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Temat

Sytuacja operacyjna i finansowa Spółki zawiązana z wprowadzeniem stanu zarządzenia epidemicznego w Polsce.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportów Bieżących ESPI nr 6/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku, nr 12/2019 z dnia 3 września 
2019 roku oraz nr 14/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, związanych z projektem najmu krótkoterminowego 
(dalej: „Program”)  Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S. A. z siedzibą w Wieliczce (dalej „Spółka”, „Emitent”) 
informuje, iż działalność wynajmu krótkoterminowego w dziewięciu apartamentach Spółki została wstrzymana od 
dnia 14 marca 2020 roku aż do odwołania. Decyzja o wstrzymaniu działalności wynika wprost §5.1 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 roku (Dziennik Ustaw z 2020 , poz. 433).
W nawiązaniu do komunikatu ESPI  nr 01/2020 z dnia 16 stycznia 2020 w sprawie dzierżawy budynku hotelowego 
(dalej: „Nieruchomość”, „Hotel”) położonego w Krakowie przy ul. Żabiniec, Emitent informuje, że Spółka podjęła 
decyzję o czasowym zamknięciu hotelu od dnia 16 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku. Decyzja Emitenta 
podyktowana jest całkowitym brakiem rezerwacji w tym okresie.
Emitent w celu minimalizowania strat finansowych spowodowanych epidemią SARS-CoV-2 i prawnymi 
ograniczeniami działalności oraz załamania rynku najmu krótkoterminowego i hotelowego, podjął rozmowy z 
właścicielami najmowanych lokali oraz hotelu, których celem jest czasowe, znaczne obniżenie opłat czynszowych. 
Zarząd Spółki poinformuje w osobnym komunikacie o wynikach negocjacji. Zarząd Spółki nie wyklucza również 
możliwości wypowiedzenia umów najmu apartamentów, jeżeli w wyniku negocjacji nie uzyska 
satysfakcjonujących obniżek czynszu w kolejnych miesiącach.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższych informacji, ponieważ spełnia ona kryteria art. 17 ust. 1 
MAR ze względu na planowane przychody oraz jej przewidywany negatywny wpływ na perspektywy rozwoju 
Emitenta.
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