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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, zawartych w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Emitenta za 2019 rok (Nota 41. Zdarzenia następujące po 
dniu bilansowym) oraz sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2019 rok (Rozdział 5.4. Czynniki 
wzrostu i ryzyka dla realizacji strategii), przekazanych do wiadomości publicznej w trybie raportu okresowego w 
dniu 13 marca 2020 roku, które to zapisy wskazywały na możliwość wpływu dalszego rozprzestrzeniania się 
koronawirusa na terminy oraz koszty realizowanych przez grupę Emitenta kontraktów, spółka TORPOL S.A. 
(Emitent, Spółka) informuje, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.) wdrożył Procedurę przeciw 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (Procedura).

Procedura ta zawiera opis szeregu reguł, zasad i zachowań mających na celu maksymalne wyeliminowanie 
osobistych kontaktów i wieloosobowych spotkań, zastępując je telefonicznymi oraz elektronicznymi środkami 
komunikacji. Działania te powinny w istotnym stopniu ograniczyć zagrożenie dalszego rozprzestrzeniania się i 
zarażenia się koronawirusem oraz, co bardzo istotne również dla głównego zamawiającego Spółki, umożliwić 
utrzymanie, prawdopodobnie niższej niż planowana, ciągłości realizacji prac, ich odbioru oraz rozliczenia. 
Obowiązuje ona na terenach realizowanych budów, w siedzibie Spółki oraz wszystkich innych nieruchomościach, 
budynkach, lokalach, pomieszczeniach zajmowanych lub będących w posiadaniu Spółki. Ponadto Procedura 
obowiązuje wszystkich pracowników i jest również skierowana do współpracowników Spółki oraz kontrahentów, 
podwykonawców robót budowlanych, usługodawców i dostawców, dalszych podwykonawców lub innych 
podmiotów świadczących usługi dla Spółki.

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, który na chwilę obecną jest trudny do oszacowania. O wszystkich zidentyfikowanych na dalszym 
etapie istotnych działaniach i zdarzeniach Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Emitent informuje, że na datę niniejszego raportu wszystkie kontrakty grupy Emitenta są prowadzone zgodnie z 
przyjętymi harmonogramami, , a sytuacja finansowa i płynnościowa Spółki jest stabilna.
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2020-03-17 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
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