PGO S.A.

RB 5 2020
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie żący nr
Data sporządzenia:

5

/

2020

2020-04-10

Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat

Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PGO S.A. (Emitent), w związku z trwającą pandemią COVID-19 informuje o aktualnym jej wpływie na
działalność Grupy Emitenta.
Na chwilę obecną Emitent nie ma realnych możliwości oszacować pełnych skutków pandemii COVID-19 i ich
wpływu na przyszłe wyniki finansowe, w szczególności nie można dokonać oceny opartej na analizie jakościowej i
ilościowej. Pandemia COVID-19 ma charakter wielowymiarowego czynnika ryzyka, który będzie miał istotny wpływ
na sytuację ogólnogospodarczą oraz działalność Grupy Emitenta i przyszłe wyniki finansowe Grupy. Skala tego
wpływu na dzień sporządzania niniejszego raportu jest trudna do przewidzenia i będzie zależała m.in. od czasu
trwania epidemii, wprowadzonych ograniczeń administracyjnych i szybkości powrotu do normalnego
funkcjonowania przedsiębiorstw po zniesieniu tych ograniczeń. Bardzo ważna będzie również skala pomocy
państwa w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym pandemii.
Dotychczasowe działania Emitenta koncentrowały się przede wszystkim na wprowadzeniu zaleceń służb
sanitarnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 i zapewnieniu, w jak największym
stopniu, bezpieczeństwa pracownikom przy jednoczesnym umożliwieniu nieprzerwanej pracy zakładów. W dalszej
kolejności Emitent koncentrował się na minimalizacji skutków negatywnego wpływu COVID-19, przede wszystkim
w obszarze sprzedaży i dostosowania mocy produkcyjnych do aktualnych potrzeb.
W perspektywie najbliższych miesięcy sprzedaż Grupy Emitenta będzie pod silnym wpływem sytuacji naszych
klientów. Niektórzy z nich w ostatnim okresie ograniczyli lub czasowo wstrzymali swoją działalność. Ostateczna
wielkość spadku poziomu sprzedaży będzie uzależniona od okresu ograniczenia działalności przez klientów
naszej Grupy oraz szybkości przywrócenia standardowego poziomu zamówień z ich strony. Z uwagi na
ograniczenie działalności przez naszych klientów, w okresie okołoświątecznym w naszych zakładach
produkcyjnych w Gorlicach i Śremie została wprowadzona przerwa urlopowa, dzięki której ograniczamy koszty
funkcjonowania dostosowując je do aktualnych potrzeb determinowanych poziomem sprzedaży. Na chwilę
obecną Grupa ma zapewnione surowce i materiały pod bieżące potrzeby produkcyjne.
Grupa Emitenta w ramach swoich możliwości podejmuje działania mające na celu ograniczanie negatywnych
skutków ekonomicznych pandemii. Sytuacja związana z COVID-19 będzie miała istotny wpływ na kształtowanie się
poziomu zatrudnienia w Grupie Emitenta i duże znaczenie będzie miał system wsparcia dla przedsiębiorców w
zakresie umożliwienia utrzymania miejsc pracy i zachowania kadry specjalistów w ramach rządowej „tarczy
antykryzysowej”. Będzie to szczególnie istotne dla umożliwienia szybkiego powrotu zakładów do pełnych zdolności
produkcyjnych po ustąpieniu pandemii.
Aktualna sytuacja płynnościowa i kapitałowa Grupy jest dobra. Ryzyko utraty płynności finansowej uwzględniające
skutki związane z COVID-19 jest skutecznie ograniczone poprzez konsekwentne stosowanie polityki finansowania
działalności opartej o konserwatywne kowenanty finansowe oraz relatywnie niski poziom zadłużenia Grupy.
Dodatkowo do momentu ostatecznego określenia wpływu COVID-19 na działalność Emitenta, Grupa czasowo
ogranicza działania inwestycyjne. Realizowane będą tylko inwestycje już rozpoczęte oraz inwestycje niezbędne dla
umożliwienia niezakłóconego kontunuowania działalności produkcyjnej.
Grupa Emitenta według aktualnej wiedzy i oceny sytuacji nie przewiduje niedotrzymania lub istotnego naruszenia
zawartych umów. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji Zarząd Emitenta na bieżąco będzie monitorował i
analizował jej wpływ na działalność Grupy oraz jej wyniki. Informacje o zdarzeniach, które mogą mieć realny,
istotny wpływ na sytuację operacyjną lub finansową Grupy, Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości
w raportach bieżących.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że powyższa ocena została dokonana zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na
dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym faktyczny wpływ skutków pandemii COVID-19 na
działalność Grupy Emitenta i jego przyszłe wyniki jest niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników,
które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.
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