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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku napaścią wojsk rosyjskich na Ukrainę, 
przeprowadził rewizję oceny potencjalnych ryzyk związanych z rozpoczętymi działaniami wojennymi, w tym ich 
ewentualnego wpływu na działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

Aktualnie konflikt zbrojny w Ukrainie nie ma istotnego wpływu na działalność Grupy Emitenta. Spółka nie realizuje 
żadnych robót ani dostaw zarówno na terytorium Ukrainy jak również Rosji i Białorusi oraz nie jest stroną umów z 
podmiotami znajdującymi się na tych terytoriach. Emitent jednak zidentyfikował obszary, w których możliwe jest 
wystąpienie czynników mogących wpłynąć na działalności Grupy Emitenta:
• pracowniczy – dotyczący pracowników z Ukrainy chcących powrócić do ojczyzny w celu obrony swego kraju, 
zatrudnionych przez Emitenta (obecnie poniżej 5% wszystkich zatrudnionych pracowników) oraz jego 
podwykonawców;
• zakłócenia łańcucha dostaw – dotyczy to przede wszystkim surowców, półproduktów oraz paliw płynnych, 
gazowych, które mogą ograniczyć dostępność materiałów i urządzeń koniecznych do prowadzenia robót 
budowlanych na kontraktach realizowanych przez Spółkę.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki analizuje bieżącą sytuację wynikającą z eskalacją konfliktu zbrojnego w 
Ukrainie. Ewentualne nowe uwarunkowania i zmiany mogące w sposób istotny wpływać na działalność Grupy 
Emitenta będą niezwłocznie publikowane w trybie kolejnych raportów bieżących.
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2022-03-02 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski

2022-03-02 Konrad Tuliński Wiceprezes Zarządu ds. Produkcj i Konrad Tuliński
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