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Działania skoncentrowane na długoterminowej wartości
Q2 2020 - Podsumowanie

Solidny cashflow operacyjny: +303m PLN w Q2

Sprzedaż sody silniejsza niż średnia rynkowa
Wolumen sody kalcynowanej CIECH niższy tylko o 14% w Q2 rdr*
Przychody z sody kalcynowanej CIECH niższe tylko o 8% w Q2 rdr*

EBITDA(Z) segmentu sodowego lepsza o 5% w Q2 rdr*

Marża EBITDA(Z) utrzymana na wysokim poziomie: 
22,1% w Q2*

Dzięki podjęciu natychmiastowych działań optymalizacyjnych

Widoczne efekty optymalizacji kapitału obrotowego
99m PLN uwolnione w Q2

Niższy dług netto: o 113m PLN w Q2

Komfortowa pozycja gotówkowa
681m PLN na wypadek nieprzewidzianego

Spłata 87m PLN zadłużenia

Korzyści zdywersyfikowanego biznesu
Biznes AGRO niedotknięty kryzysem: dobre wyniki, rosnący udział w rynku

Umowa na sprzedaż Żywic
Transakcja i atrakcyjna wycena mimo niepewności na rynku finansowym

Źródło:IHS Markit, Eurostat, Fed, CIECH. Uwagi: *z działalności kontynuowanej, bez CSR

Ochrona pozycji rynkowej

Solidne fundamenty na przyszłość

Wymagające warunki gospodarcze, 
Rynek sody pod wpywem
globalnego spowolnienia

-37%
-22%

-10%

Wolumen eksportu sody kalcynowanej
Q2 2020 vs Q2 2019

Dynamika PKB Q2 2020 vs. Q2 2019

-9%
-14%
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▪ Bezpieczna organizacja pracy;

▪ Środki ochrony osobistej;

▪ Monitoring i zarządzanie ryzykiem;
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Zdecydowana reakcja po wybuchu pandemii…
Reakcja na COVID-19 1/3

▪ Utrzymana ciągłość produkcji we wszystkich zakładach;

▪ Utrzymana ciągłość łańcuchów dostaw;

Bezpieczeństwo 
pracowników i ciągłość 

działania

Zabezpieczenie 
przepływów 

pieniężnych i poziomu 
gotówki

Szybkie dostosowanie 
kosztów i wydatków

Nasze priorytety

1

▪ CF operacyjny wzrósł do 303m PLN
(+174 m rdr) w Q2;

▪ Należności handlowe brutto spadły do 229m PLN
(-66m od początku roku);

▪ Zapasy spadły do 389m PLN
(-67m od początku roku);

▪ Udział należności przeterminowanych zmniejszył się;

▪ Zadłużenie netto/EBITDA LTM (kowenantowe) spadło 
do 2,47x (z 2,57 na koniec Q1);

▪ Koncentracja na efektywności gotówkowej;

▪ Przyśpieszenie optymalizacji kapitału 
obrotowego;

▪ Skrupulatne monitorowanie należności;

▪ Utrzymywanie wysokiego poziom gotówki 
w celu minimalizacji ryzyka;

3

2

▪ Marża EBITDA(Z)* utrzymana na wysokim poziomie 
(22,1%) mimo spadku przychodów;

▪ Uruchomienie CIECH Serwis i Remonty – insourcing
niektórych usług serwisowych;

▪ Oszczędności w zakupach surowców
– około 9m PLN oszczędności w półroczu z tytułu 
niższych cen;

▪ Łagodniejszy profil CAPEXu w obliczu większej 
niepewności rynkowej;

▪ Wzmocnienie dyscypliny kosztowej –
zamrożenie niekoniecznych wydatków ;

▪ Zaangażowanie własnych pracowników
w miejsce usług obcych;

▪ Renegocjacje umów z dostawcami;

▪ Ograniczenie/przesunięcie niektórych 
nakładów inwestycyjnych;

: *z działalności kontynuowanej, bez CIECH Soda Romania
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…zapewniła dobrą pozycję CIECH na tle rynku…
Reakcja na COVID-19 2/3

Źródła: IHS Markit, CIECH, raporty spółek
* z wyłączeniem CIECH Soda Romania
1soda products, hydrogen peroxide, solvents and silica
2 w tym m.in. Tata Basic Chemistry, Genesis Alkali i in. – szacunki CIECH
3 Segment sodowy: produkcja sody i soli

411

355

Wolumen sprzedaży 
sody kalcynowanej [kt]*

-13.6%
(-56)

Q2 2019 Q2 2020

1 817

1 137
1 021

801

348 314

Q2 2019 Q2 2020

-9,8%
(-34)

-21,5%
(-220)

-37%
(-680)

ChinyUSA Turcja

Solvay Chemicals1

-91%

Ciner Resources GHCL Inorganic Pozostali2

-32%

CIECH Segment 
Sodowy*3

-60%

Co najmniej -40%

5%

Wolumeny 
sprzedaży

Zmiana 
EBITDA
Q2 rdr

Wolumen eksportu sody kalcynowanej [kt]
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…co pozwoliło zminimalizować wpływ na nasz biznes.
Reakcja na COVID-19 3/3

Segment 
Sodowy

Segment 
Organiczny

Segment 
Krzemiany i 

Szkło

AGRO
Brak istotnego wpływu pandemii

▪ Widoczne efekty podjętych działań 
zmieniających biznes;

▪ Duży wzrost udziału rynkowego;

PIANKI
Rynek: strome V

▪ W kwietniu praktyczne zamrożenie wśród 
producentów mebli;

▪ Już w czerwcu sprzedaż powróciła do 
poziomu sprzed pandemii;

SODA
Rynek: Wydłużone U

▪ Lepsze wyniki CIECH niż średnia rynkowa;
▪ Działania efektywnościowe rekompensują część spadku sprzedaży;
▪ Zmniejszenie popytu ze strony producentów szkła płaskiego 

(automotive, budownictwo) oraz opakowaniowego;
▪ Sytuacja nie wpłynęła na zakontraktowane ceny sprzedaży w 2020;

SÓL
Rynek: Wydłużone U

▪ Duży popyt na tabletki solne;
▪ Ograniczenie zużycia soli przez branżę spożywczą 

oraz HoReCa;
▪ Wyjście z niskomarżowego segmentu elektrolizy;

KRZEMIANY
Rynek: Wydłużone U

▪ Spadek przychodów głównie od klientów przemysłu oponiarskiego;

OPAKOWANIA SZKLANE
Brak istotnego wpływu pandemii

Strategia i 
inwestycje

▪ Pandemia nie wpływa istotnie na cele strategiczne i przyjęte kierunki rozwoju Grupy - ich realizacja w założonych terminach 
może być jednak utrudniona.

▪ Wpływ pandemii, zwłaszcza obostrzenia wprowadzane przez władze (czasowe zamknięcie gospodarek, ograniczenia w 
transporcie, czasowe zamknięcie urzędów itd.) utrudniłyby realizację projektów w pierwotnych harmonogramach. W związku
z tym program inwestycyjny zostanie wydłużony, co wygładzi profil wydatków w czasie dużej niepewności rynkowej. 

ŻYWICE
Brak istotnego wpływu 

pandemii



1. Reakcja na COVID-19

3. Szczegóły wyników 2. kwartału

4. ESG

2. Sprzedaż CIECH Żywice



Relatywnie mała skala operacji – rynek 
zdominowany przez dużych graczy
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Sprzedając Żywice konsekwentnie realizujemy strategię…
Sprzedaż CIECH Żywice 1/2

Rozpoczęcie przeglądu 
opcji strategicznych dla 

biznesu żywicznego

Jesień 2019

Styczeń 2020

Wydzielenie i 
restrukturyzacja

Formalne oddzielenie od biznesu AGRO

Przeniesienie do Żywic części aktywów dot. R&D 
oraz Transportu

Restrukturyzacja i optymalizacja biznesu:

▪ Koncentracja na wysokomarżowych 
produktach;

▪ Poprawa planowania operacyjnego;

▪ Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw;

Brak integracji pionowej – ekspozycja na wahania 
cen surowców

Brak synergii pomiędzy subsegmentami

Preferowanym rozwiązaniem sprzedaż branżowemu inwestorowi, 
który wykorzysta pełny potencjał tego biznesu.

Niezbędne duże nakłady na R&D

Brak dopasowania do strategii CIECH

• Brak wiodącej pozycji na rynku 
międzynarodowym;

• Wysoka marżowość możliwa przy 
dużych inwestycjach;

• Brak synergii z pozostałymi biznesami 
CIECH;



FY 2019 LTM H1 2020

EBITDA (skor.) 15m PLN 21m PLN

Marża EBITDA 5,1% 8,0%

01.2019 06.2020

Kapitał obrotowy 76m PLN 32m PLN

Wymierny wpływ podjętych działań
na wyniki
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…maksymalizując wartość dla akcjonariuszy.
Sprzedaż CIECH Żywice 2/2

Lipiec 2020

2020/2021

Wstępna umowa 
sprzedaży CIECH Żywice

Oczekiwane zamknięcie 
transakcji

160 
mPLN

7,6x

EV/EBITDA LTMWartość transakcji

▪ Zamknięcie transakcji odbędzie się po uzyskaniu zgody UOKiK – postępowanie w trakcie;

▪ Wartość transakcji, po odjęciu jej kosztów obniży dług netto Grupy;

▪ Ok. 80% ceny zostanie zapłacone w momencie zamknięcia, reszta (część zadłużenia CIECH Żywice 
wobec CIECH S.A.) w ciągu 12 miesięcy;

LERG S.A.

Polski inwestor 
branżowy

Nabywca



1. Reakcja na COVID-19

3. Szczegóły wyników 2. kwartału

4. ESG

2. Sprzedaż CIECH Żywice
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Zyskowność powtarzalnego biznesu w Q2 poprawiła się…
Wyniki finansowe Q2 2020 – podstawowe informacje

162 79 83 127

234

1 499

756 744

1 477

789 689

117

H1 2019 Q1 2019

859

118

Q2 2019 H1 2020

70

Q1 2020

57

Q2 2020

1 605

1 896

952

746

943

Przychody ze sprzedaży [PLNm]
Przychody

Częściowe zamknięcie gospodarek (lockdown) oraz spadek 
produkcji przemysłowej na całym świecie wpłynął na 
zmniejszenie się przychodów ze sprzedaży w Q2:

▪ Soda kalcynowana: -8% do 330m PLN* - głównie wskutek 
obniżenia globalnego popytu na szkło płaskie;

▪ Sól: -20% do 40m PLN – wycofanie się z niskomarżowej
soli do elektrolizy, trudna sytuacja segmentu HoReCa;

▪ Pianki PUR: - 24% do 47m PLN – przejściowe zatrzymanie 
produkcji w przemyśle meblarskim;

▪ Krzemiany: -28% do 33m PLN – głównie przez spadek 
produkcji w przemyśle oponiarskim;

Dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi produktów oraz 
organicznemu rozwojowi sprzedaż niektórych produktów 
wzrosła:
▪ Środki ochrony roślin: +13% do 91m PLN – efekt 

wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu biznesu;
▪ Soda oczyszczona: +22% do 51m PLN – dzięki produkcji

z nowej instalacji w Niemczech;

EBITDA (Z) [PLNm]

EBITDA(Z)

Dzięki natychmiastowo podjętym działaniom 
oszczędnościowym i koncentracji na efektywności biznesu 
EBITDA(Z) z powtarzalnego biznesu* wzrosła.

Przychody LFL (powtarzalne) CSR CIECH Żywice

-1,5%

-7%

531

297

144 153

299

148 151

-25
4

H1 2019

138

10

Q2 2019

2

Q1 2019

2 21 8

H1 2020

-6 4

Q1 2020

-19

160

Q2 2020

334

174

280

142

EBITDA(Z) LFL (powtarzalna) CIECH ŻywiceCSR

-1%

+1%

20,0% 19,6% 20,3% 20,0% 18,3% 22,1%

Marża EBITDA(Z) LFL

: *z uwzględnieniem CIECH Żywice, bez CIECH Soda Romania
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...i potwierdziła w solidnych przepływach pieniężnych.
Wyniki finansowe – podstawowe informacje

2020 2019 2020 2019

[PLNm] Q2 Q1 Q2 Q1 H1 H1

EBITDA(Z) 138 142 180 160 280 340

Zmiana zapotrzebowania na kapitał 
obrotowy netto (handlowy)

99 -89 28 -161 10 -133

Odsetki zapłacone -27 -2 -44 -2 -29 -46

Podatek zapłacony -14 -1 -54 -15 -16 -69

Pozostałe 107 -38 22 -3 69 19

Przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej

303 11 134 -22 314 112

CAPEX -211 -165 -60 -100 -267 -132

Pozostałe -5 1 2 0 -4 2

Przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej

-216 -163 -57 -100 -380 -157

FCF 87 -152 76 -122 -66 -46

Finansowanie dłużne -87 549 -18 67 463 49

Pozostałe -7 -8 -4 -7 -16 -11

Przepływy pieniężne z działalności 
finansowej

-94 541 -22 60 447 38

Przepływy pieniężne netto razem -8 389 54 -62 381 -8

Środki pieniężne na koniec okresu 681 694 308 130 681 308

▪ Uwolnienie kapitału obrotowego
w wyniku działań efektywnościowych 
(wprowadzenie faktoringu 
odwrotnego, rozszerzenie faktoringu 
należności, optymalizacja zapasów)

▪ Odsetki w Q2 uwzględniają obsługę 
długu (płatne dwa razy w roku)

▪ Pozostałe przepływy operacyjne to 
głównie wycena kontraktów
futures na CO2

▪ CAPEX uwzględnia zakup uprawnień 
do emisji CO2 (108m PLN w H1)

▪ Wygenerowane wolne przepływy 
wykorzystane na spłatę części 
zadłużenia

▪ Relatywnie wysoki poziom gotówki 
utrzymywany z powodów 
ostrożnościowych – niepewna 
sytuacja gospodarcza

CASHFLOW uwzględnia przepływy pieniężne CIECH Żywice (gotówka pozostanie w Grupie)



13Wyniki finansowe – podstawowe informacje

Zysk netto pod wpływem zdarzeń niegotówkowych
133

55

18

-5

79

15

9

13

7

normalizacja Podatek 
(business 
as usual)

1

EBITDA (Z) EBITAmortyzacja Odsetki i 
pozostałe

Zysk netto przed 
zdarzeniami 

niegotówkowymi

Różnice 
kursowe

16

Rezerwy na   
podatek 

(kwota główna 
i odsetki)

Zysk nettoWycena 
futures CO2

Zysk netto przed zdarzeniami niegotówkowymi, czyli EBIT Q2 2020 pomniejszony o związane z powtarzalną 
działalnością odsetki, podatek oraz wycenę futures na CO2 wyniósł ok. 18m PLN.

Zdarzenia niegotówkowe ujęte w raportowanym wyniku netto to różnice kursowe (-7m PLN) oraz zawiązane rezerwy
na podatek, głównie w związku z kontrolami za lata 2007-2009 i 2010-2015 w Niemczech (-9m PLN kwota główna oraz
-7m PLN odsetki).
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Efektywność segmentu sodowego obroniona na spadającym rynku

Wyniki Q2 2020 – Segment sodowy

118 117 81

532 490

522 517 522
526

Q1 2019 Q4 2019Q2 2019

14

Q3 2019 Q1 2020

603

Q2 2020

540

640 634

532
490

EBITDA (Z) [PLNm]

21

141 129 145123
138

150

-19

Q1 2020

123

10 3

Q1 2019 Q2 2019 Q4 2019 Q2 2020Q3 2019

-6

126
133

159 153
129

-12

Przychody [PLNm]

Marża EBITDA ex-CSR

SODA

▪ Wyższe ceny sody w kontraktacji 2020 oraz działania podjęte
w celu zmniejszenia kosztów zmiennych i stałych zrównoważyły 
spadek przychodów spowodowany sytuacją gospodarczą.

▪ Ceny surowców w Q2 rdr:

▪ Węgiel kamienny ↗ - koniec korzystnych kontraktów

z 2019 r.;

▪ Koks/Antracyt ↘ - duża konkurencja na rynku, 

wydłużenie horyzontu kontraktacji;

▪ Gaz ziemny (w DE) ↘ - niższe ceny rynkowe (ze względu 

na hedging pełny efekt przesunięty w czasie);
▪ Wynik CSR w Q2 2020 obciążony kosztami zakupu CO2 (8m PLN) 

oraz odpisem należności od jednego kontrahenta (8m PLN);

SÓL

▪ Pogorszenie koniunktury obserwowane w segmencie soli 
spożywczej i HoReCa;

▪ Wysoki popyt na tabletki solne, zwłaszcza w Europie Zachodniej;
▪ Zmiana miksu produktowego – rezygnacja z niskomarżowej soli 

do elektrolizy;
▪ Wyższe ceny soli spożywczej oraz tabletek solnych;

CSP+CSD

CSR

CSP+CSD

CSR

23,6% 26,7% 28,7% 26,8% 24,2% 29,6%

Najbliższa przyszłość:

▪ Kontraktacja sody na 2021 rok;
▪ Alokacje uprawnień do emisji CO2 w kolejnym okresie ETS;
▪ Wzrost mocy w 2021:

▪ pełna skala sody oczyszczonej w DE;
▪ nowa warzelnia soli w DE;

+5%

-5%
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Wzrost Agro łagodzi trudny kwartał Pianek
Wyniki Q2 2020 – Segment organiczny

79 83 74 62 70 57

158 153

101 141

196

138

238

Q3 2019Q1 2019

236

Q2 2020Q2 2019 Q4 2019 Q1 2020

174

203

266

195

EBITDA (Z) [PLNm]

2 5 4 5

21

14

3

24
22

9

Q4 2019

22

Q1 2020

22

Q1 2019 Q3 2019Q2 2019 Q2 2020

16

5

28

25

14

AGRO
▪ Widoczne efekty nowego modelu prowadzenia działalności:

▪ zmiana polityki handlowej (sales excellence);
▪ nowe narzędzia IT;
▪ optymalizacja planowania operacyjnego;

▪ Rosnący rynek ochrony roślin w Polsce;

▪ Udział rynkowy CIECH wzrósł do 5,3% - najlepszy wynik od 2014 
r. (bez uwzględnienia przesunięcia sprzedaży z 2019 udział 
wyniósłby 4,6% - również rekord);

PIANKI

▪ Rynek meblarski (główni nabywcy pianek PUR) praktycznie 
zatrzymał się w kwietniu i maju, ale odbił dynamicznie pod 
koniec kwartału;

▪ Sprzedaż powróciła do poziomów sprzed lockdownu;

▪ Uruchomienie nowej działalności – produkcji maseczek 
ochronnych w standardzie FFP 1, docelowo FFP 2;

ŻYWICE
Ze względu na zawarcie umowy sprzedaży CIECH Żywice wynik tej 
działalności jest traktowany od Q2 2020 jako „działalność 
zaniechana”.

Przychody [PLNm]

Marża EBITDA ex-Żywice

Agro+Pianki

Żywice

Agro+Pianki

Żywice

Najbliższa przyszłość:

▪ Większość sprzedaży AGRO w Q4;

▪ Wpływ gotówki za Żywice po zamknięciu transakcji;

13,0% 9,2% 2,5% 17,0% 11,0% 6,4%

-37%

-10%
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Rekordowe udziału w rynku ochrony roślin w Polsce
Wyniki Q2 2020 – Segment organiczny

9,6% 5,8% 10,2%

Rynek herbicydów zbóż w Polsce – przychody [PLNm] Rynek ochrony roślin w Polsce – przychody [PLNm]

Źródło danych i prognozy 2020: Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

48 54

339 330
371

451 463
476

491

6

H1 2018 2018

8

H1 2019 H1 2020

19 28

2019 2020e

345 338

390

499
530

H1 2018

47

1.964 2.018

81

2.049

2.011

H1 2019

116

H1 2020

2.099 2.165

2,3% 3,9% 5,3%Udział CIECH

Pozostali Pozostali

1,7% 2,2% 4,9% Udział CIECH

+138
%

+93%
+43%
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Krzemiany pod wpływem spowolnienia automotive
Wyniki Q2 2020 – Segment Krzemiany i Szkło

59,6
64,3 63,1

58,3
63,3

51,7

Q1 2020Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q2 2020

EBITDA (Z) [PLNm]

9,1

13,5
12,2

7,3

10,1

7,4

Q2 2020Q1 2020Q1 2019 Q4 2019Q3 2019Q2 2019

Przychody [PLNm]

KRZEMIANY

▪ Duży spadek popytu na krzemiany sodowe (główny klient: 
automotive) w wyniku lockdownu;

▪ Obecnie rynek się stabilizuje;

▪ Podjęliśmy działania optymalizujące koszty i czasowo 
zmniejszające zdolności produkcyjne (np. przez wyłączenie 
elektrycznego dogrzewu pieca);

SZKŁO OPAKOWANIOWE

▪ Brak istotnego wpływu pandemii na wyniki 2020;

Najbliższa przyszłość:

▪ Podział CIECH Vitrosilicon na dwie spółki – formalne oddzielenie 
Krzemianów i Opakowań;

▪ Decyzja o budowie nowego pieca krzemianowego;

-45%

-20%
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Realizacja projektów rozwojowych zwiększa CAPEX
Wyniki Q2 2020 – Nakłady inwestycyjne

21 17
30

11 17

13
14

24

37
23 51

99

35

54
15

15

25

86

29

71

Q3 2019 Q4 2019

88

7

Q1 2019

9
4

Q2 2019

5

Q1 2020 Q2 2020

86

64

229

79

166

Rozwojowe

Odtworzeniowe

Ochrona środowiska

Pozostałe

▪ Ze względu na międzynarodową skalę projektu 
i utrudnienia wywołane częściowym 
zamknięciem gospodarek w wyniku pandemii 
zaktualizowaliśmy harmonogram projektu, co 
wygładziło profil nakładów w czasie;

▪ Uruchomienie produkcji planowane
na Q2 2021;

▪ Planowana produkcja: 450kt w pełnym roku 
działania;

Warzelnia soli (DE)

▪ Trwa certyfikacja produkcji:
▪ GMP ExciPact (wymagany przez 4 z 6 

kluczowych klientów) – UZYSKANY;
▪ GMP API – w trakcie;

▪ Docelowa wielkość produkcji zostanie 
osiągnięta do końca 2020 r.;

▪ Planowana produkcja: 50kt w pełnym roku 
działania;

Soda oczyszczona (DE)

▪ Realizacja tzw. „małej strategii energetyki” –
głównie modernizacja kotła OP-140 
(uruchomienie przewidziane na październik);

▪ Kompletne portfolio produktowe lizawek 
solnych – w trakcie stabilizacji produkcji;

▪ Inwestycje w produkty/rejestracje
w biznesie środków ochrony roślin;

Inne

[PLNm], wielkości memoriałowe 
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Koncentracja na efektywności gotówkowej pozwoliła utrzymać wskaźnik zadłużenia
na bezpiecznym poziomie, nawet mimo spadku EBITDA(Z) LTM.

Wyniki finansowe za Q2 2020 - Zadłużenie

350

500

1250

Q3 2021Q3 2020 Q4 2020

0

Q2 2022Q2 2021

0

Q1 2021 Q1 2022Q4 2021 Q3 2022 Q4 2022

0 0 00 0

Profil zapadalności zadłużenia [PLNm]

Inne: overdraft i „nieskomitowane”: 450m

Wskaźnik liczony na potrzeby kowenantów

2,47

Q2 2020

2,57

Q1 2020

▪ Gdyby całość płatności za CIECH Żywice miała miejsce
w Q2 2020 to EBITDA LTM grupy zmniejszyłaby się
o ok. 21m PLN, a dług netto o ok. 160m PLN;

▪ Wskaźnik ND/EBITDA LTM spadłby do ok. 2,6x, a wskaźnik 
„kowenantowy” do ok. 2,3x;

Wpływ sprzedaży CIECH Żywice
m. in. nie uwzględnia umów leasingu powiększających dług 

zgodnie z MSSF16, niektórych rezerw i odpisów



1. Reakcja na COVID-19

3. Szczegóły wyników 2. kwartału

4. ESG

2. Sprzedaż CIECH Żywice
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Zmniejszamy emisje CO2 i zużycie energii
Dekarbonizacja i efektywność energetyczna

11

45

18

12

Rekompensata 
dla przedsiębiorst 
energochłonnych

Łącznie w FY 2020Białe certyfikaty 
(posiadane i 

sprzedane w 2020)

PozostałeBiałe certyfikaty 
(planowane do 

uzyskania)

4

Otrzymana w 
lipcu 2020,
Wpłynie na wynik 
Q3 2020

Projekty głównie w Inowrocławiu 
i Janikowie:
▪ Izolacja rurociągów pary
▪ Wentylatory podmuchu
▪ Modyfikacja pomp wód 

zasilających
▪ i in.

Ulga OZE, zwrot 
akcyzy, rekompensata 
dla sprzedawców 
energii elektrycznej

Grupa CIECH oczekuje uzyskania ok. 45m PLN
z różnych mechanizmów wspierających 

efektywność energetyczną i przedsiębiorstwa 
energochłonne na drodze ich transformacji

Wsparcie regulacyjne

553 514

306

96
8

524
440

300

7

1.273

IłowaŁącznie Inowrocław Janikowo GovoraStassfurt

1.477

1

H1 2019

H2 2020

Emisje CO2 spadły w H1 o 14% rdr [kt]
▪ Przy zachowaniu obecnej emisyjności do końca roku emisja 

CO2 Grupy wyniesie około 2,6m ton;

▪ Na 2020 rok Grupie CIECH przyznano 1,850m ton 
uprawnień do emisji. W tym otrzymaliśmy ok. 403k ton dla 
zakładu CSR;

▪ Saldo uprawnień na 2020 r. jest zabezpieczone, zgodnie  
polityką hedgingową Grupy;

▪ Uprawnienia CSR zostaną prawdopodobnie wykorzystane 
na pokrycie niedoboru za 2021 rok;

-14%

[PLNm]
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Jesteśmy nie tylko efektywni, ale i odpowiedzialni
Enivironment, Social and Governance

Social

Governance

Enivironmental

▪ Inwestycje prośrodowiskowe – 28m 
PLN w H1 2020, 41m PLN
w FY 2019;

▪ Duża strategia energetyki – zespół 
gazowo-parowy w Inowrocławiu;

▪ Mała strategia energetyki –
modernizacja istniejącego majątku;

▪ Planowane instalacje termicznego 
przetwarzania odpadów;

▪ Instalacje PV we wszystkich 
spółkach Grupy;

▪ Efektywność zużycia energii: np. 
wymiana oświetlenia;

▪ Ponad 40 innych, mniejszych 
inicjatyw;

▪ Odpowiedzialny partner dla lokalnej 
społeczności;

▪ Wsparcie pracowników i rodzin
w trakcie pandemii;

▪ Wsparcie służby zdrowia;
▪ Zmiany kultury organizacyjnej 

(poprawa bezpieczeństwa pracy, 
badania opinii pracowników itp.);

▪ Wprowadzone nowe zasady performance management;
▪ Planowana poprawa przejrzystości raportowania – zwiększenie 

granulacji segmentów branżowych od 2021 r.;
▪ Raportowanie ESG – dołączyliśmy do inicjatywy UN Global Compact;



Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych, zawiera jedynie informacje podsumowujące 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 prognozach, szacunkach i opiniach. 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. 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. 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.

KONTAKT DLA INWESTORÓW:
Przemysław Wasilewski
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
+48 509485232, przemyslaw.wasilewski@ciechgroup.com

Nowoczesny i efektywny holding chemiczny


