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Katowice, dnia 2 kwietnia 2020 roku 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁYWU SKUTKÓW COVID-19 
NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA 

 
 
 
Spółka BREWE Leasing rozpoczyna kwiecień 2020 roku zachowując ciągłość operacyjną. Większość 
pracowników oraz współpracowników Emitenta pracuje zdalnie będąc wyposażonym w niezbędne do 
pracy zdalnej narzędzia: komputer i telefon służbowy oraz dostęp do zasobów merytorycznych 
umieszczonych na wewnętrznym serwerze Spółki. Wprowadziliśmy także niezbędne procedury 
bezpieczeństwa: ograniczyliśmy do minimum spotkania bezpośrednie z Klientami oraz Inwestorami na 
rzecz komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej. Wdrożyliśmy powszechnie zalecane zasady  
i rozwiązania BHP ograniczające ryzyko zakażenia wirusem. Planowe szkolenia zastąpiły webinary,  
a klasyczne konferencje ustąpiły miejsca wideokonferencjom z Zarządem Spółki.  

W przypadku części naszej działalności leasingowej oceniamy, że w najbliższym czasie może nastąpić 
spadek liczby zawieranych umów w zakresie przedmiotów rejestrowanych. Jest to podyktowane 
nałożonymi przez organy państwowe ograniczeniami w dostępie o usług administracji publicznej                 
i samorządowej (wydziały komunikacji). W związku z tym część klientów może odłożyć decyzje 
związane z podpisaniem umowy na później. Spółka nie koncentruje się natomiast na jednej grupie 
przedmiotów leasingu. Wszędzie tam, gdzie będzie możliwość wydania przedmiotu leasingu bez 
konieczności jego rejestracji, przy pomocy firmy kurierskiej lub w bezpośrednim kontakcie klienta  
z producentem/dostawcą, Spółka na dzisiaj jest w stanie zapewnić normalną obsługę procesu 
sprzedaży. Mechanizmy zdalnego podpisywania umów leasingu szczegółowo opisują dedykowane 
procedury.   

W zakresie usług faktoringu obserwowany jest wzrost zainteresowania klientów ofertą spółki BREWE 
Leasing. Może być to związane z utrudnionym dostępem do tego typu usług w kanale bankowym. 
Odbieramy sygnały z rynku, od klientów o dobrym standingu finansowym, że decyzje w niektórych 
firmach są odkładane na okres, w którym Państwo zniesie obostrzenia administracyjne związane               
z epidemią. Klienci poszukują zatem alternatywnych rozwiązań z szybką ścieżką decyzyjną.  

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację w zakresie spłacalności udzielonych leasingów, 
faktoringów oraz przygotowuje stosowne procedury i działania, które zostaną wdrożone w razie 
potrzeby. 

Na chwilę obecną liczba użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe: breweleasing.pl oraz 
goldbergandjohnson.com jest porównywalna w odniesieniu do miesięcy poprzednich.   

Również pozyskiwanie kapitału poprzez emisję instrumentu finansowego KWIT Dochodowy odbywa 
się w sposób systematyczny z nieznacznym tylko spadkiem wolumenu.  
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Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się otoczenie, Zarząd Spółki nie może w sposób wiarygodny 
określić wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe 
i perspektywy działalności. W chwili obecnej stale utrzymujemy ciągłość naszej działalności. 
Profilaktycznie wdrożyliśmy procedury dostosowujące aktywność Spółki do obserwowanych oraz 
przewidywanych potrzeb rynku. 

Na bieżąco monitorujemy sytuację i w przypadku wystąpienia zdarzeń mających wpływ na nasze wyniki 
finansowe i sytuację gospodarczą niezwłocznie podejmiemy kroki zaradcze, o których będziemy 
Państwa informować na bieżąco.  

 
 
Zarząd BREWE Leasing sp. z o.o. 

 

 

 


