Warszawa, 19 marca 2020 r.

Temat: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta.

Raport bieżący nr 13/2020
Zarząd K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") w związku z sytuacją epidemiologiczną
wynikającą z koronawirusa SARS-CoV-2 i pandemii COVID-19 oraz w nawiązaniu do zaleceń Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu, istnieje ryzyko
obniżenia poziomu sprzedaży w roku 2020 i w związku z tym pogorszenia wyników finansowych Grupy K2.
Jednocześnie Zarząd zastrzega, że faktyczne skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływu
epidemii COVID-19 na działalność Spółki i Grupy K2 Internet w roku 2020 są na ten moment niemożliwe do
oszacowania, głównie z uwagi na uzależnienie od czynników, które pozostają poza kontrolą Emitenta oraz z uwagi
na wyjątkowo dużą niepewność i zmienność sytuacji rynkowej. Jednocześnie Zarząd aktywnie poszukuje szans
wzrostu sprzedaży usług, które z racji na pandemię mogą być obszarem szczególnego zainteresowania np.
ecommerce, zdalne środowiska IT, usługi chmurowe i outsourcing infrastruktury.
Zarząd Emitenta zapewnia, że na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i wpływem epidemii na działalność Emitenta.
Zarząd przewiduje zamieszczenie w raporcie rocznym za 2019 rok bardziej szczegółowych informacji w zakresie
wpływu koronowirusa na działalność Grupy K2 Internet oraz jej wyniki finansowe.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że został powołany sztab kryzysowy, składający się z przedstawicieli
różnych komórek organizacyjnych Grupy K2 Internet, który ma na celu monitoring sytuacji, bieżące reagowanie i
minimalizowanie negatywnych dla Emitenta konsekwencji wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Ponadto, mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników, klientów i kontrahentów, w Grupie K2
Internet podjęto decyzję o przejściu na pracę zdalną do odwołania.
W przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe i działalność operacyjną
Emitenta, Zarząd Emitenta poinformuje niezwłocznie po wystąpieniu takich zdarzeń odrębnymi raportami
bieżącymi.
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