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Treść Raportu Zarząd Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach informuje, że według 
szacunkowych ustaleń w I Q 2020 r. Grupa KGL wypracowała łącznie 95,9 mln zł 
przychodów ze sprzedaży z działalności operacyjnej i w stosunku do 
analogicznego okresu w roku ubiegłym odnotowała spadek o 4%, przy czym 
spadek przychodów został odnotowany jedynie w segmencie działalności 
dystrybucyjnej. Jednocześnie w segmencie produkcji Spółka zanotowała wzrost 
o ponad 9%.  Spółka Korporacja KGL S.A. prowadzi działalność na rynku tworzyw 
sztucznych w obszarach: (1) produkcji opakowań dla sektora spożywczego oraz 
(2) dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych. 

Spadek przychodów w segmencie dystrybucji w I Q 2020 był odzwierciedleniem 
aktualnej niskiej ceny ropopochodnych surowców bazowych. Istotny wpływ na 
wielkości przychodów w tym segmencie w I Q 2020 miał również wybuch 
epidemii COVID-19 i związana z tym niepewność na rynku przetwórców 
granulatu, którzy są dostawcami dla wielu branż, w tym także sektorów 
dotkniętych (lub mogących być dotkniętymi) negatywnymi skutkami panującej 
epidemii.  

W segmencie produkcji w I Q 2020 r. Spółka odnotowała przychody na poziomie 
52,8 mln zł co stanowiło wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu w roku 
ubiegłym. W minionym kwartale wystąpił szczególnie wysoki popyt na 
opakowania (w szczególności w sektorze żywności, w którym dominującą 
pozycję od wielu lat zajmują opakowania z tworzyw sztucznych). 

Szczegółowe informacje na temat szacunkowych wyników (w tym w podziale 
według segmentów działalności oraz wg. kwartałów) przedstawiono w 
załączeniu. 

Przedstawione dane nie zostały zweryfikowane przez audytora. Zgodnie z 
opublikowanym harmonogramem Emitent przekaże do wiadomości publicznej 
skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku - 30 maja 2019 roku. 
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