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Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (Emitent, Spółka) w związku z zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych ESMA z dnia 12 marca 2020 informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa 

COVID-19 na działalność Emitenta, jego wyniki finansowe i perspektywy. 

Zgodnie z aktualną na dzień 16 marca 2020 roku oceną, rozmiar wpływu skutków pandemii COVID-19 na 

działalność NTT System S.A. jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które 

pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.

W szczególności Emitent wskazuje, na dwa obszary działalności: Ryzyko po stronie łańcucha dostaw Emitent 

rozpoznaje jako niskie. W związku z tym, że dostawcy z Chin wznawiają  produkcję, chińskie porty i kolej oraz 

fabryki w pozostałych krajach azjatyckich, także sektor logistyczny w Europie powraca do  funkcjonowania  w 

standardowym trybie. Ryzyko po stronie sprzedaży towarów Emitent rozpoznaje jako umiarkowane. Zamknięcie 

galerii handlowych w tym sklepów niektórych naszych odbiorców,  a także decyzja Zarządu MSHP o zamknięciu 

wszystkich salonów sprzedaży niezależnie od zajmowanej powierzchni handlowej skutkuje ograniczeniem 

sprzedaży do wielu odbiorców. Jednak większość naszych odbiorców z segmentu Retail korzysta z lokali 

handlowych o powierzchni, na której sprzedaż nie podlega ograniczeniom wynikającym z decyzji rządu RP.

Jednocześnie współpracujemy z firmami posiadającymi bardzo dobre sklepy internetowe i w ocenie Zarządu, 

jeżeli bez zakłóceń będzie działało zaplecze logistyczne, wszystko wskazuje na to, iż sprzedaż w tym kanale będzie 

cieszyć się coraz większym zainteresowaniem i ma wysoki potencjał wzrostu. Zarząd dostrzega również szansę 

wzrostu sprzedaży oraz wynajmu urządzeń mobilnych, związaną z uzupełnieniem zasobów firm i urzędów, których 

pracownicy zostali skierowani do pracy zdalnej. 

Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki na 

dzień sporządzenia niniejszego raportu, przy czym rozmiar wpływu skutków pandemii COVID-19 na działalność 

NTT System S.A. nie jest znany i możliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników pozostających poza 

wpływem oraz kontrolą ze strony Spółki. Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację, a ewentualne nowe 

uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowej i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną 

zakomunikowane niezwłocznie w osobnych raportach bieżących.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt

(kod pocztowy) (miejscowość)

Trakt Brzeski 89

(ulica) (numer)

+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98    +48 (22) 773 62 99

(telefon) (fax)

inwestor@ntt.pl www.ntt.pl

(e-mail) (www)

113-25-18-415 15854360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2020-03-16 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek

2020-03-16 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski

Komisja Nadzoru Finansowego

1


