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Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Selena FM S.A.
Mając na uwadze zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku, Zarząd Selena FM S.A. (Emitenta) informuje, że sytuacja związana z
pandemią Covid-19 wywiera coraz bardziej istotny wpływ na działalność Grupy Selena.
Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację, śledzi zalecenia służb sanitarnych i decyzje władz zarówno w Polsce,
jak w krajach, w których siedziby mają spółki z Grupy Selena. Wskutek epidemii w okresie kwietnia i maja 2020r.:
- spółka obserwuje spadający popyt na materiały budowlane we wszystkich krajach w związku z wprowadzonymi
ograniczeniami a także w związku ze spowolnieniem niektórych inwestycji;
- działalność Emitenta prowadzona jest bez większych zmian, spółka dokonała modyfikacji w organizacji pracy polecając
większości pracownikom biurowym wykonywanie pracy zdalnie i wstrzymując zagraniczne podróże służbowe.
Wprowadzono także wzmożone środki bezpieczeństwa w pomieszczeniach biurowych. Zmiana organizacji pracy nie ma
wpływu na działalność Emitenta, spółka na bieżąco realizuje swoje zadania. Wprowadzone zmiany w organizacji
zostaną utrzymane także w maju 2020. Na chwilę obecną zgodnie z posiadaną przez Zarząd wiedzą, żaden pracownik
Emitenta nie został zakażony koronawirusem;
- działalność polskich spółek produkcyjnych z Grupy Selena nie została istotnie ograniczona. Niektóre spółki
zdecydowały się na kilkudniowe przerwy w działalności produkcyjnej w kwietniu 2020, umożliwiając wykorzystanie w
tych dniach urlopów wypoczynkowych przez pracowników. Podobna organizacja pracy jest wstępnie planowana w
części spółek produkcyjnych także w maju 2020r.
- działalność niektórych zagranicznych spółek z Grupy Selena została tymczasowo wstrzymana w kwietniu 2020 na kilka
do kilkunastu dni z uwagi na wprowadzone lokalnie zakazy prowadzenia działalności. Wstrzymanie działalności
dotyczyło m.in. spółki Selena CA TOO (Kazachstan), Selena Sulamericana Ltda. (Brazylia), Selena Malzemeleri Yapi
Sanayi Tic. Ltd. (Turcja), Uniflex srl (Włochy), Selena Iberia SLU (Hiszpania).
Na chwilę obecną nie doszło do poważnych zakłóceń dostaw surowców i materiałów produkcyjnych ani do zagrożeń
związanych z absencją pracowników. Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją Grupa Selena zintensyfikowała
swoje działania w obszarze sprzedaży zdalnej, a także rozpoczęła na niewielką, na tę chwilę, skalę produkcję środków
dezynfekujących.
Powyższa informacja na temat sytuacji oraz wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność
Grupy Selena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta na moment przekazania niniejszego
raportu bieżącego i w ocenie Zarządu – po dokonanym w dniu dzisiejszym przez Zarząd skonsolidowaniu danych
pochodzących ze wszystkich spółek Grupy Selena – ma charakter informacji poufnej w rozumieniu MAR. Na chwilę
obecną Zarząd Emitenta nie dysponuje jeszcze pełnymi danymi finansowymi pozwalającymi na sporządzenie prognoz
co do wpływu zaistniałej sytuacji na sytuację finansową Emitenta i Grupy. O zaistnieniu nowych istotnych okoliczności
mających wpływ na działalność operacyjną i finansową Emitenta i Grupy Selena, Zarząd poinformuje w odrębnych
raportach bieżących niezwłocznie po ich wystąpieniu.
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