
Raport bieżący nr:  15/2022 

Data sporządzenia: 2022-03-02 

Temat: Informacja dotycząca wpływu sytuacji w Ukrainie na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej 

Emitenta 

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

 

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

monitoruje sytuację związaną z atakiem Rosji na Ukrainę oraz analizuje wpływ tych okoliczności na 

działalność prowadzoną przez Emitenta.  

Zarząd Emitenta nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego raportu w sposób wiarygodny 

określić wpływu, jaki sytuacja w Ukrainie będzie miała na stan europejskiej gospodarki oraz popyt na 

usługi budowlane i przez to na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta.  

W opinii Zarządu zidentyfikowane obszary potencjalnego ryzyka to:  

a) utrata pracowników lub dostawców, opóźnienie świadczonych przez podwykonawców usług; 

b) trudności z dostępnością materiałów budowlanych oraz wzrost ich cen; 

c) wstrzymanie realizacji inwestycji budowlanych/ brak nowych inwestycji ze względu na 

sytuację geopolityczną; 

d) nadmierne wahania kursów walutowych; 

e) wzrost kosztów finansowania inwestycji oraz trudności w dostępie do finansowania; 

co może mieć wpływ na tempo produkcji elementów prefabrykowanych, a w konsekwencji na 

realizowane kontrakty.  

Zarząd informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu swoje miejsca pracy w spółkach zależnych 

Emitenta opuściło 102 pracowników pochodzenia ukraińskiego. Zarząd Emitenta nie odnotował jednak 

dotychczas znaczących zakłóceń w obszarach związanych z produkcją i łańcuchem dostaw.  
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Current report No.: 15/2022 

Document date:  2022-03-02 

Subject: The impact of the situation in Ukraine on the activities of the Issuer and the Issuer's 

Capital Group 

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

 

 

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ("Issuer") informs that the 

Management Board of the Issuer is constantly monitoring the situation related to Russia's attack on 

Ukraine and analysing the impact of these circumstances on the Issuer's activity. The Management 

Board of the Issuer is not able to reliably determine, at the moment of publication of this report, the 

impact which the situation in Ukraine 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.  

In the opinion of the Management Board, the identified potential risk areas are as follows: 

a) loss of employees or suppliers, the delay of services provided by subcontractors; 

b) difficulties with the availability of construction materials and an increase in their prices; 

c) suspension of construction works/ lack of new investment due to the geopolitical situation; 

d) excessive fluctuations in exchange rates; 

e) an increase the cost of investment financing and difficulties in accessing financing; 

which may  result in the pace of production of prefabricated elements and, consequently, the executed 

contracts. The Management Board informs that at the moment of publication of this report, work in the 

factories of the Issuer's subsidiaries has left 102 employees from Ukraine. 

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.  
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