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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI  

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. DOTYCZĄCE PANDEMII 

KORONAWIRUSA COVID – 19 W POLSCE I NA ŚWIECIE 

Z DNIA 16.03.2020 r. 

 

 

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. 

W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny 

wpływ nabrał dynamiki. Kierownictwo Spółki uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące 

konieczności dokonania korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie 

bilansu wymagające dokonania dodatkowych ujawnień w ramach niniejszego oświadczenia. 

Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja związana z 

koronawirusem COVID-19 wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało 

zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki. Nie sposób jednak przewidzieć 

przyszłych skutków pandemii. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i 

podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki pandemii dla Jednostki 

i Grupy kapitałowej. Na obecnym etapie pandemii nie ma podstaw, by stwierdzić że 

rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 będzie miało negatywny wpływ na realizację 

założonego przez Emitenta harmonogramu wykonywania poszczególnych zamówień. 

 

Kierownictwo Spółki informuje jednocześnie, iż zabezpieczyło pracowników przed 

koronawirusem poprzez wewnętrzne procedury ograniczające ryzyko zachorowań, m.in. 

wyposażając ich w dodatkowe środki higieny czy środki dezynfekujące a także w przypadkach gdy 

jest to możliwe, umożliwił pracownikom pracę zdalną. 

 

Potencjalne nowe zdarzenia związane z rozwojem pandemii wirusa COVID-19, które w 

sposób istotny wpłyną lub w ocenie Zarządu będą mogły wpłynąć na generowane wyniki finansowe, 

działalność lub sytuację gospodarczą Emitenta czy jego Grupy kapitałowej, zostaną opublikowane w 
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formie odrębnego raportu bieżącego na podstawie właściwych przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie 

nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). 
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