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Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”), mając na uwadze wytyczne Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w zakresie ujawniania informacji o wpływie pandemii COVID-19 
na działalność emitentów, informuje że na chwilę obecną, precyzyjne i wiarygodne oszacowanie wpływu 
negatywnych skutków pandemii COVID-19, na przyszłe wyniki finansowe Grupy Emitenta jest niemożliwe, z uwagi 
na wielość zmiennych oraz ich dynamikę. Kluczowe znaczenie dla oceny wpływu pandemii na działalność i wyniki 
Grupy Zamet będzie miał czas trwania pandemii na świecie jak również rodzaj i czas trwania ograniczeń 
wdrożonych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w krajach kluczowych kontrahentów i konkurentów Grupy Zamet (m.in. 
Norwegia, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Chiny). 
Zarząd informuje, że aktualnie działalność produkcyjna w grupie kapitałowej Zamet jest realizowana bez zakłóceń, 
z zastrzeżeniem wdrożonych specjalnych procedur bezpieczeństwa i związanych z tym koniecznych zmian w 
zakresie organizacji pracy. Sytuacja płynnościowa grupy kapitałowej Emitenta nie uległa jak dotąd niekorzystnym 
zmianom w związku z pandemią, w szczególności nie odnotowano znaczącego wzrostu opóźnień w zakresie 
spływu należności handlowych. Na czas trwania pandemii, wydatki inwestycyjne w grupie kapitałowej zostały 
ograniczone do niezbędnych. Do dnia dzisiejszego, w grupie kapitałowej Emitenta nie odnotowano przypadków 
anulowania w związku z pandemią COVID-19, zawartych i realizowanych istotnych umów handlowych. 
Obserwujemy natomiast zmniejszenie tempa kontraktowania nowych zleceń, których realizacja przewidywana była 
pierwotnie na drugi i kolejne kwartały 2020 roku, przy czym wg oświadczeń kontrahentów, ma to bezpośredni 
związek z pandemią. Na dzień dzisiejszy, zjawisko to dotyczy w największym zakresie działalności Zamet Budowa 
Maszyn Spółki Akcyjnej i uzasadnia skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w art. 15g ustawy z 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U z 2020 poz. 568). Zarząd, będzie podejmował w granicach swoich uprawnień i możliwości, także inne niezbędne 
działania w celu dopasowania bazy kosztowej spółek do zmieniających się potrzeb, mając na celu w 
szczególności: (i) utrzymanie ciągłości działalności w czasie pandemii, (ii) utrzymanie pozycji konkurencyjnej po 
zakończeniu pandemii oraz (iii) ograniczenie wpływu pandemii na wyniki finansowe.
W opinii zarządu, najbliższe dwa miesiące mogą być istotne dla oceny kształtowania się sytuacji epidemicznej i 
gospodarczej na świecie oraz mogą przynieść rozstrzygnięcia w przedmiocie uruchomienia lub ewentualnego 
przełożenia w czasie, niektórych zaplanowanych projektów (szczególnie w branży ropy i gazu) w związku z 
COVID-19, co z kolei może mieć wpływ na dokonywane przez zarząd osądy i szacunki, w tym prezentowane w 
raportach okresowych. Mając na uwadze powyższe, zarząd podjął także decyzję, o zmianie terminów publikacji 
raportów za rok 2019 oraz za pierwszy kwartał 2020 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 
kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i 
informacyjnych (Dz.U.2020 poz. 662). Nowe terminy publikacji powyższych raportów zostaną przekazane przez 
Emitenta odrębnym raportem bieżącym.

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.
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