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RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PODMIOT ZALEŻNY NA 
UKRAINIE W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU WOJENNEGO 

 

Raport bieżący nr 13/2018 

 

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (zwanej dalej „Emitentem”), podmiotu zarządzającego Grupą Kapitałową 
ULMA Construccion Polska, w której skład wchodzi spółka zależna ULMA Opalubka Ukraina (zwana dalej 
„Pomiotem Zależnym”) informuje, że w związku z faktem wprowadzenia stanu wojennego na okres 30 dni, w 
dniu 26 listopada 2018 roku na mocy dekretu Prezydenta, w 10 okręgach w tym w okręgu  Odeskim,  gdzie 
prowadzona jest działalność operacyjna przez Podmiot Zależny, niektóre prawa związane ze swobodą 
prowadzenia działalności gospodarczej przez Podmiot Zależny mogą zostać ograniczone. Dotyczy to w 
szczególności wprowadzenia kontroli wjazdów i wyjazdów z i do ww. regionów, kontroli przewozów osób oraz 
ładunków jak również wprowadzenia ograniczeń swobód obywatelskich. Zarząd Emitenta informuje, że wg 
stanu na dzień publikacji niniejszej informacji bieżącej na ww. obszarze Spółka Zależna posiada: 
 

1. czynne kontrakty na wynajem systemów szalunkowych i ich akcesoriów oraz posiada wynajęty 

magazyn, w którym przechowywany jest ww. majątek trwały. Łączna wartość majątku w wartościach 

księgowych netto znajdująca się na ww. czynnych kontraktach oraz na stanie magazynu wynosi 19 284 

901,24 hrywien (dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset jeden 

hrywien 24/100), co stanowi 2 582 224,27 złotych (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące 

dwieście dwadzieścia cztery złote 27/100) po przeliczeniu wg kursu opublikowanego w dniu 30 

listopada 2018 r. przez Narodowy Bank Polski wynoszącego 0,1339. 

2. należności handlowe od klientów posiadających otwarte kontrakty na ww. obszarze. Łączna wartość 

tych należności wynosi 278 271,56 hrywien (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt jeden hrywien 56/100), co stanowi 37 260,56 złotych (trzydzieści siedem tysięcy 

dwieście sześćdziesiąt złotych 56/100) po przeliczeniu wg kursu opublikowanego w dniu 30 listopada 

2018 r. przez Narodowy Bank Polski wynoszącego 0,1339. 

Pozycje wskazane w punktach 1 i 2 wynoszą łącznie 19 563 172,80 hrywien (dziewiętnaście milionów pięćset 
sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa hrywien 80/100) tj. 2 619 484,83 złotych (dwa miliony sześćset 
dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 83/100) po przeliczeniu wg kursu opublikowanego w 
dniu 30 listopada 2018 przez Narodowy Bank Polski wynoszącego 0,1339, co stanowi ok. 7,6% 
skonsolidowanego  zysku netto Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 3 kwartały 2018 r. Zarząd 
Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji bieżącej w związku z kluczowym charakterem decyzji o 
wprowadzeniu stanu wojennego na ww. obszarze oraz brakiem możliwości skutecznego przewidzenia jej 
skutków.  
 
Zarząd Emitenta pozostaje w ciągłym kontakcie z Dyrekcją Spółki Zależnej, który na bieżąco monitoruje sytuację 
i rozwój wydarzeń. Na dzień publikacji niniejszej informacji bieżącej wg opinii dyrekcji Spółki Zależnej nie ma 
przesłanek, które wskazywałyby na niemożność utrzymania ciągłości działalności gospodarczej na ww. 
obszarze. Ponadto, nie wykluczając ryzyka eskalacji obecnego konfliktu, Zarząd Emitenta oraz Dyrekcja Spółki 
Zależnej nie widzi przesłanek wskazujących na negatywny wpływ wprowadzenia stanu wojennego na ww. 
obszarze na zdolność kontunuowania działalności handlowej przez Spółkę Zależną na pozostałym obszarze 
Ukrainy.  
 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 
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Podpisy:  Rolando Jabłoński Varas - Prokurent 

  Henryka Padzik - Prokurent 

 
 
 

 
 
 


