacja budowy kultury korporacyjnej, doskonałości procesowej i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 
pracowników Grupy CIECH. 

• Powołaliśmy spółkę CIECH Ventures, dzięki której będziemy nawiązywać bezpośrednią współpracę ze start-upami technologicznymi z całej Europy, 
działających na styku trzech obszarów: chemii, zrównoważonego przemysłu (cleantech & circular industry) i rolnictwa.

• Dołączyliśmy do inwestorów funduszu VC Emerald Industrial Innovation Fund, specjalizującego się w inwestycjach w start-upy rozwijające innowacje 
wspierające ideę zrównoważonego przemysłu.

Najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy

Strategia na lata 2022-
2024

Rozwój i ekspansja 
w Agro

Większa aktywność na 
rynku new tech

• Realizujemy zgodnie z harmonogramem nasz program dekarbonizacji ogłoszony w strategii ESG.

• Podpisaliśmy list intencyjny z partnerami biznesowymi i miastem Inowrocław w sprawie budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów (ITPO) Inwestycja 
będzie prowadzona i w całości finansowana przez spółkę celową naszego partnera – EEW Energy from Waste.

• Przewidujemy uruchomienie instalacji w 2026 roku. Pozwoli ona na ograniczenie zużycia węgla, a tym samym na ograniczenie emisji CO2 o około 300 tys. ton 
rocznie.

Innowacje procesowe
w Sodzie

• Nie prowadzimy sprzedaży do Rosji

• Wojna pozostaje bez istotnego wpływu na naszą sytuację oraz nasze rynki, poza ryzykami związanymi z poziomem światowego i europejskiego
wzrostu gospodarczego.

• Nawet w sytuacji spowolnienia gospodarki oceniamy nasz portfel biznesów jako relatywnie stabilny i odporny na wahania koniunktury.

Postępy programu 
dekarbonizacji

Wojna bez istotnego 
negatywnego wpływu 

na nasz biznes

Skutecznie zaadresowane 
ryzyka rynkowe
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https://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/o-ciech/strategia-grupy/


Drugi najlepszy kwartał w całej historii Spółki
EBITDA lepsza mimo efektu wysokiej bazy, przychody wyższe w ślad za wzrostem cen

1243
mPLN

+44% rdr
(+381 mPLN)

Przychody

229
mPLN

+3% rdr
(+7 mPLN)

EBITDA(Z)

104
mPLN

-9% rdr
(-10 mPLN)

Zysk netto

151
mPLN

-30% rdr
(-65 mPLN)

OCF

127
mPLN

-31% rdr
(-58 mPLN)

CAPEX (cash)

1,67x 

Dług netto/
EBITDA(Z) LTM*

-24% rdr
(-0,53 pp)

* Zgodnie z definicją z umów kredytowych.
Prezentowane dane finansowe dotyczą działalności kontynuowanej.

• Wzrost EBITDA głównie dzięki wzrostowi 

sprzedaży w Agro, pozostałe segmenty 

koncentrowały się na obronie marży

w bardzo trudnym środowisku 

rynkowym oraz optymalizacji kosztowej

• Efekt bazy widoczny w EBITDA, OCF 

oraz zysku netto – w Q1 2021 

sprzedaliśmy certyfikaty EUA z CSR za 

około 49 mPLN co jednorazowo 

poprawiło zeszłoroczny wynik.

• Znacząco wyższe przychody 
potwierdzają przeniesienie wyższych 
kosztów w cenach naszych produktów.

• Powrót do poziomu nakładów sprzed 

zakończonego programu 

inwestycyjnego oraz znakomite wyniki 

operacyjne pozwoliły utrzymać niski 

poziom zadłużenia.
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EBITDA(Z) kwartalnie [mPLN]

140
134

142

169

173

188

145

172

229

Q2 2021Q4 2020Q3 2020 Q4 2021Q2 2020Q1 2020

49

Q3 2021Q1 2021 Q1 2022

222

+3%

Sprzedaż CO2 z CSR

Niemal rekordowa EBITDA kwartalna Q1 osiągnięta bez istotnych zdarzeń jednorazowych na 
wymagającym rynku

140

127

169

257

185 191

177

194

127

Q3 2021Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q2 2021 Q4 2021Q1 2021Q4 2020 Q1 2022

-31%

CAPEX kwartalnie [mPLN]

** Według definicji umów kredytowych
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Dług netto** Dywidenda wypłacona w Q3 2021 Dług netto/EBITDA(Z) LTM**

Dług netto** i Dług netto/ EBITDA(Z) LTM** [mPLN]

** Według definicji umów kredytowych

• EBITDA kwartalna rdr sprowadzona do porównywalności (po odjęciu transakcji 
sprzedaży CO2 z 2021 r.) wzrosła o ok. 33 proc., głównie dzięki dynamicznemu 
wzrostowi w segmencie Agro.

• Posiadamy jeszcze uprawnienia do emisji przyznane CSR (ok. 130 kt), które 
możemy sprzedać lub wykorzystać w 2022 roku.

• Pierwszy kwartał jest tradycyjnie silny, ze względu na koncentrację sprzedaży 
środków ochrony roślin. Wskutek zwiększenia wagi segmentu Agro w wynikach 
Grupy znacznie wyraźniej widać sezonowy wzrost wyników w Q1 i Q4.

• Nakłady inwestycyjne powróciły do poziomu sprzed realizacji programu 
inwestycyjnego. W całym 2022 roku powinny wynieść 400 - 450 mPLN.

• Relatywnie bezpieczny poziom długu zapewnia niskie koszty finansowania – nasze 
zadłużenie zaciągnięte w Q1 2021 zabezpieczyliśmy wówczas stałą stopą 
procentową transakcjami IRS oraz CCIRS.
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173

229

229

49

Q1 2021 Q1 2022 FY 2022
Prognoza

Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022

222

740 - 780

+3%

Podtrzymujemy prognozę wyników 2022 roku zaprezentowaną 19 kwietnia 2022 r.

861
1 243

1 243

Q1 2021 Q4 2022Q2 2022Q1 2022 Q3 2022 FY 2022
Prognoza

4 300 - 4 500

+44%

29-31%

Sodowy Agro

Krzemiany OpakowaniaPianki

Perspektywy wyników w najbliższych kwartałach

• Wyższe ceny sprzedaży jak na razie pokrywają wzrosty kosztów

• Sprzedaż soli z nowego zakładu rozwija się zgodnie z przyjętym planem

• Dzięki aktywnej i szybkiej reakcji po stronie przychodów oraz dyscyplinie 
kosztowej oczekujemy nieznacznego wzrostu wyników segmentu 
rdr w 2022

• Sprzedaż rośnie dzięki entuzjastycznemu przyjęciu przez rynek nowych 
produktów (Halvetic)

• Zwiększa się nasz udział rynkowy oraz postępuje ekspansja geograficzna

• Oczekujemy kontynuacji dwucyfrowego wzrostu w 2022 rdr

• Rynkowy bilans popytu i podaży pianek 
poprawia się, co oznacza normalizację 
wyniku finansowego, wciąż jednak
na poziomie znacznie wyższym niż 
przed pandemią

• Wzrosty kosztów surowców są w dużej 
mierze przenoszone w cenie

• Sprzedaż i wyniki istotnie wzrosną 
rdr, m.in. dzięki uruchomieniu nowego 
pieca do krzemianów sodu

• Utrzymamy pozycję wiodącego gracza, 
ale ze względu na wymagający rynek 
spodziewamy się nieznacznego 
pogorszenia wyników rdr

EBITDA(Z) [mPLN] Przychody [mPLN]

28-29%

5



173

173

229

49
54

-49

-3

SodowyQ1 2021 CO2 EUA

9

KrzemianyQ1 2021 Adj. Agro Pianki

2 -7

Opakowania

3

Pozostałe Q1 2022

222

+33%

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki kwartalne segmentów – EBITDA(Z) [mPLN]

Wyniki segmentów obrazują antycykliczność naszego portfela – potrafimy dostarczyć wzrost 
dzięki innowacjom i rozwojowi sprzedaży oraz obronić marże w segmentach narażonych na szok 
surowcowy

▪ Wzrosty cen pokrywają w dużej 
mierze wzrost kosztów

▪ Bardzo dobre wyniki sprzedaży 
sody oczyszczonej

▪ Trwa rozwój sprzedaży soli

▪ Zauważalny spadek popytu 
na rynku meblarskim, 
prawdopodobnie wskutek 
wojny

▪ W zdecydowanej większości kontraktów 
wyższe ceny surowców (soda, gaz) zostały 
przeniesione w cenach produktów

▪ Istotnie wzrósł 
wolumen sprzedaży, ale 
ograniczone były 
możliwości przeniesienia 
ceny surowców

▪ Utrzymana dyscyplina 
kosztowa

▪ Efekt wysokiej bazy – w Q1 
2021 jednorazowa transakcja 
sprzedaży uprawnień do 
emisji CO2 zwiększyła wynik o 
49 mPLN

▪ Istotna poprawa mixu
produktowego przy relatywnie 
stałych wolumenach – bardzo 
duży wzrost udziału 
wysokomarżowych produktów
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Segment Sodowy – utrzymujący się wysoki popyt i rosnące ceny sody

W Q1 nie odczuliśmy w Segmencie Sodowym negatywnych 

skutków wojny rosyjsko-ukraińskiej. Z jej powodu wzrosło 

ryzyko związane z dostawami surowców, ale podjęliśmy 

już odpowiednie kroki by tym ryzykiem zarządzić.

Utrzymuje się wysoki popyt na sodę kalcynowaną we 

wszystkich segmentach rynku. Rosnący wolumen 

sprzedaży rdr (+7% rdr) zbliżony jest do maksymalnych 

możliwości produkcyjnych.

Proaktywnie zarządzamy cenami - w Q1 podwyższyliśmy 

ceny sody kalcynowanej, w ślad za wzrostem cen 

rynkowych, co pozwoliło pokryć drastycznie wyższe koszty 

surowców, zwłaszcza energetycznych.

Dzięki naszym działaniom ceny sody oczyszczonej 

również odzwierciedlają sytuację rynkową i były znacznie 

wyższe niż w poprzednich okresach.

Wzrost przychodów ze sprzedaży soli, głównie 

tabletki i soli stołowej na rynku Europy Zachodniej.

Na całym rynku odczuwalna jest wysoka presja ze strony 

wysokich cen surowców energetycznych.

Przychody segmentu Sodowego 
[mPLN]

EBITDA(Z) segmentu Sodowego*
[mPLN]

Soda kalcynowana: wolumen sprzedaży [kt]

Soda kalcynowana: przychody [mPLN]

Soda oczyszczona: przychody [mPLN]

Sól: przychody [mPLN]

Kluczowe produkty:

536
493 501

558
524

555 536

657

818

Q1’20 Q2’20 Q2’21 Q4’21Q1’21Q3’20 Q3’21Q4’20 Q1’22

+56%

131 129
137

113

119

148

120

151

128
49

Q4’21Q4’20Q1’20 Q2’21Q3’20Q2’20 Q1’21 Q3’21 Q1’22

168

-24%

Sprzedaż 
CO2 z CSR

404 355 387 421 381 379 400 427 406

Q3’21Q2’20Q1’20 Q3’20 Q4’20 Q1’21 Q4’21Q2’21 Q1’22

+7%

364 336 348 380 340 337 358
427

509

Q4’20Q2’20Q1’20 Q3’20 Q3’21Q1’21 Q2’21 Q4’21 Q1’22

+50%

46 50 46 51 53 52 54 59 64

Q3’20Q1’20 Q2’20 Q3’21Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q4’21 Q1’22

+21%

50
41 49 46 53

44 39 47
65

Q1’21Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q2’21Q4’20 Q3’21 Q4’21 Q1’22

+23%

*Od Q1’22 przeniesiono działalność transportową (EBITDA ok. 4m PLN w Q1’22) z Segmentu Sodowego do Segmentu Pozostała Działalność. Przedstawione na wykresie dane za okresy inne niż Q1’22 i Q1’21 nie są porównywalne.
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Rekord sprzedaży Segmentu Agro, dalszy wzrost udziału na rynku polskim oraz 
międzynarodowa ekspansja Halveticu

▪ Brak zauważalnego, negatywnego wpływu wojny rosyjsko-ukraińskiej na działalność
Segmentu Agro.

▪ Sprzyjające warunki gospodarcze – rosnące ceny środków ochrony roślin napędzane
niskimi poziomami zapasów i wysokim popytem w Europie. Utrzymujące się wysokie ceny zbóż
umożliwiają przeznaczenie większych środków na ŚOR, a postępująca susza
i zagrożenie braku podaży zbóż z Ukrainy zwiększają rolę efektywności i bezpieczeństwa
upraw.

▪ W samej Polsce wartość rynku środków ochrony roślin dynamicznie rośnie.
Nasze przychody rosną szybciej niż rynek, głównie dzięki zmianie mixu produktowego.

▪ Halvetic okazuje się coraz większym rynkowym sukcesem - W samym Q1 produkt
wygenerował większą sprzedaż niż w całym 2021 od momentu wprowadzenia na rynek.
Zgodnie z planami w tym roku produkt dostępny jest już w Czechach, Grecji, Litwie, Łotwie
i Rumunii, a w kilku kolejny krajach trwa proces rejestracji i dopuszczenia do sprzedaży.

19,5% 6,4% 13,5%

Udział w rynku herbicydów 
zbożowych (Q1 2022)*

Udział w rynku produktów 
dla kukurydzy (Q1 2022)*

+3,3 pp rdr

Udział w rynku produktów 
dla rzepaku (Q1 2022)*

+0,3 pp rdr +8,5 pp rdr

Przychody segmentu Agro
[mPLN]

EBITDA(Z) segmentu Agro
[mPLN]

* Źródło: PSOR

Wielkość rynku ŚOR w Polsce* 
[mPLN]

Udziały CIECH w polskim rynku ŚOR* 
[%]

132

93

48

94

169

107
71

140

245

Q1’21Q3’20Q1’20 Q2’21Q2’20 Q4’20 Q3’21 Q4’21 Q1’22

+45%

17
5

19

37
24

14

40

91

Q1’20 Q1’21Q2’20 Q4’20 Q2’21Q3’20 Q4’21Q3’21 Q1’22

0

+145%

1 703 1 741 2 050

Q1 2020 Q1 2021 Q1 2022

+18%

4,3 
5,8 

7,8 

Q1 2020 Q1 2021 Q1 2022

+34%
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Mniejsze segmenty bronią marży na trudnych rynkach

Przychody segmentu Krzemiany [mPLN]

EBITDA(Z) segmentu Krzemiany [mPLN]

Przychody segmentu Opakowania [mPLN]

EBITDA(Z) segmentu Opakowania [mPLN]

Przychody segmentu Pianki [mPLN]

EBITDA(Z) segmentu Pianki [mPLN]

• Zauważalne spowolnienie na rynku meblarskim, 

prawdopodobnie związanie z ograniczeniami podaży 

drewna.

• Wraz z powrotem do zbilansowania popytu i podaży 

normalizacji uległy marże, stabilizując się na poziomie 

powyżej tego notowanego przed pandemią.

65
46

71
85

103 96 88
103 98

Q4’20 Q4’21Q2’21Q1’20 Q1’22Q3’21Q2’20 Q1’21Q3’20

-4%

8 7
10 12

19 18

12

17 16

Q2’21Q1’20 Q1’21Q2’20 Q4’20Q3’20 Q3’21 Q4’21 Q1’22

-17%

47
33

48 45
57

49 55

77
87

Q3’21Q3’20Q1’20 Q2’20 Q1’21Q4’20 Q2’21 Q4’21 Q1’22

+53%

5
6 6

9
7

8
7

8 9

Q3’21 Q4’21Q3’20Q2’20Q1’20 Q2’21Q1’21Q4’20 Q1’22

+23%

17 18 18
14 14

19
16

27

19

Q1’20 Q3’21Q2’20 Q4’21Q2’21Q1’21Q3’20 Q4’20 Q1’22

+36%

5
6 6

5
4

5

3
4

-3

Q4’21Q1’21Q4’20Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q2’21 Q3’21 Q1’22

-159%

• Segment korzysta z lokalnego źródła gazu – ryzyko 

ewentualnego braku dostaw jest minimalne.

• Formuły cenowe stosowane w większości kontraktów 

pozwalają na przeniesienie większości wyższych cen 

surowców (w tym sody kalcynowanej i gazu).

• Rynek wciąż odbudowuje się po pandemii, co 

uniemożliwia przeniesienie całości kosztów (głównie 

gazu) w wyższych cenach.

• Podjęliśmy działania w celu poprawy średniej 

rentowności sprzedawanego asortymentu.
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Kontakt

Anna Zieja

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich i ESG

anna.zieja@ciechgroup.com

Tel: +48 509 485 222

CIECH na LinkedInCIECH na YouTube CIECH na Twitter

https://www.linkedin.com/company/ciech-sa/
https://www.youtube.com/channel/UCf2Lw7Q0mvDoLXyBDA-Lqpg/videos
https://twitter.com/RzecznikCIECH


Zastrzeżenia prawne

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych, zawiera jedynie informacje podsumowujące oraz szacunki i nie zawiera wszystkich informacji w obszarze

objętym opracowaniem i nie ma wyczerpującego charakteru, ani nie jest przeznaczone do tego, by być jedyną podstawą jakiejkolwiek analizy lub oceny.

CIECH S.A. nie składa żadnych zapewnień (wyraźnych lub dorozumianych) w zakresie informacji przedstawionych w niniejszym opracowaniu i nie należy polegać na żadnych informacjach

zawartych w niniejszym dokumencie, łącznie z zawartymi w nim prognozami, szacunkami i opiniami. CIECH S.A. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, pominięcia lub

nieprawidłowości zawarte w niniejszym dokumencie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które CIECH S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one

wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, oraz należy założyć, że informacje zawarte w opracowaniu mogą ulec zmianie, także istotnej zmianie.

Niniejsze opracowanie nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią

ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Odbiorca zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że ta prezentacja nie ma być podstawą

jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej odbiorcy i nie stanowi oferty inwestycji finansowej ani doradztwa. CIECH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na

podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania.

Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody CIECH S.A.


