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PCC Rokita stał się pierwszym powaŜnym inwestorem w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Dziś 
oficjalnie poinformowano o tym na specjalnej konferencji prasowej z udziałem prezesów zainteresowanych firm, 
koncernu Orlen oraz władz Płocka. PCC Rokita, będący stałym długoterminowym odbiorcą surowców 
chemicznych od PKN ORLEN prowadził negocjacje na temat długoterminowych dostaw tlenku etylenu oraz 
budowy zakładu etoksylacji, wykorzystującego tlenek etylenu jako surowiec. Owocem tych rozmów jest umowa 
zawarta w grudniu ub. roku ustalająca zasady dostarczania rurociągiem tlenku etylenu do instalacji etoksylacji, 
którą PCC Rokita uruchomi w Płocku w bezpośrednim sąsiedztwie PKN ORLEN. W dniu 30 stycznia br. zawarte 
zostało porozumienie pomiędzy Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym a PCC Rokita, na mocy którego 
PCC zobowiązało się do ulokowania Wytwórni Etoksylatów w Płockim Parku Przemysłowo - Technologicznym. 
Inwestycja, o wartości nie niŜszej niŜ 40 mln zł, rozpocznie się najpóźniej do 31 grudnia 2006 roku. Przewiduje 
się, Ŝe powstaną 32 stałe nowe miejsca pracy. Nowa wytwórnia w Płocku będzie zintegrowana z wytwórnią 
siarczanowanych etoksylatów w Brzegu Dolnym. Obie instalacje tworzą jeden ciąg produkcyjny oparty o tlenek 
etylenu.  
 
Do najbliŜszych projektów inwestycyjnych PCC naleŜy takŜe intensyfikacja produkcji polioli - surowców do 
produkcji poliuretanów. Obecnie w Brzegu Dolnym powstaje III ciąg produkcji polioli. Zamierzeniem PCC Rokita 
jest, aby IV ciąg produkcji powstał w Płocku, obok instalacji etoksylacji. PCC Rokita rozpoczęła procedurę 
przetargową na generalnego wykonawcę inwestycji. 
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PCC Rokita 
Strategicznym akcjonariuszem PCC Rokita SA (90% akcji) jest niemiecka firma PCC AG z siedzibą Duisburgu. 
Przedmiotem działalności PCC AG jest handel i produkcja chemikaliów oraz logistyka (zarządzanie logistyką, 
transport kolejowy i drogowy). Grupa Kapitałowa PCC AG obejmuje swoim zasięgiem spółki i przedstawicielstwa 
w Polsce, Finlandii, Rosji, Czechach, na Litwie, Ukrainie, a takŜe w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Aktualne 
zatrudnienie w Grupie PCC AG sięga 2 900 pracowników a obroty w 2005 roku szacowane są na 775 mln EUR. 
PCC AG zainwestowała w Polsce znacznie ponad 200 mln zł. 
 
PCC Rokita SA jest jedną z większych firm chemicznych w Polsce. Spółka zaopatruje wiele branŜ przemysłu 
takich jak tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny i chemia gospodarcza, przemysł chemiczny, budowlany. 
Obroty PCC Rokita SA w 2005 roku wyniosły 621 mln zł, zysk brutto 34 mln zł. Spółka zatrudnia 700 osób. Grupa 
Kapitałowa PCC Rokita, do której naleŜy kilkanaście spółek produkcyjnych i usługowych, zatrudnia łącznie 1800 
osób i jej obroty w 2005 roku wyniosły 769 mln zł a zysk brutto 42 mln zł. 
 
Strategiczne kierunki rozwoju PCC Rokita SA wyznaczają przedsięwzięcia inwestycyjne. Zgodnie z przyjętym 
planem inwestycyjnym w latach 2005-2009 PCC Rokita wyda na inwestycje około 400 mln zł.  
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