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ג.א.נ,.
הנדון :השלכות התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה
בהמשך להודעת רשות ניירות ערך מיום  8.3.2020בעניין גילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על
הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים ,החברה מודיעה בזאת כדלקמן:
לאור התפשטות נגיף הקורונה והצטיידות משקי הבית במזון ומוצרים נלווים חלה עליה משמעותית בהיקף
מכירות החברה (באמצעות חברת הבת של החברה – סופר קופיקס בע"מ) בתחום המרכולים .במקביל
בעקבות ההנחיות האחרונות שפורסמו על ידי גורמי ממשלה שונים 1במאמץ למנוע את התפשטות נגיף
הקורונה ,נסגרו נכון למועד דוח זה כשני שליש מסניפי בתי הקפה של חברת הבת של החברה  -אורבן קופיקס
בע"מ.
החברה מעריכה כי לאור היקף הגידול במכירות תחום המרכולים ,הרווחיות התפעולית של החברה לא
תושפע מהותית ,גם לאור הקיטון בפעילות תחום בתי הקפה.
לאור העובדה כי נכון למועד דוח זה מדובר באירוע המאופיין באי וודאות רבה ,בין השאר ,בקשר עם קצב
התפשטות הנגיף ו/או משכו וכן הצעדים שיינקטו על ידי המדינה בקשר עמו ומשכם ,החברה אינה יכולה
להעריך את מלוא היקף ההשפעות האמורות על פעילותה.
הערכות וציפיות החברה בדבר ההשלכות האפשרויות של התפשטות נגיף הקורונה וההשלכות של ההנחיות
שניתנו לציבור בקשר עימן ,מהוות מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח,1968-
והינן תחזית והערכה בלבד של החברה נכון למועד דוח זה בהתבסס ,בין היתר ,על פרסומים בארץ ובעולם
בנושא ועל הנחיות והודעות הרשויות הרלוונטיות .ייתכן שהתחזיות וההערכות של החברה כאמור לעיל ,כולן
או חלקן ,לא תתממשנה או תתממשנה באופן שונה מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים,
לרבות כתוצאה מהתפתחויות או התממשות שונה מהמוערך נכון למועד זה כמפורט לעיל.

בכבוד רב,
קופיקס גרופ בע"מ
על ידי אסף אזולאי ,סמנכ"ל כספים
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הכוללות בשלב זה ,בין היתר ,הוראות על סגירת מקומות תרבות הפנאי (ובכלל זה קניונים ,ברים ובתי אוכל ,למעט בתי
אוכל שיספקו מזון שלא לצריכה במקום) ,איסור התקהלויות ,צמצום הגעה למקומות עבודה והוראות בידוד שונות.

