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Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i najlepszym praktykom, w obliczu kryzysu

epidemicznego wywołanego przez koronawirus SARS-CoV-2, przedstawiamy Państwu

niniejszy komunikat nt. działań podjętych w Grupie Kapitałowej KGHM w walce

i zapobieganiu negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Działania podjęte wewnątrz spółek Grupy w ochronie zdrowia pracowników są z jed-

nej strony konsekwencją wytycznych i decyzji podejmowanych przez administrację

rządową i urzędy centralne, z drugiej strony wynikają z wewnętrznych uregulowań

formalnych i wytycznych kierowanych do pracowników Grupy.

Grupa KGHM podjęła szereg działań mających na celu zarówno skuteczne zapobiega-

nie rozprzestrzenianiu się wirusa i ochrony pracowników Grupy przed ryzykiem zaka-

żenia, jak również na szeroką skalę przyłączyła się do lokalnych i ogólnopolskich akcji

pomocy szpitalom i innym ośrodkom ochrony zdrowia.

W niniejszym komunikacie przedstawimy Państwu najważniejsze informacje doty-

czące Grupy KGHM w okresie pandemii koronawirusa, pokażemy, gdzie szukać

najświeższych informacji oraz zacytujemy niektóre z odpowiedzi Członków Zarządu

KGHM na pytania związane z finansami i podstawową działalnością Spółki.

Jako zespół Relacji Inwestorskich jesteśmy otwarci i gotowi do współpracy. Ponieważ

w obliczu pandemii rotacyjnie pracujemy z domu, rekomendujemy kontakt mailowy

bądź bezpośrednio na nasze numery komórkowe. Zapraszamy do lektury i zadawa-

nia pytań.

Z pozdrowieniami,

Zespół Relacji Inwestorskich KGHM 

– To nasz moralny obowiązek

jako spółki Skarbu Państwa, by

pomagać w takim zakresie, jak to dla nas

możliwe i dzielić się pomocą ze społe-

czeństwem – powiedział Prezes Zarzą-

du KGHM Polska Miedź S.A. Marcin

Chludziński. – Wszyscy przeżywamy

trudne chwile i musimy się wspierać.

W naszej firmie mamy zasadę, że nigdy

nikogo nie zostawiamy bez pomocy.

W obecnej sytuacji dotyczy to wszystkich

Polaków.

– To niespotykane czasy, któ-

re stanowią wyzwanie dla na-

szej firmy. Mamy niesamowitych ludzi,

którzy sprawiają, że nasza firma jest

bezpiecznym miejscem pracy, nawet

przy zagrożeniu COVID-19 – powiedział

Andrew Goodey, Head of Health &

Safety, KGHM INTERNATIONAL – Mu-

simy nadal wspierać się nawzajem i po-

stępować zgodnie z wdrożonymi przez

nas procedurami, które zapewniają

nam bezpieczeństwo i są w stanie za-

pewnić niezbędną obsługę kontrahen-

tów.

Kalendarz wydarzeń

Kontakt

Subskrybuj nasze newslettery
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 Bieżące dostarczanie rzetelnych informacji o COVID-19

 Szkolenia pracowników w zakresie przygotowania i łago-

dzenia skutków zarażenia koronawirusem

 Zachęcanie pracowników do zgłaszania wszelkich incyden-

tów, które mogą ich narazić na zarażenie

 Zachęcanie pracowników do samodzielnego zgłaszania ob-

jawów i pozostawania w domu przez co najmniej 14 dni, aż

do uzyskania zaświadczenia o zdolności do pracy

 Przeszkolenie pracowników w zakresie zapobiegania

i ograniczania zarażenia wirusem

 Wdrożenie fizycznej separacji w miejscu pracy oraz praca

zdalna z domu, o ile możliwa

 Wdrożenie ankiet wstępnych dla odwiedzających

 Innowacyjne testy temperatury ciała pracowników

 Poprawa warunków sanitarnych w miejscu pracy

• Uruchomiono specjalną infolinię oraz adres email –

pod wskazanymi kontaktami pracownicy KGHM

mogą zdobywać wszystkie informacje dotyczące

zarządzania, zasad i trybu pracy w Spółce

• Wstrzymano wyjazdy w ramach służbowych delega-

cji zagranicznych oraz udział pracowników w kra-

jowych konferencjach i szkoleniach

• Wprowadzono możliwość pracy zdalnej z domu

• Wszelkie pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy, pracownicy spółki mogą zadawać dedykowa-

nym służbom BHP

• Wprowadzono pomiar temperatury ciała z wykorzy-

staniem kamer termowizyjnych

• Wstrzymano obowiązek przeprowadzania kontroli

stanu trzeźwości

• Wprowadzono dezynfekcję przestrzeni wspólnych

w Oddziałach firmy m.in. wejść do budynków, ciąg-

ów komunikacyjnych, łaźni, lampowni, szatni, toalet

• Przy wejściach do budynków i w pomieszczeniach

sanitarnych wystawiono środek do dezynfekcji rąk

• Zamówiono dodatkowy sprzęt do przemysłowego

ozonowania w Oddziałach

• W kopalniach zmniejszono liczbę osób zjeżdżających

w klatkach i zwiększono częstotliwość zjazdów na

dół kopalni, montowane w klatkach przegrody/

kurtyny wyznaczają odległość między pracownikami

• Uruchomiono zdalne kursy BHP

• Prowadzona jest kampania informacyjna w środ-

kach przekazu istniejących w firmie: intranet,

kghm.tv, plakaty, tablice informacyjne, co pozwala

na bieżąco przekazywać aktualne zalecenia i komu-

nikaty administracji rządowej i służb sanitarnych

• Wszystkie placówki gastronomiczne działające na

terenie firmy wydają posiłki jedynie na wynos

• Przygotowano płyn biobójczy Nitrosept oraz maski

ochronne dla każdego pracownika – do odbioru

w Oddziałach Spółki jeszcze przed Wielkanocą

Działania te są z jednej strony konsekwencją wytycznych

i decyzji podejmowanych przez administrację rządową

i urzędy centralne, z drugiej strony wynikają z wew-

nętrznych uregulowań formalnych i wytycznych kiero-

wanych do pracowników Grupy.

W obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,
Grupa KGHM podjęła działania mające na celu
skuteczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się
wirusa oraz ochrony pracowników Grupy przed
ryzykiem zakażenia.

W Spółce wprowadzono szereg wewnętrznych procedur
o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym m.in.:

Nasze działania w Zagłębiu Sudbury (Kanada):

W kopalni Robinson (USA) prowadzimy zbiórki, przekazujemy da-
rowizny, zapewniamy wsparcie naszym pracownikom dzięki
wdrożonemu Employee Assistance Program:

 Wsparcie psychologiczne: anonimowa pomoc w stresie, lęku i de-

presji, problemach w rodzinie, żałobie, presji w pracy, używkach

 Rozwiązania work-life: możliwość uzyskania skierowania do

wykwalifikowanej opieki nad dziećmi i osobami starszymi, nad

zwierzętami, pomocy w przeprowadzce, większych zakupach,

planowaniu studiów i naprawach w domu

 Materiały on-line: informacje ekspertów na temat problemów

w relacjach, pracy, szkole, samopoczuciu, prawnych, finansowych

 Pomoc prawna: porady telefoniczne z możliwością uzyskania

skierowania do wykwalifikowanego adwokata na 30 min bezpłat-

ną konsultację i następnie obniżone o 25% opłaty usług prawnych

 Porady finansowe: pomoc wykwalifikowanych księgowych w roz-

wiązaniu problemów z zadłużeniem, kredytami, podatkami,

planem emerytalnym, oszczędnościami na studia i nieruchomo-

ściami

Również KGHM INTERNATIONAL uważnie monito-
ruje rozwój pandemii, koncentrując się na zdrowiu,
bezpieczeństwie i samopoczuciu swoich pracowni-
ków oraz lokalnej społeczności w Kanadzie i USA.
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Grupa KGHM w walce z koronawirusem
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Spółki Grupy KGHM Polska Miedź S.A. na szeroką podejmują się

dodatkowych działań w zakresie ochrony swoich pracowników

oraz mieszkańców zarówno regionu jak i kraju. Wybrane przykła-

dy naszych akcji w walce z epidemią prezentujemy poniżej.

KGHM finansuje zakup sprzętu medyczne-
go, który dociera do naszego kraju z Chin.
Jest to blisko 50 respiratorów, ok. 130 tys.
kombinezonów, 500 tys. maseczek oraz
ok. 160 tys. gogli ochronnych. O dalszej
dystrybucji tego sprzętu decydować będzie
Ministerstwo Zdrowia.

Spółki KGHM ZANAM i Mercus Logistyka
zaangażowane są w produkcję masek
ochronnych, które przekazywane są dla
szpitala RCZ w Lubinie oraz Wojewody
Dolno-śląskiego i Ministerstwa Zdrowia.

Fundacja KGHM przekazała ponad 1,2
mln PLN na zakup sprzętu niezbędnego
do ratowania zdrowia i życia, w tym res-
piratory, testy, dozowniki tlenowe. Pomoc
trafiła do szpitala MCZ w Lubinie i szpitala
w Legnicy.

KGHM podejmuje również dodatkowe działania na szeroką skalę w zakresie ochrony swoich pracowników oraz mieszkańców 
zarówno regionu jak i kraju    

Spółka NITROERG podjęła się produkcji
środków do dezynfekcji. Płyn trafia do pol-
skich szpitali, firm i urzędów.

„Bądź dobrym sąsiadem” – to działania w ra-
mach akcji Wolontariatu KGHM „Miedzia-
ne serce” – w których pracownicy firmy
wspierają seniorów w załatwianiu najpilniej-
szych potrzeb.

Spółka INTERFERIE przekazała jeden ze
swoich obiektów na rzecz wykorzystania
do celów kwarantanny. Również budynki

sanatoryjne Polskiej Grupy Uzdrowisk
będą służyć temu celowi.
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Wybrane działania Spółki i jej pracowników

I to nie jest nasze ostatnie słowo. Więcej aktualnych informacji

o działalności Grupy KGHM znajdą Państwo w naszych mediach

społecznościowych oraz na stronie internetowej w zakładce

Media.

Firma Mercus Logistyka na bieżąco de-
zynfekuje środki transportu (busy i auto-
busy), którymi pracownicy KGHM dojeż-
dżają do pracy.

Tylko w ostatnim tygodniu marca kopal-
nia Robinson przekazała lokalnej społe-
czności m.in. 80 posiłków i zastawów
rękawiczek dla seniorów, 108 par gogli
oraz 200 kombinezonów ochronnych do
szpitala William Bee Ririe, jak również
400 talii kart do gry dla dzieci

Lubinpex dostarcza posiłki dla personelu
medycznego szpitala w Legnicy, z kolei

Uzdrowiska Kłodzkie przekazały 2,5 tys.
butelek wody mineralnej Staropolanka do
szpitali zakaźnych.

DZIAŁAMY, DBAMY, CHRONIMY
Grupa KGHM w walce z koronawirusem

https://media.kghm.com/pl
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Spotykamy się po raz pierwszy w tak nietypowej

formie, ale okoliczności nas do tego zmuszają. (…)

Chciałbym Państwu powiedzieć, co w tej chwili się dzieje,

zarówno w kontekście działań podejmowanych w Grupie

Kapitałowej, jak i działań podejmowanych przez nas, dla

wsparcia zewnętrznego, jeśli chodzi o rozwiązywanie

problemów związanych z koronawirusem. Działania te

związane są z pracownikami, bo one przede wszystkim są

dla nas najistotniejsze. Po pierwsze utrzymujemy ciągłość

produkcji i to jest najważniejsze. Produkcja odpowiada na

wszystkie potrzeby handlowe, które mamy. Mogę również

powiedzieć, że do tej pory nie zaobserwowaliśmy zmian, jeśli

chodzi o wolumeny sprzedaży i popyt, więc jest to dla nas

dobra informacja.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu uruchomiliśmy całodobową

infolinię, gdzie pracownicy mogą zadawać pytania i rozwie-

wać wszystkie niepokoje związane z potencjalnym zagroże-

niem oraz bezpieczeństwem pracy. Uruchomiliśmy również

e-mail, na który można w każdej chwili wysyłać pytania.

Odpowiedzi są udzielane natychmiastowo.

Na początku tamtego tygodnia wstrzymaliśmy wszystkie

wyjazdy zagraniczne oraz ograniczyliśmy wyjazdy krajowe,

mówimy o wyjazdach służbowych. Zrobiliśmy to z pewnym

wyprzedzeniem. Wstrzymaliśmy również urlopy osób kluczo-

wych, jeśli chodzi o BHP oraz kierownictwo firmy. Oczywiście

jest praca z domu, telepraca, tam gdzie jest to możliwe,

wszyscy dostają zgodę i pracują. Są to zarówno osoby, które

mają opiekę nad dziećmi, ale też pracownicy, bo takich

trochę mamy, w wieku 65+, którzy mogą być potencjalnie

najbardziej zagrożeni wirusem, więc oni również dostają

zgodę na pracę z domu.

Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję informacyjną: intranet,

plakaty, telewizja wewnętrzna, staramy się rozwiewać wszel-

kie mity i wątpliwości związane z zagrożeniem, uspakajać,

a jednocześnie zapewniać takie działania jak: środki dezyn-

fekcyjne udostępnione w jak największej skali, ochrona

pracowników w postaci zluzowania liczby osób zjeżdżających

na dół, jeśli chodzi o klatki, czyli mamy zmniejszoną liczbę

osób, zapewniamy oczywiście dla wszystkich środki higieny

i ochrony osobistej. Przygotowaliśmy, w trybie ekspreso-

wym, całą Grupę i Firmę na większą pracę zdalną. Są to

działania wewnętrzne i oczywiście będziemy tutaj dosto-

sowywać to wszystko, co trzeba w naszej produkcji do

aktualnie zmieniającego się otoczenia prawnego, bo mamy

nowe potencjalne konieczności, rozporządzenia, więc tym

dynamicznie się zajmujemy.

Z zewnętrznych działań, bo traktujemy siebie jako Firmę,

która uczestniczy nie tylko w procesie radzenia sobie z sy-

tuacją w kontekście naszych pracowników, ale również

Marcin Chludziński,
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

[fragmenty z konferencji wynikowej z 18 marca 2020]

w procesach wsparcia zewnętrznego, to jest kwestia urucho-

mienia produkcji płynu biobójczego w Firmie NITROERG.

Jest to Firma, która na co dzień produkuje materiały

wybuchowe. Firma ta nie miała linii produkcyjnej do płynu,

jednak w trybie ekspresowym, również jeśli chodzi o reje-

strację tego produktu, jak i dzięki wysiłkowi technologów

i kierownictwa Firmy udaje się już produkować pierwsze

wersje testowe. Przechodzimy do skali pełnowymiarowej

produkcji, to jest bardzo istotne.

Nasza kluczowa dla ciągu technologicznego Firma, Centrum

Badań Jakości, włączyła się również w przygotowanie do

wykonywania i prowadzenia testów na obecność korona-

wirusa, oczywiście na zlecenie szpitali i stacji sanitarno-

epidemiologicznych. Jesteśmy w stałym kontakcie, jeśli taka

decyzja zapadnie, CBJ będzie te testy wykonywał. Mamy też

kwestie związane z przekazaniem budynków na kwarantan-

nę. Przekazaliśmy jeden budynek w Głogowie, pozostałe bu-

dynki, takie które możemy użyczyć, są w tej chwili przez nas

zadeklarowane. To zależy od decyzji administracyjnej, czy

zostaną one wykorzystane.

(…) Współpracujemy z lokalnym Regionalnym Sztabem Kryzy-

sowym, mówimy o sztabie wojewódzkim, ale też wszystkimi

instytucjami na poziomie krajowym (…). Z dużym odzewem

pracowników spotkała się bardzo dobra akcja „Pomóż

seniorowi”. Osoby, które są w naszej sieci wolontariatu w wie-

lu miejscach zawiesiły ogłoszenia, zadeklarowały same, że po-

mogą zrobić zakupy, pomogą kupić leki w aptece dla osób,

które nie wychodzą i są w izolacji, ale też dla osób, które ze

względu na wiek są bardziej narażone. Cieszymy się, że widzi-

my dużą odpowiedzialność pracowników. Każdy ma wpływ na

rzeczywistość, nie tylko w kontekście zachowań profilaktycz-

nych, ale też w kontekście tego, co może bezpiecznie zrobić

dla innych. Cieszymy się, że ten odzew jest dość duży.

Używając też naszych relacji zagranicznych, szczególnie

w kontekście chińskim, w tej chwili jesteśmy w trakcie kom-

pletacji zamówień środków indywidualnej ochrony osobistej

i innych środków medycznych z Chin. Czekamy na potwier-

dzenie wolumenów. W różnych aspektach prowadzimy tutaj

działania.”
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Miedź od początku epidemii koronawirusa na

świecie zachowuje się dość mocno. Co zdaniem Spół-

ki za tym stoi i co musi się wydarzyć, by ceny miedzi

podążyły za trendami panującymi już na innych

surowcach?

MARCIN CHLUDZIŃSKI, PREZES ZARZĄDU:

Stoi za tym to, co się dzieje w świecie, czyli koniunktura

i większa nadzieja lub mniejsza nadzieja na pozytywny roz-

wój sytuacji, więc tutaj są mechanizmy makroekonomiczne,

które tę cenę kształtują. Ona jest jaka jest, zmienia się

dynamicznie. Mogę tylko powiedzieć, że nie bez przyczyny

mówiliśmy, że mamy bardzo dobre zespoły hedgingowe, bo

po pierwsze operacje hedgingowe i zabezpieczające już

realizujemy i na tę okoliczność się też przygotowujemy

i przygotowywaliśmy, bo po to są ci ludzie, żeby takie

sytuacje zabezpieczać. Dzięki temu ta cena dotyka nas, ale

może nie tak maksymalnie, jak mogłaby dotknąć.

Jaka jest obecna sytuacja firmy, frekwencja załogi,

produkcja, sprzedaż? Rząd w związku z korona-

wirusem zapowiada różne formy wsparcia dla pod-

miotów gospodarczych, czy Zarząd KGHM rozważa

wniosek o zawieszenie naliczania Spółce podatku od

kopalin?

MARCIN CHLUDZIŃSKI, PREZES ZARZĄDU:

(…) Nie widzimy jakiejś sytuacji, w której ludzie masowo

nam się nie stawiają do pracy. Wręcz odwrotnie, jest duża

mobilizacja, za co też dziękujemy pracownikom, starają się

wszyscy w tych trudnych okolicznościach po prostu wykony-

wać codzienną pracę i zarabiać na swoje wynagrodzenie,

taką postawę przede wszystkim obecnie widzimy. Jeśli

chodzi o sprzedaż, tak jak powiedziałem utrzymuje się na

normalnych poziomach, zarówno, jeśli chodzi o styczeń,

luty, nie ma istotnych odchyleń, w marcu też nie widzimy

istotnych odchyleń. Co by potwierdzało, że przemysły, które

od nas kupują, produkują, bo potrzebują naszej miedzi. Jak

będzie wyglądać rzeczywistość za miesiąc? Nie wiem. Za

dwa miesiące - też nie wiem. Zobaczymy, co nam przyniesie

sytuacja i będziemy na to bezpośrednio i mocno reagować.

Jeśli chodzi o rządowy pakiet, ułatwień, ulg, dopłat,

zawieszeń, to jest bardzo dobry kompleksowy pakiet dla

gospodarki, pakiet na te trudne czasy, które mamy. Myślę,

że jak patrzę na Europę, to jest najbardziej kompleksowe

podejście, więc to istotnie pomoże wszystkim tym, którzy

odczują skutki wirusa i skutki realnie w portfelu, na koncie

firmy, na płatnościach, na fakturach, które wystawiają. To

może istotnie pomóc przetrwać ten trudny czas. My ze

swojej strony zwróciliśmy się również o rozważenie poten-

cjalnych możliwości wsparcia Firmy, jeśli chodzi o pewne

zawieszenia różnego typu instrumentów, ale to jest kwestia

tego, że to dopiero wtedy może nastąpić, jeśli my też od-

czujemy realnie skutki tego kryzysu. Jeśli będzie mniejsza

sprzedaż, jeśli niższa cena przez dłuższy czas się utrzyma,

Pytania i odpowiedzi
zadane podczas konferencji wynikowej 18 marca 2020 r. i czatu inwestorskiego 24 marca 2020 r. 

czyli będziemy bardziej o to prosić, w sytuacji, kiedy realnie

mocno odczujemy sytuację kryzysową na wynikach Firmy.

RADOSŁAW STACH, WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI:

Chciałem uzupełnić zdanie, dotyczące produkcji. Oczywiście

jeszcze raz potwierdzę, że doskonale zdajemy sobie sprawę

z powagi tej sytuacji, w której jesteśmy, jeszcze jako przed-

siębiorca produkcyjny. Codziennie odbywamy tutaj rozmowy

z dyrektorami naczelnymi, mamy informacje, co się dzieje,

ile osób jest na chorobowym, ile osób jest na od-

delegowaniach, kontrolujemy to. Ciężko powiedzieć, co bę-

dzie jutro, pojutrze, bo jak wszyscy Państwo wiecie, sprawa

jest bardzo dynamiczna, natomiast mamy też przekaz do

naszych pracowników, zgodnie z naszą strategią myślenia

o konsekwencjach, żeby być bardzo odpowiedzialnym, jeżeli

ktokolwiek czuje się w sposób w którym stwierdza, że jest,

czy może być zarażony, żeby podejmował odpowiednie

kroki. Obserwujemy to, na dzień dzisiejszy, na tę chwilę nie

ma drastycznego spadku, ale to mówię o dniu dzisiejszym

i liczby naszych pracowników w pracy.

Czy aktualna sytuacja związana z COVID-19

wpłynęła już na zmianę założeń do budżetu za 2020

rok, opublikowanych w raporcie rocznym za 2019 rok?

Jeśli tak, to w jaki sposób?

KATARZYNA KRECZMAŃSKA-GIGOL, WICEPREZES ZARZĄDU

DS. FINANSOWYCH (CFO):

Nie wpłynęła i nie zmieniamy założeń, na bieżąco moni-

torujemy sytuację, która jak Państwo widzicie jest bardzo

gwałtowna, trudna i nieprzewidywalna. Produkcja i sprze-

daż, zgodnie z opublikowanym właśnie raportem za luty br.

utrzymuje się na bardzo dobrych poziomach, nie odczuwa-

my wpływu nowej sytuacji na te parametry. Zgodnie z prze-

pisami, jeżeli zajdzie konieczność zmiany elementów

Budżetu, będziemy o tym informować rynek.

Czy w tym roku będzie wypłacona dywidenda?

KATARZYNA KRECZMAŃSKA-GIGOL, CFO:

To nie jest jeszcze moment, kiedy taką deklarację można

komunikować. Po pierwsze, nie wiemy jak rozwinie się

sytuacja z kryzysem związanym z epidemią i jego skutkami,

po drugie jest za wcześnie na konkretną odpowiedź na tak

zadane pytanie. Polityka dywidendowa KGHM wciąż obowią-

zuje a my, jako Zarząd, jesteśmy pozytywnie nastawieni do

mechanizmu z niej wynikającego. Teraz jednak musimy

przejść przez trudne chwile, musimy bacznie przyglądać

temu, co przed nami. Ostateczna decyzja i tak będzie

należała do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM.

Więcej informacji, w tym prezentację, transkrypcję

i wideo z ostatniej konferencji wynikowej czy zapis

czatu inwestorskiego znajdą Państwo w naszym

Centrum wyników. Jeśli macie więcej pytań, prosimy

pisać na nasz adres podany na pierwszej stronie.

10 kwietnia 2020 r.

https://kghm.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow
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Kalendarz wydarzeń i informacje prasowe
Grupa KGHM w walce z koronawirusem

Kalendarz opracowany na podstawie wydarzeń z roku poprzedniego. Ostateczne
terminy konferencji zostaną podane przez organizatorów.

Legenda:

Kalendarz wydarzeń

13/14-05-2020

- Raport kwartalny za Q1 2020

- Wideokonferencja wynikowa 
z zarządem 

- Telekonferencja Bank of 
America

19/20-08-2020

- Raport półroczny za H1 2020

- Wideokonferencja wynikowa 
z zarządem 

7/8-09-2020

17th Emerging Europe 
Investment Conference, Pekao

25/26/27-09-2020

„WallStreet 24” Konferencja SII

18/19-11-2020

- Raport kwartalny za Q3 2020

- Konferencja wynikowa
z zarządem 

Zarezerwuj termin

Największy transportowy samolot świata, 
przywiezie do Polski środki do walki 
z koronawirusem
czwartek, 9 kwietnia 2020

Antonow An-225 Mrija, największy transportowy samolot świa-
ta, 14 kwietnia przywiezie do Polski niezbędne środki do walki
z koronawirusem. Na wypełnionym po brzegi pokładzie samo-
lotu znajdzie się nawet 7 milionów maseczek typu P2, kilkaset
tysięcy kombinezonów ochronnych i kilkaset tysięcy przyłbic.

Kolejne samoloty za sprzętem medycznym 
zakupionym przez KGHM wylądowały 
w Warszawie
środa, 1 kwietnia 2020 

Kolejny samolot ze sprzętem medycznym zakupionym na zlece-
nie spółki KGHM wylądował dziś na Okęciu. Transport z pomocą
dla placówek służby zdrowia w Polsce finansowany jest przez
lubińską spółkę. KGHM dokonało łącznie zakupu sprzętu
medycznego o wartości przekraczającej 15 mln USD.

Więcej informacji prasowych EN PL

10 kwietnia 2020 r.

Wyniki H1 
publikacja, 
wideokonferencja, czat 

Październi
k

Sierpień WrzesieńMaj

Konferencja 
Inwestorska
Pekao

Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie:

TBA

Konferencja 
Sektorowa
mBank

Konferencja 
Inwestorska
JP Morgan

Konferencja 
Inwestorska
PKO BP

Konferencja 
Goldman Sachs

Konferencja 
Inwestorska
Citi

Konferencja 
Inwestorska
HSBC

Wyniki Q1 
publikacja, 
wideokonferencja, czat 

Telekonferencja 
Inwestorska
Bank of America

Terminy niepotwierdzoneTerminy potwierdzone

„WallStreet 24” 
Konferencja
SII, Zakopane

https://media.kghm.com/pl/informacje-prasowe/najwiekszy-transportowy-samolot-swiata-przywiezie-do-polski-srodki-do-walki-z-koronawirusem
https://media.kghm.com/pl/informacje-prasowe/kolejne-samoloty-za-sprzetem-medycznym-zakupionym-przez-kghm-wyladowaly-w-warszawie
https://media.kghm.com/en/news-and-press-releases
https://media.kghm.com/pl/informacje-prasowe

