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Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] przekazuje informację nt. aktualnej na dzień 23 marca 2020 roku oceny 
wpływu epidemii koronawirusa COVID 19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej zgodnie z którą:

- działalność operacyjna we wszystkich segmentach budowalnych prowadzona jest co do zasady w trybie nadzoru 
ciągłego, a procesy operacyjne w poszczególnych segmentach nie zostały w sposób istotny zakłócone, przy czym 
w związku z zamknięciem granic nastąpił czasowy odpływ części podwykonawców z Ukrainy i Białorusi. Wszystkie 
kontrakty realizowane w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta pozostają w toku tj. żadna z inwestycji nie została 
zamknięta, jak również kontynuowana jest produkcja w wytwórniach mas bitumicznych oraz w fabryce domów 
modułowych, z zastrzeżeniem, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu - z uwagi na ograniczenia 
transportowe - wstrzymane zostały dostawy  modułów na place budowy w Norwegii;

 - na dzień dzisiejszy wszyscy Zamawiający, dla których Emitent realizuje prace budowalne, wykazali się 
zrozumieniem w odpowiedzi na przekazaną przez Emitenta informację o możliwych zmianach harmonogramów 
budów w związku z rozwojem epidemii w kraju (zgodnie ze złożonymi deklaracjami), w związku z czym Emitent nie 
przewiduje żadnych kar związanych z ewentualnym niedotrzymaniem pierwotnych terminów umownych. Zarząd 
Spółki zastrzega przy tym, iż nie jest w stanie ocenić przyszłego zachowania  poszczególnych klientów. Szacuje się, 
że zaistniała sytuacja może mieć wpływ na niedotrzymanie końcowych terminów umownych niemal wszystkich 
kontraktów budowlanych, jednakże ich skutków na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie można 
jeszcze ocenić.

Emitent wskazuje przy tym, iż w związku ze  spadkiem kursu korony norweskiej w ostatnich dniach oraz niepełnym 
zabezpieczeniem walutowym związanym z kontraktami norweskimi narażony jest na ryzyko gorszych, niż 
zakładano, wyników uzyskiwanych z działalności prowadzonej na rynku norweskim. 

Emitent wyjaśnia, iż w Spółce powołany został Zespół Kryzysowy pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, który na 
bieżąco monitoruje rozwój sytuacji w Polsce oraz ocenia ryzyka na poszczególnych odcinkach działalności 
Emitenta i podejmuje stosowne działania zaradcze.

Emitent ocenia, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego jego sytuacja finansowa i płynnościowa 
jest stabilna oraz nie dostrzega zagrożenia w obszarze realizacji zobowiązań. Jednakże Emitent przewiduje, że 
krótkoterminowy wpływ epidemii koronawirusa na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta będzie 
negatywny, choć trudny do oszacowania na chwilę obecną.

Zarząd Emitenta podkreśla, że w sposób ciągły monitoruje ryzyka związane z zagrożeniem wywołanym 
koronawirusem oraz ich ewentualny wpływ na płynną działalność operacyjną Spółki, terminową realizację oraz 
wzrost kosztów. O wszystkich zidentyfikowanych na dalszym etapie istotnych działaniach i zdarzeniach Emitent 
będzie informował w trybie właściwych raportów.
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