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Informacja nt. wpływu skutków epidemii COVID-19 na działalność BGK
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Art. 17 ust 1 MAR
Treść raportu:
Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego dalej – „BGK” mając na uwadze dynamicznie zmieniające się
okoliczności faktyczne i prawne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
informuje, że Bank wdrożył plan ciągłości działania w celu utrzymania działalności operacyjnej w
pełnym zakresie i wypełnia inne ciążące obowiązki jako emitent obligacji.
BGK podjął odpowiednie działania zapobiegające zarażeniu pracowników Banku. Podjęto decyzję o
pracy równoległej osób zaangażowanych w procesy krytyczne z dwóch, odizolowanych od siebie
lokalizacji. Większość pracowników podjęła z dniem 16.03.2020 r. pracę w trybie zdalnym z dostępem
do wszystkich niezbędnych aplikacji bankowych.
Ze względu na negatywny wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na aktywność gospodarczą Bank
spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej klientów dlatego też wprowadził działania mające
ograniczyć wpływ tych zdarzeń na sytuację przedsiębiorców. Niemniej BGK spodziewa się wzrostu
kosztów odpisów na ryzyko kredytowe. W chwili obecnej Bank nie jest w stanie kompleksowo
i wiarygodnie oszacować wpływu epidemii zarówno na swoją działalność operacyjną jak i wykonywane
zadania zlecone a tym samym na swoje wyniki finansowe.
Szacunkowy wpływ Decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych oraz o zmianie
parametrów rezerwy obowiązkowej spowoduje obniżenie wyniku odsetkowego Banku o 15-25 mln zł
kwartalnie. Wysoka adekwatność kapitałowa i płynność zapewnia stabilne zarządzanie bankiem.
Zarząd Banku na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami
rozprzestrzeniania się koronawirusa na swoją działalność w tym na obowiązki emitenta obligacji.
Bank ściśle współpracuje z organami Państwa w opracowaniu planów antykryzysowych.
W przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na generowany wyniki finansowy
i sytuację gospodarczą Zarząd Banku zakomunikuje to osobnym raportem bieżącym niezwłocznie po
ich wystąpieniu.
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Subject:
Information on the COVID-19 epidemic effects impact on BGK activity
Legal basis:
Art. 17.1 MAR
Content of the report:
Taking into consideration dynamically changing factual and legal circumstances related to a spread of
the SARS-CoV-2 coronavirus, Bank Gospodarstwa Krajowego Management Board hereby informs that
Bank has implemented a business continuity plan in order to maintain its operational activity to full
extent and to fulfill other obligations as a bond issuer.
BGK has taken appropriate measures preventing Bank employees against contagion. The decision on
parallel work of Bank’s staff involved within critical processes in two separate premises has been taken.
Majority of employees has started to work remotely with access to all necessary banking applications
as of March 16, 2020.
Due to the negative impact of the SARS-CoV-2 coronavirus on business activity, Bank expects the
financial situation of customers to deteriorate, therefore has introduced measures to limit the impact
of this situation on entrepreneurs. Nevertheless, BGK expects the cost of write-offs for credit risk to
increase. At present, Bank is not able to comprehensively and reliably estimate the impact of
epidemic both on its operating activity and the entrusted tasks and in consequence on its financial
results.
Estimated impact of the Polish Monetary Policy Council’s decision on the interest rates reduction and
obligatory reserve parameters change will decrease Bank’s interests result by PLN 15-25 mln per
quarter. High capital adequacy and liquidity ensures stable management of Bank.
On the ongoing basis Bank's Management Board monitors changes associated with effects of the
coronavirus spread on BGK’s operations, particularly on Bank’s obligations as a bond issuer.
Bank closely cooperates with Polish authorities within anti-crisis plans elaboration.
In the case of significant events affecting BGK’s financial result and its economic situation, Bank's
Management Board will immediately inform about that circumstances in other on-going report.
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