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W ciągu pierwszego kwartału 2020 roku pojawiło się nowe, istotne ryzyko związane z trwającą na świecie pandemią 
koronawirusa COVID -19. Pierwsze informacje dotyczące wpływu pandemii zostały zaprezentowane już w Skonsolidowanym 
Sprawozdaniu Grupy CIECH za 2019 rok, przekazanym do publicznej wiadomości 31 marca 2020 roku  

Poniżej informacja o aktualnej sytuacji w związku z wpływem pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy CIECH 

Wybuch pandemii koronawirusa COVID-19 w trakcie pierwszego kwartału 2020 oraz wynikające z niej decyzje i zalecenia 
władz państwowych wpłynęły na funkcjonowanie Grupy CIECH, nie zakłócając jednakże podstawowej działalności 
operacyjnej. Od momentu ogłoszenia przez rząd stanu epidemicznego, Grupa wdrożyła i realizuje wszystkie oficjalnie 
ogłaszane decyzje i zalecenia. Ponadto Grupa uruchomiła własne procedury kryzysowe i instrukcje bezpieczeństwa, 
wynikające z prowadzonej, na bieżąco w ramach Grupy, analizy ryzyka. Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację Grupy CIECH 
jest na bieżąco monitorowany. Przy podejmowaniu decyzji związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Zarząd kieruje 
się troską o zdrowie pracowników oraz dbałością o długoterminową wartość Grupy.  

W okresie obowiązywania największych obostrzeń ogłoszonych przez rząd, Grupa CIECH na bieżąco prowadziła działalność 
operacyjną i nie odnotowała przypadków przerwania produkcji. Nie odnotowano także przypadków przerwania łańcucha 
dostaw w związku z zakłóceniami w transporcie, dostępności surowców, czy z innych przyczyn. 

Na skutek globalnego zamrożenia gospodarki i odnotowanego globalnego spowolnienia gospodarczego, niektóre segmenty  
i obszary działalności Grupy CIECH odczuły skutki pandemii, które wymagały podjęcia decyzji o czasowym ograniczeniu 
produkcji.  

Dotyczyło to w szczególności segmentu organicznego – produkcji pianek, z uwagi na wstrzymanie produkcji przez większość 
producentów mebli oraz segmentu krzemiany i szkło, spowodowanego przez zamrożenie sektora motoryzacyjnego. Wraz 
z rozwojem pandemii koronawirusa COVID-19 Grupa CIECH zaczęła także odczuwać negatywne skutki wpływu pandemii 
i spowodowanego tym spowolnienia gospodarczego na kluczowy segment działalności, tj. segment sodowy, w postaci 
nieuplasowania na rynku części zaplanowanego wolumenu sody i soli. 

Należy jednak zaznaczyć, że wraz z postępującymi decyzjami odnośnie odmrażania poszczególnych gospodarek i branż  
(w szczególności sektora motoryzacyjnego, budowalnego) sytuacja powinna ulegać poprawie i wracać do nowej normalności.  
W chwili publikacji niniejszego raportu zaobserwowano już pierwsze oznaki ożywienie i stopniowy powrót do nowej 
normalności m.in. w branży meblowej, czy ponownie restartowanej branży motoryzacyjnej. 

Grupa CIECH jest w stałym kontakcie z kluczowymi klientami, jednocześnie pozostając w gotowości do zrealizowania potrzeb 
surowcowych klientów, wraz z przywracaniem przez nich zdolności produkcyjnych. 

Obecna sytuacja pokazuje, że pandemia wpłynęła na gospodarkę światową, m.in. na poziom popytu oraz produkcji 
przemysłowej, co może mieć negatywny wpływ na wyniki Grupy w 2020 roku. Kompleksowa i dokładna ocena tego wpływu, 
zwłaszcza skali i trwałości skutków jest obecnie trudna do oszacowania, gdyż zależeć będzie głównie od dalszego rozwoju 
pandemii oraz przyszłej polityki ekonomicznej państw. 

Grupa CIECH już w chwili obecnej przygotowała się do działania w różnych scenariuszach, w tym do scenariusza poważnego 
spowolnienia gospodarczego na świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


