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Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: Emitent) zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 18 marca 2020 r.
informacji o czasowym ograniczeniu realizacji usług kontraktowych Emitenta w ramach umowy z firmą Mines de
Potasses d'Alsace S.A. z siedzibą w Wittelsheim we Francji (dalej: MDPA), której przedmiotem jest: "Utrzymanie
ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych i zamknięcie zakładu górniczego" (dalej: Kontrakt).

Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji ze strony MDPA jest pandemia COVID-19 i wprowadzone w związku z
jej rozprzestrzenianiem środki ostrożności, w postaci czasowego ograniczenia pracy kopalni, w której jest
realizowany przedmiotowy Kontrakt tylko do niezbędnych czynności zmierzających do zabezpieczenia ins talacji
dołowych i powierzchniowych i utrzymywania ich w gotowości do pracy.

Wprowadzone czasowe ograniczenia mogą mieć wpływ na przychody kontraktowe Emitenta i tym samym mogą
mieć wpływ na przepływy finansowe z tytułu Kontraktu generowane w okresie obowiązywania ograniczenia.

Emitent na moment publikacji niniejszego raportu nie posiada pełnych informacji, jak długo potrwa ograniczenie i
jaki będzie miało wpływ na realizację umowy, która ma charakter długoterminowy i w podstawowej części jest
rozliczana w formie ryczałtu.

Emitent zlecił analizę niniejszej kwestii przez odpowiednie, miejscowe służby prawne. Ponadto, Emitent na
bieżąco monitoruje rozwój sytuacji. W przypadku zaistnienia kolejnych, istotnych zdarzeń, które potwierdzą iż
czasowe wstrzymanie prac kopalni może mieć znaczący wpływ na realizację Kontraktu, lub mogących mieć wpływ
na generowane wyniki finansowe Emitenta, bądź Grupy Kapitałowej Emitenta, informacje w tym przedmiocie będą
opublikowane w kolejnych raportach bieżących.
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