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Data sporządzenia:  2020-03-16 

Temat: Informacja dotycząca wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 oraz pandemii choroby 

COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

W związku zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 11 

marca 2020 r. oraz komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r. Zarząd 

Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż Zarząd Emitenta na bieżąco 

monitoruje rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 

(„koronawirus”) oraz pandemii wywoływanej nim choroby COVID-19.  

Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację, w tym uwarunkowania prawne, związaną z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa Zarząd Emitenta nie jest w stanie na moment publikacji 

niniejszego raportu w sposób wiarygodny określić wpływu jaki  rozprzestrzenianie się koronawirusa 

będzie miało na stan Europejskiej gospodarki, a co za tym idzie na popyt na usługi budowlane i przez 

to  na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta oraz ich wyniki finansowe. Można jednak z 

dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że w krótkim i średnim terminie wydarzenia związane z 

rozprzestrzenianiem się kornowirusa odbiją się negatywnie na wynikach finansowych  Grupy Pekabex 

w szczególności wynikach za II kwartał 2020. 

Zarząd Emitenta na moment publikacji niniejszego raportu nie odnotował znaczących zakłóceń w 

obszarach związanych z produkcją i łańcuchem dostaw. Wszystkie zakłady produkcyjne Grupy 

Kapitałowej Emitenta obecnie funkcjonują. W opinii zarządu  zidentyfikowane obszary ryzyka to: 

a) potencjalna utrata pracowników lub poddostawców oraz wstrzymanie produkcji lub opóźnienie 

świadczonych przez podwykonawców usług co może wpłynąć na przesunięcie terminów 

realizowanych przez emitenta kontraktów. Jednakże w opinii zarządu opóźnienia takie mogą 

być kwalifikowane jako siła wyższa i nie powinny stanowić istotnego zagrożenia dla wyników 

finansowych, 

b) potencjalne straty wynikające z ewentualnej utraty płynności finansowej przez kontrahentów 

emitenta.  

c) wstrzymanie budów realizowanych przez emitenta. 

W dłuższym i średnim terminie zasadniczym czynnikiem ryzyka jest spadek popytu na usługi 

budowlane.  

W opinii zarządy Grupa Pekabex jest dobrze przygotowana poradzenia sobie z obecną kryzysową 

sytuacją ze względu na dobrą sytuację płynnościową oraz dywersyfikację produkcji w 5 zakładach.  

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w Grupie Kapitałowej Emitenta zostały 

wprowadzone środki zapobiegawcze.  

Zarząd Emitenta podjął także decyzję o ograniczeniu dokonywanych inwestycji do wyłącznie 

niezbędnych do czasu kiedy skutki sytuacji rynkowej będą możliwe do bliższego oszacowania. 
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Following the recommendations of the European Securities and Markets Authority of 11 March 2020 

and the announcement of the Polish Financial Supervision Authority of 12 March 2020, the 

Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) wishes to inform 

that the Management Board of the Issuer is constantly monitoring the development of the SARS-CoV-2 

coronavirus (“the coronavirus”) and the COVID-19 pandemic it caused. 
 

Taking into account the dynamically changing situation, including legal conditions, related to the spread 

of the coronavirus, the Management Board of the Issuer is not able to reliably determine, at the moment 

of publication of this report, the impact which the spread of the coronavirus will have on the state of the 

European economy and, consequently, on the demand for construction services and, as a result, on the 

activity of the Issuer and the Capital Group of the Issuer and their financial results. However, it is 

highly probable that in the short and medium term the events related to the spread of the coronavirus 

will have a negative impact on the financial results of Pekabex Group, in particular the results for Q2 

2020. 
 

As at the date of publication of this report, the Management Board of the Issuer did not notice any 

significant disturbances in the areas related to production and supply chain. Currently, all production 

plants of the Capital Group of the Issuer continue to operate. In the opinion of the Management Board, 

the identified risk areas are as follows: 
 

a) potential loss of employees or sub-suppliers and suspension of production or delay of services 

provided by subcontractors, which may result in postponement of the dates of contracts performed 

by the Issuer. However, in the opinion of the Management Board, such delays may be qualified as 

caused by a force majeure event and should not constitute a material threat to financial 

performance; 

b) potential losses resulting from a possible loss of financial liquidity by the contractors of the Issuer; 

c) suspension of construction works carried out by the Issuer. 
 

In the long and medium term, the main risk factor is a decline in demand for construction services. 
 

In the opinion of the Management Board, Pekabex Group is well prepared to deal with the current crisis 

situation due to good liquidity and diversification of production in 5 plants. 
 

Due to the spread of the coronavirus, preventive measures were introduced within the Capital Group of 

the Issuer. 
 

The Management Board of the Issuer has also decided to limit the investments made to only those 

necessary until the effects of the market situation can be better estimated. 
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