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Treść raportu: 

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”), w związku z 
zaleceniami Europejskiego Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przekazuje do publicznej 
wiadomości informację o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby 
COVID-19 na działalność operacyjną, wyniki finansowe i perspektywy Emitenta oraz grupy 
kapitałowej Emitenta (dalej: „Grupa”). 

Na dzień publikacji niniejszego raportu, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, nie jest 
możliwe precyzyjne określenie skutków wpływu epidemii koronawirusa na działalność Emitenta w 
perspektywie średnio - i długoterminowej.  

Spodziewane skutki epidemii będą miały niekorzystny wpływ w perspektywie krótkoterminowej na 
wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta. Dotyczy to przede wszystkim działalności w sektorze 
wynajmu powierzchni komercyjnych, w tym zwłaszcza działalności podmiotu zależnego MARYWILSKA 
44 Sp. z o.o.. W ramach Centrum Handlowego MARYWILSKA 44 jedynie nieliczni najemcy z branży 
spożywczej, farmaceutycznej i budowalnej są uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej, 
co przekłada się obecnie na radykalny spadek przychodów tej spółki. 

W zakresie działalności deweloperskiej Zarząd Emitenta definiuje następujące obszary, w jakich może 
pojawić się istotny negatywny wpływ epidemii na osiągane w przyszłości wyniki finansowe Grupy:  

• obszar sprzedaży lokali – poziom i dynamika sprzedaży;  
• obszar realizacji projektów – terminowość realizacji inwestycji deweloperskich;  
• obszar finansowania zewnętrznego – dostępność nowego finansowania i warunki 

finansowania. 



 
Emitent informuje, iż Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w kraju. Według 
najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta na podstawie prowadzonych analiz płynność finansowa Grupy 
utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Ponadto Emitent wskazuje, że w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa będzie informował o nowych uwarunkowaniach mających istotny wpływ na 
działalność operacyjną, wyniki finansowe oraz perspektywy Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta. 
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