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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do

nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani

proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Alta S.A.

uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan

faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub

źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Alta S.A. nie ponosi odpowiedzialności za

efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako

źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania

informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega

ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego

rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Alta S.A.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE



ALTA – JEDNOSTKA INWESTYCYJNA
STRUKTURA INWESTYCJI W BILANSIE ALTA

Chmielowskie Sp. z o.o. 

właściciel nieruchomości

na której realizowany jest projekt Siewierz-

Jeziorna, przygotowuje i sprzedaje tereny 

pod budowę domów

TUP Property S.A.

zarządzanie portfelem

nieruchomości, realizacja projektów

inwestycyjnych, sprzedaż nieruchomości. 

Inne

Przystań Siewierz, 

Duncon Bikes, 

PAGI

100%100%

CP Tychy 

Sp. z o.o. 
właściciel galerii

handlowej City Point Tychy

100%

Chmielowskie sp. z o.o.
114,8
mln zł

TUP Property
60,1

mln zł

inne
1,0

mln zł

65,3% 34,2%

0,5%



NIERUCHOMOŚCI W AKTYWACH
CO OFERUJE ALTA

TERENY POD ZABUDOWĘ 

DZIELNICA SIEWIERZ JEZIORNA

(NAV 114,8 mln zł)

Galeria handlowa i obiekty 

komercyjne wynajmowane,

docelowo na sprzedaż

Tereny przygotowywane 

pod zabudowę, oferowane 

na sprzedaż deweloperom

NIERUCHOMOŚCI 

NA WYNAJEM

(NAV 60,1 mln zł)

Powierzchnie biurowe 

w różnych miastach, 

docelowo na sprzedaż



DOŚWIADCZENIE W SPRZEDAŻY 
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedaż nieruchomości realizowana 

jest przez spółki-inwestycje. Największy 

udział w sprzedaży mają transakcje typu 

land development. 

• Wartość umów przedwstępnych i listów 

intencyjnych wskazuje na skalę 

możliwych transakcji w przyszłości

• Środki ze sprzedaży nieruchomości 

wykorzystywane do zmniejszania 

zadłużenia spółek-inwestycji, nadwyżki 

przeznaczane na dywidendę dla ALTA

21 mln zł
spłata zadłużenia

w latach 

2008-2016

45 mln zł
wartość umów 

wstępnych 

i listów intencyjnych

20,2 mln zł
sprzedaż 

nieruchomości

101,9 

mln zł
land development

122 mln zł
łączna wartość

sprzedaży nieruchomości

w latach 2008-2016



SIEWIERZ JEZIORNA
ZRÓWNOWAŻONA DZIELNICA BUDOWANA OD PODSTAW 

NAJWAŻNIEJSZA INWESTYCJA ALTA



SIEWIERZ JEZIORNAobjęte 

miejscowym 

planem 
zagospodarowania 

przestrzennego

(stan na 06.2017) 44
ha

Aktualna

wycena Spółki

Chmielowskie

114,8
mln zł

którzy zrealizowali 

lub realizują inwestycje

5
deweloperów

117 ha 
grunt zakupionego 

za 54,8 mln zł 

w 2008 r

Część 

mieszkalna, 

handel-usługi-

kultura, 

obszar pod lekki 

przemysł

niemal

90 ha 
obszaru pod 

zabudowę

W LICZBACH



15 
min

30 
min

1 h 

Handel, usługi, kultura

Obszar objęty wstępnymi umowami

Teren zabudowany

Obszar objęty miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego

SIEWIERZ JEZIORNA
N



• Poszczególne obszary dzielnicy Siewierz Jeziorna obejmowane są 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

• Spółka zależna ALTA (Chmielowskie) zajmuje się uzbrajaniem terenu i 

określeniem warunków zabudowy

• Tereny oferowane są na sprzedaż deweloperom

• Deweloper rozpoczyna budowę po zakupie terenu

PROCES SPRZEDAŻY TERENÓW
LAND DEVELOPMENT W SIEWIERZU JEZIORNEJ

ZABUDOWASPRZEDAŻUMOWA WSTĘPNAUZBRAJANIE

PLAN 

MIEJSCOWYGRUNT



ROSNĄCA SPRZEDAŻ W SIEWIERZU
LAND DEVELOPMENT W SIEWIERZU JEZIORNEJ 2014-2020

Murapol

Łącznie 46 400 m2  PUM

gotowe 2400 m2 PUM

1 budynek

+ 28 w planach

zbudowane

+

w budowie

TOP BUD

1036 m2 PUM

6 budynków gotowe

zbudowane

Unito-Ecofair

1300 m2 PUM

2 budynki w planach

w planach

TUP

Łącznie 2050 m2 PUM

2 budynki gotowe

+ 2 w budowie

+ 5 w planach

zbudowane

+

w budowie

Isomeg

Łącznie 1353 m2 PUM

6 budynków gotowe

+ 2 w budowie

zbudowane

+

w budowie

Retail Concept

4 ha / 10 600 m2 GLA

centrum handlowo-

usługowe,

list intencyjny

w planach



SIEWIERZ JEZIORNA

01

Wstępne umowy 

na sprzedaż terenów 

pod 44 tys. m2 

PUM do 2020 r.

02 03 04

Ponad 1000 

nowych mieszkań 

do 2020 r.

Wniosek do samorządu 

o rozszerzenie MPZP

o cały obszar

PLANY DALSZEGO ROZWOJU

05

Plan przebudowy 

skrzyżowania z DK1. 

Wzrost bezpieczeństwa, 

lepsza oferta dla 

deweloperów

Budowa strefy

handel-usługi-kultura.

List intencyjny 

z deweloperem

podpisany 

w I kw. 2017 r



Spółka-inwestycja

ALTA ZYSK
ALTA

ALTA PO ZYSKU

KOSZTY ALTA

spółka-inwestycja

Podobnie jak fundusz 

inwestycyjny
• ALTA jako jednostka inwestycyjna rozpoznaje zysk wynikający 

z przeszacowania wartości aktywów spółek-inwestycji.

• Dywidenda ze spółek-inwestycji daje pozytywne przepływy kapitałowe 

w ALTA, ale ma neutralny wpływ na zysk ALTA (mniejsza wartość 

spółki-inwestycji)

• Przychody z usług na rzecz spółek-inwestycji nie powiększają zysku 

ALTA (spółki-inwestycje poniosły koszty zakupu usług)

• ALTA ponosi koszty działalności, co obniża zysk Spółki

• Celem ALTA jest wypłata inwestorom udziału w zysku w postaci 

dywidendy
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Spółka-po kosztach

spółka-2

ALTA

spółka inwestycja

JAK POWSTAJE WYNIK ALTA?
MODEL TEORETYCZNY

DYWIDENDA



WYNIKI FINANSOWE I AKTYWA ALTA
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Aktywa [mln PLN] W tym akcje i udziały spółek inwestycji

W tym akcje i udziały spółek inwestycji

Zysk netto [mln PLN]

WARTOŚĆ AKCJI 

I UDZIAŁÓW 

(mln zł)

Wartość inwestycji 

w cenie nabycia 

Wartość 

dokonanych 

przeszacowań

Wycena 

na koniec 

2016 r.

Chmielowskie 54,8 60,0 114,8

TUP Property 43,3 16,8 60,1

Powszechna 

Agencja 

Informacyjna 

PAGI

0,8 0,2 1,0

Razem wartość 

brutto
102,0 73,9 175,9

Łączne

przeszacowania 

inwestycji 

od ceny nabycia

+73,8
mln zł

+72%

Łączna wartość 

zysków 

zatrzymanych 

54,7 
mln zł



STRATEGIA ALTA
NA LATA 2013-2020

$

Wszystkie nieruchomości inne niż 

w Siewierzu Jeziornej mają zostać 

sprzedane

Sprzedaż 
wynajmowanych 
nieruchomości

Potencjalnie najbardziej 

zyskowna inwestycja 

Spółki

Rozwój 
Siewierza 
Jeziornej

W miarę możliwości 

regularna wypłata 

podziału z zysków

Dywidenda, 
cel 

dla Zarządu



DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ

ALTA S.A.

ul. Bonifraterska 17

00-203 WARSZAWA

Adres do Korespondencji:

ul. Traktowa 6,

05-800 PRUSZKÓW

Kontakt i relacje inwestorskie:

tel: +48 22 250 88 40

fax: +48 22 721 38 57

info@altasa.pl

elzbieta.andruszkiewicz@altasa.pl

mailto:info@altasa.pl
mailto:elzbieta.andruszkiewicz@altasa.pl

