Raport bieżący nr 12/2020

Data: 8 kwietnia 2020 r.
Temat: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki w I kwartale 2020 r. oraz zmiana
polityki informacyjnej w zakresie wyników sprzedaży
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) informuje, że w okresie 01.01.2020 –
31.03.2020 r. (tj. w I kwartale 2020 r.) szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Grupy
Kapitałowej Spółki wynosiły łącznie 5 621 tys. zł. Pełne dane w rozbiciu na segmenty wraz z
komentarzem zaprezentowane zostały w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd Spółki pragnie odnotować, że niniejszy raport bieżący zawiera dane szacunkowe, które mogą
ulec zmianie w wyniku dalszych prac księgowych. Ostateczna informacja o wielkości przychodów ze
sprzedaży produktów osiągniętej w I kwartale 2020 r. zostanie zaprezentowana w odpowiednim
raporcie okresowym.
Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że podjął decyzję, iż począwszy od maja 2020 r. Spółka rozpocznie
regularną publikację raportów bieżących zawierających informację o szacunkowych skonsolidowanych
przychodach ze sprzedaży produktów osiągniętych przez Grupę Kapitałową Spółki w poprzednim
miesiącu kalendarzowym. Omawiane raporty bieżące będą publikowane nie później niż do 10 dnia
roboczego każdego miesiąca, zaś pierwszy z nich będzie dotyczył danych finansowych za okres –
kwiecień 2020 r.
Wskazana decyzja została powzięta z uwagi na komunikowaną Spółce przez inwestorów wolę
pozyskiwania możliwie na bieżąco danych finansowych związanych z przychodami ze sprzedaży
produktów wypracowywanymi przez Grupę Kapitałową Spółki, która to potrzeba zintensyfikowała się
w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19) oraz stanu globalnej
gospodarki będącym pod istotnym wpływem dzisiejszej sytuacji nadzwyczajnej. Na chwilę obecną
Zarząd Spółki nie identyfikuje znaczących ryzyk będących następstwem ww. okoliczności w odniesieniu
do działalności operacyjnej Spółki, ani ich doniosłego i bezpośredniego przełożenia na wyniki
sprzedażowe Grupy Kapitałowej Spółki. Tym niemniej, w celu zapewnienia większej transparentności
w omawianym obszarze, Zarząd Spółki podjął przywołaną wyżej decyzję o regularnym publikowaniu
finansowych raportów bieżących.
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