
Raport bieżący nr 9/2020 

Data sporządzenia:  2020-03-30 

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 nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 16 marca 2020 r. dot. informacji dotyczącej 

wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 oraz pandemii choroby COVID-19 na działalność Emitenta i 

Grupy Kapitałowej Emitenta oraz w związku z 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 u jednego z pracowników jednej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej 

Emitenta, pracującego w zakładzie produkcyjnym Kokoszki II w Gdańsku („Zakład”), wykryto 

koronawirusa SARS-CoV-2.  

W związku z powyższym, Zakład wstrzymał obecnie produkcję i podlega procesowi dezynfekcji. 

Zatrzymanie produkcji w Zakładzie może potrwać do dwóch tygodni, a wznowienie produkcji zależeć 

będzie od decyzji Sanepidu. Pozostałe cztery zakłady produkcyjne Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym 

zakład Kokoszki I w Gdańsku na chwilę sporządzenia niniejszego raportu pracują normalnie. 

Zarząd Emitenta niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakażeniu powziął wszelkie środki 

ostrożności. Wszyscy pracownicy, mający kontakt z zakażonym zostali objęci kwarantanną. W dalszym 

ciągu w Grupie Kapitałowej Emitenta prowadzone są wcześniej wdrożone środki zapobiegawcze. 

Zarząd Emitenta podjął również decyzję o przeniesieniu produkcji z Zakładu do pozostałych zakładów 

produkcyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta. W opinii Zarządu Emitenta pozwoli to na znaczną 

minimalizację negatywnych skutków przedmiotowego zdarzenia, w tym ograniczenie strat związanych 

z brakiem produkcji w Zakładzie. Ryzyko wstrzymania produkcji w jednym z zakładów produkcyjnych 

Grupy Kapitałowej Emitenta było wcześniej identyfikowane przez Zarząd Emitenta i jest w dużej 

mierze mitygowane przez możliwość awaryjnego przeniesienia produkcji do innych lokalizacji. 
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Current report No.: 9/2020 

Document date:  2020-03-30 

Subject: Information on the impact of SARS-CoV-2 coronavirus and the COVID-19 pandemic on 

the operations of the Issuer and the Issuer's Capital Group 

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information. 

 

With reference to the current report No. 1 8/2020 of 16 March 2020, 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 coronavirus SARS-CoV-2 

has been detected in one of the employees of one of the companies belonging to the Capital Group of 

the Issuer, working in the Kokoszki II production plant in Gdańsk ("the Plant"). 
 

Due to the above, the Plant has currently stopped production and is undergoing disinfection. It may take 

up to two weeks for production to stop at the Plant, and production resumption will depend on Sanepid’s 

decision. The remaining four production plants of the Capital Group of the Issuer, including the 

Kokoszki I plant in Gdańsk, are operating normally at the time this report is prepared. 
 

The Management Board of the Issuer immediately after receiving information about the contagion took 

all precautions. All employees who have contact with the infected employee are quarantined. The 

preventive measures which have been introduced within the Capital Group of the Issuer are 

continuously being taken. 

 

The Management Board of the Issuer has also decided to transfer production from the Plant to the 

remaining production plants of the Capital Group of the Issuer. In the opinion of the Management Board 

of the Issuer, this will significantly minimize the negative effects of the event, including limiting losses 

related to the lack of production at the Plant. The risk of production suspension in one of the Issuer's 

Capital Group's production facilities has been previously identified by the Management Board of the 

Issuer and is largely mitigated by the possibility of emergency relocation of production to other 

locations. 
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