21 dubna 2020
Oznámení - Informace investorům ohledně COVID-19
Společnost MND a.s. je emitentem dluhopisů MND VAR/2022 s pohyblivým úrokovým výnosem splatných v roce
2022, ISIN CZ0003517708. Účelem tohoto oznámení je poskytnout investorům informace týkající se opatření, která
MND a.s. a její dceřiné společnosti (Skupina MND) přijaly ohledně pandemie COVID–19.
V zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů a veřejnosti, všechny
naše společnosti plně dodržují veškerá rozhodnutí a doporučení orgánů státní správy. Okamžitě jsme v našich
provozech aktivovali pohotovostní plány, všichni naši zaměstnanci, u nichž to náplň práce umožňuje, v současné
době pracují z domova. U všech činností, které vyžadují fyzickou přítomnost zaměstnanců, jsme přijali veškerá
nezbytná opatření na ochranu veřejného zdraví a zdraví zaměstnanců.
Předpokládáme, že současná situace bude mít vliv na naši finanční výkonnost. Rozsah dopadu bude záviset na řadě
faktorů, včetně doby trvání kritické fáze samotné pandemie a rozsahu opatření přijatých státními orgány v České
republice a v zemích, na jejichž trzích naše společnosti působí.
Zbyněk Parma, generální ředitel MND a.s., uvedl: „Management intenzivně pracuje na opatřeních, které mají za cíl
minimalizovat finanční dopady na naše společnosti, zaměstnance i na obchodní partnery. Vedení MND pečlivě
sleduje vývoj situace, aby zajistilo včasnou a přiměřenou reakci našich jednotlivých podniků.“
Níže je uveden stručný přehled opatření na úrovni jednotlivých společností Skupiny MND:
Průzkum a těžba
Pokles ceny ropy vyvolaný poklesem poptávky po ropě v důsledku pandemie COVID–19 a zesílený reakcí Saudské
Arábie na dosavadní výsledky jednání Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojenců negativně
ovlivňuje tržby společnosti MND a.s. z těžby a prodeje ropy.
V reakci na aktuální pokles tržeb MND a.s. realizuje celé spektrum úsporných opatření ve všech nákladových
oblastech s cílem minimalizovat ekonomické dopady zmíněných nepříznivých vlivů. Společnost také reviduje plán
investic a realizuje částečné redukce investičních záměrů v závislosti na jejich rentabilitě. Průběžně rovněž
vyhodnocuje možnosti plného využití podpůrných legislativních opatření přijímaných vládou České republiky a
Parlamentem České republiky speciálně za účelem zmírnění dopadů pandemie COVID-19.
Trading a Retail
Obchodní aktivity společností ze Skupiny MND nejsou po provozní stránce pandemií výrazně zasaženy. Samozřejmě
i v této oblasti byla přijata preventivní opatření na ochranu zdraví zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů.
Ve výnosové oblasti se v tradingu neočekávají zásadní dopady v oblasti obchodu s energetickými komoditami.
Dopady na oblast prodeje plynu retailovým zákazníkům nelze v současnosti určit, případný pokles tržeb bude záviset
na absolutním rozsahu negativních dopadů pandemie COVID–19 na celé české hospodářství a potažmo domácnosti.
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Drilling & Services
Fungování společnosti MND Drilling & Services a.s. mimo Českou republiku bylo výrazně ovlivněno opatřeními
evropských států omezujícími přeshraniční pohyb osob, což způsobilo pozastavení zahraničních projektů v oblasti
vrtání na dobu účinnosti těchto opatření. Po ukončení restriktivních opatření lze prozatím předpokládat, že společnost
MND Drilling & Services a.s. bude pokračovat v realizaci vrtných prací dle smluvních podmínek. Po dobu trvání
omezení MND Drilling & Services a.s. přijala opatření k úsporám nákladů a zmírnění negativních dopadů. Celkový
dopad přijatých opatření bude možné vyčíslit po návratu společnosti do normálního provozu.
Gas Storage
Dopad pandemie COVID–19 na provoz podzemních zásobníků plynu je minimální. Po přijetí opatření nezbytných
pro ochranu zdraví všech zaměstnanců, společnosti ze Skupiny MND obstarávající provoz podzemních zásobníků
plynu pokračují v běžném provozu.

MND a.s.
MND a.s. se zabývá vyhledáváním a těžbou ropy a zemního plynu v České republice i zahraničí a obchodováním s
těmito komoditami. Její dceřiné společnosti se zabývají budováním a provozováním podzemních zásobníků plynu a
poskytováním vrtných prací v České republice i zahraničí.
MND a.s. patří do silné a stabilní skupiny MND Group AG, jejímž jediným akcionářem je investiční skupina KKCG.
MND a.s. dlouhodobě podporuje projekty spojené s ochranou životního prostředí, místními tradicemi a sportovním
rozvojem dětí a mládeže.
Kontakt pro média a investory:
Dana Dvořáková
T: +420 602 372 634
E: dana.dvorakova@kkcg.com
www.mnd.eu
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