Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 20.03.2020 r. (godz. 9:25)
Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną i
finansową Mostostal Płock S.A.
Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku zaleceniami Europejskiego Urzędu
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przekazuje do wiadomości publicznej informację o
wpływie stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną i
finansową Spółki.
Zarząd informuje, że na chwilę obecną (tj. 20.03.2020 r.), krótkoterminowo nie spodziewa się
większych problemów związanych z realizacją zawartych kontraktów. Emitent realizuje zlecenia
bezpośrednio lub pośrednio wyłącznie dla firm o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
i w związku z tym nie spodziewa się zawieszenia bądź znacznego ograniczenia ich działalności. Ponadto
wszelkie zakupy materiałów Emitent realizuje wyłącznie na rynku krajowym co nie niesie ze sobą ryzyka
znacznych zakłóceń w łańcuchach dostaw. Spółka korzysta wyłącznie z krajowych zasobów siły roboczej
i częściowe ograniczenie jej dostępności nie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami.
Szacuje się, że zaistniała sytuacja może mieć wpływ na niedotrzymanie końcowych terminów
kontraktowych niektórych kontraktów, ale według Zarządu epidemia kwalifikuje się do zdarzenia siły
wyższej, a każda z zawartych umów zawiera stosowne postanowienia w tym zakresie. Przewiduje się,
że krótkoterminowy wpływ zaistniałej sytuacji na zysk Emitenta nie będzie znaczący, natomiast
długoterminowych skutków na dzień dzisiejszy nie można ocenić, ale będą one uwzględniane w
składanych ofertach.
W związku z epidemią koronawirusa oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją powołany został Zespół
roboczy ds. koronawirusa. Zespołowi powierzono zadania inicjowania i koordynacji działań
prewencyjnych związanych z zagrożeniem wywołującym chorobę COVID-19, który również na bieżąco
monitoruje ryzyka związane z działalnością Emitenta.
Zarząd Mostostal Płock S.A informuje, że pomimo powyższych okoliczności na dzień dzisiejszy sytuacja
płynnościowa Emitenta jest stabilna.
W sytuacji identyfikacji zdarzeń, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację operacyjną i/lub
finansową Emitenta, Spółka przekaże do wiadomości stosowny raport bieżący.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) NR 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

