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Raport bieżący nr 13 / 2020    

Data sporządzenia: 2020-03-16        

Temat           

Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta  

Podstawa prawna         

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

Treść raportu:          

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, 
„Emitent”), w związku opublikowanym zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych ESMA z dnia 12 marca 2020 r. informuje o wpływie 
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta, jego wyniki 
finansowe i perspektywy. 

Zgodnie z aktualną na dzień 16 marca 2020 roku oceną, Emitent spodziewa się, iż 
skutki koronawirusa COVID-19 mogą mieć wpływ (aczkolwiek niemożliwy do 
oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu) na przyszłe wyniki i 
działalność Emitenta. 

Zarząd Spółki podjął niezbędne działania w celu ograniczenia ewentualnych 
negatywnych skutków koronawirusa na prowadzony przez Emitenta biznes. 

Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji, Emitent powołał zespół kryzysowy, składający się 
z przedstawicieli różnych komórek organizacyjnych Emitenta, który będzie miał na 
celu bieżące reagowanie na zmieniającą się sytuację i minimalizowanie negatywnych 
dla Emitenta konsekwencji wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Emitent znajduje się w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 
gospodarczo-obronnym (Dz. U z dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 1871 Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o 
szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym), dlatego dokłada szczególnych 
starań, aby minimalizować wpływ sytuacji kryzysowych na bieżącą działalność 
Spółki. 

Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z 
najlepszą wiedzą Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu 
bieżącego, przy czym rozmiar wpływu skutków epidemii COVID-19 na działalność 
Spółki jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, 
które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta jak tempo 
rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, decyzje administracyjne rządu RP i 
innych instytucji państwowych, zachowanie się dostawców surowców do produkcji, 
swobodny przepływ towarów między państwami, itp. 
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Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki w związku z 
rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19. Ewentualne nowe 
uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowej i sytuację 
gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane niezwłocznie w osobnych 
raportach bieżących. 

Więcej informacji w zakresie wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność 
Emitenta i jego sytuację finansową zostanie zamieszczonych w raporcie rocznym za 
2019 rok 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 
1 z późn. zm.) 

 

2020-03-16 Marcin Piróg Prezes Zarządu   

2020-03-16 Piotr Fic Członek Zarządu 


