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Raport bieżący: 

 
 

 

 

 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki w związku z zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych ESMA oraz Komisji Nadzoru Finansowego informuje o wpływie 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na 

działalność Emitenta, jego wyniki finansowe i perspektywy.  

 

Na dzień 18 marca 2020 r. Spółka nieprzerwanie prowadzi działalność produkcyjną w 

swoich obiektach fabrycznych w Starachowicach zgodnie z przyjętym planem na 2020 rok. 

Dostawy podstawowych  surowców i materiałów niezbędne dla zachowania ciągłości 

produkcji odbywają się zgodnie ze złożonymi zamówieniami i potwierdzonymi terminami 

dostaw. Spółka posiada w swoich magazynach ich strategiczny zapas umożliwiający 

kontynuację produkcji w kolejnym miesiącu. Zamówienia na dalsze miesiące zostały złożone 

u dostawców i na dzień dzisiejszy Spółka nie ma informacji o zagrożeniu dostaw w 

perspektywie kolejnych miesięcy. Nie można jednak wykluczyć nagłego przerwania 

łańcucha dostaw, głównie z powodu trudności występujących po stronie transportu i  z 

zamykaniem granic, co może w konsekwencji mieć wpływ na ograniczenie działalności 

produkcyjnej, włącznie z jej zatrzymaniem.  

 

Obecna sytuacja finansowa Spółki jest stabilna, a finansowanie działalności gospodarczej w 

obrocie odbywa się bez istotnego udziału środków zabezpieczonych w ramach kredytów 

udzielonych jej przez Bank Millenium S.A. i Bank Pekao S.A.  

 

Zarząd Spółki podjął szereg decyzji związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem w celu 

ograniczenia potencjalnego ryzyka zarażenia pracowników koronawirusem oraz ciągłego 

monitorowania podstawowych parametrów zdrowotnych pracowników przebywających na 

terenie zakładu. Wdrożono specjalną procedurę w zakresie kontroli przemieszczania się 

osób i środków transportu.  

 

Sprzedaż produktów Spółki odbywa się zgodnie z potwierdzonymi do realizacji 

zamówieniami. Spółka dostarcza swoje produkty do ok. 90 odbiorców, przy czym większość 

z nich to renomowani, krajowi i europejscy producenci wyrobów finalnych. Czterech z nich 
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poinformowało Spółkę o czasowym wstrzymaniu produkcji na okres około dwóch tygodni. 

Nie można jednak wykluczyć, że w najbliższym czasie tego typu decyzje mogą być 

podejmowane przez kolejnych odbiorców produktów Spółki.  

 

Spółka prowadzi również działalność usługową na terenie Niemiec, realizując umowy w 

dziewięciu zakładach odlewni niemieckich i na dzień dzisiejszy w żadnym z nich nie podjęto 

decyzji o ograniczeniu bądź zatrzymaniu produkcji, jak i nie stwierdzono występowania osób 

zarażonych koronawirusem.  

 

Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację związaną z wpływem pandemii 

koronawirusa na jej działalność gospodarczą, osiągane wyniki i perspektywy, i podejmował 

decyzje adekwatne do rozwoju bieżącej sytuacji. 
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