
Informacja w związku z epidemią koronowirusa SARS-CoV-2 

Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 12 marca 2020 roku  

W związku z realizacją kontraktu pod nazwą "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R 
na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 - 
Wdrożenie systemu GSM-R" (Umowa, Kontrakt) realizowanego przez konsorcjum powołane do 

wykonania Umowy (Konsorcjum, Wykonawca), w skład którego wchodzi spółka zależna od 
Herkules S.A. (Emitent) – Herkules Infrastruktura sp. z o.o. (Spółka Zależna) - dla PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. (Zamawiający), Zarząd Emitenta powiadamia, że w dniu 12 marca 2020 roku 

powziął informację od Spółki Zależnej o otrzymaniu przez nią, w związku z ogłoszoną przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) epidemią koronowirusa SARS-CoV-2, informacji z Biura 
Inżyniera Projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Informacja wskazuje, że powyższa 

okoliczność może spowodować opóźnienie w realizacji robót na skutek zachorowań na większą 
skalę, ale także na skutek przerwania łańcucha dostaw.  
 
Jednocześnie Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do zalecenia KNF z dnia 12 marca 2020 roku 

informuje, że w ocenie Zarządu sytuacja ta może rzutować na zmniejszenie przychodów, a w 
konsekwencji na sytuację finansową i wyniki finansowe zarówno Emitenta, jak i Grupy 
Kapitałowej. 

 
Emitent na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i wpływ epidemii na działalność jego i Grupy 
Kapitałowej. Informacja dotycząca wpływu koronowirusa na działalność Emitenta i Grupy 

Kapitałowej oraz sytuację i wyniki finansowe, po przeprowadzeniu stosownej analizy, 
zamieszczona zostanie w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok. 
 

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną z uwagi na możliwość wpływu opisanych 
okoliczności na wykonywanie Kontraktu, który jest umową długoterminową o istotnej dla 
Emitenta wartości, i który Emitent uznaje za priorytetowy operacyjnie, oraz na wyniki finansowe 

Emitenta i Grupy Kapitałowej. 
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE. 
 


