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Temat: Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy 

Kapitałowej Emitenta 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne 

 

Treść raportu: W nawiązaniu do komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 

12.03.2020 r. oraz w związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych (ESMA) w sprawie wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 

na działalność Spółki i grupy, wyniki finansowe i jej perspektywy, Zarząd „Konsorcjum Stali” 

S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, że Emitent i spółka z jego Grupy Kapitałowej 

aktualnie nie odnotowują istotnych skutków związanych z wpływem koronawirusa COVID-19 

na bieżącą działalność operacyjną.  

 

Stosując się przede wszystkim do wskazówek i wytycznych służb sanitarnych, Spółka 

podejmuje działania organizacyjne mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników, 

współpracowników i kontrahentów, przy równoczesnym utrzymaniu mocy na stałym 

poziomie.  W przypadku obszarów funkcjonowania Spółki, tam gdzie to możliwe, został 

wprowadzony system pracy zdalnej, który jest jednak ograniczony ze względu na profil  

działalności Emitenta.  

 

Spółka na bieżąco analizuje dostępne dane oraz informacje o otoczeniu rynkowym w 

kontekście wpływu pandemii na bieżącą działalność, jak i perspektywy rozwoju Grupy. Wg 

Spółki główne czynniki ryzyka, które w przypadku ich materializacji mogą mieć wpływ na 

wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w perspektywie kolejnych okresów na 

chwilę obecną to: 

1) absencja pracowników spowodowana sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie, 

2) ograniczenia wprowadzane przez administrację państwa czy instytucje unijne, 

3) ograniczenia w przepływach gotówkowych i zatory płatnicze w całym łańcuchu odbiorców, 

4) brak zachowania ciągłości w łańcuchach dostaw, 

5) inne trudne do przewidzenia zdarzenia ("siła wyższa"). 

 

Jakkolwiek dotychczas epidemia nie wpłynęła negatywnie na przychody ze sprzedaży i wyniki 

Emitenta i jego Grupy, to jednak ewentualny dłuższy okres zahamowania aktywności 

gospodarczej w Polsce i na świecie może wpłynąć na ich pogorszenie w kolejnych okresach. 

Jednak na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd nie jest w stanie oszacować 

faktycznego wpływu skutków epidemii na wyniki Spółki i Grupy. W przypadku identyfikacji 

zdarzeń, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację operacyjną i/lub finansową Emitenta, 

Spółka przekaże do wiadomości stosowny raport bieżący. 
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