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Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.       

    

Temat    Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19  

na działalność ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej  

         

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

           

Treść raportu:           

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji 
Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku, Zarząd ELEKTROTIM S.A. („Spółka”) informuje o 
wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność 
ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM („Grupa”).   
 
Zarząd Spółki informuje, że działalność operacyjna Spółki oraz Grupy prowadzona jest bez istotnych 
zakłóceń. Grupa wdraża wszystkie wytyczne rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz 
pozostałe instytucje państwowe ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, 
zdrowia i higieny, ograniczane są kontakty bezpośrednie pracowników wewnątrz organizacji, 
uruchomiony został tryb pracy zdalnej pracowników biurowych. W kontaktach służbowych powszechnie 
wykorzystywane są zdalne metody komunikacji.    
 
Do najistotniejszych ryzyk, które dostrzega Zarząd należą obecnie następujące ryzyka:  
1. wstrzymanie realizacji kontraktów na budowach i projektach przez różnych Zamawiających ze 

względu na zamknięcie obiektów, na których są realizowane zadania lub ze względu na konieczność 
ograniczania bezpośrednich kontaktów osób zatrudnionych,  

2. terminowość realizacji projektów w związku z brakiem pracowników oraz opóźnieniami dostaw 
materiałów i urządzeń niezbędnych do produkcji,   

3. brak środków finansowych u Zamawiających na regulowanie zobowiązań,  
4. nie dokonywanie odbiorów wykonanych prac przez Zamawiających ze względu na zagrożenia 

związane z COVID-19, przepisy resortowe/wewnętrzne i/lub przepisy państwowe,  
5. ryzyko walutowe – wzrost cen materiałów do produkcji ze względu na zmianę kursu walut.   
 
Zarząd Spółki spodziewa się, że skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań 
na COVID-19 mogą mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki operacyjne i finansowe oraz działalność 
ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy, chociaż na chwilę obecną skala tego wpływu nie jest możliwa do 
oszacowania.   
 
Faktyczny rozmiar przyszłego wpływu skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz 
zachorowań na COVID-19 na działalność Spółki oraz Grupy jest w ocenie Zarządu nieznany i uzależniony 
od czynników, które są poza kontrolą Spółki.          
   


