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Informacja o wstępnym szacunku wyniku dokonanym w toku prac nad raportem okresowym za I półrocze 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do wzmianki w raporcie nr 14/2018 z dn. 18.06.2018 r. o zamiarach ws. przeszacowania udziałów 
Spółki CP Tychy Sp. z o.o. w księgach TUP Property S.A. i wpływu tej operacji na wynik Emitenta, Zarząd ALTA 
S.A. (Emitent)  
informuje, że wpływ przeszacowania nieruchomości oraz Spółek w księgach rachunkowych ALTA S.A. wynosi 
minus 11 179 tys. zł. 
 
Na przeszacowanie akcji Spółki TUP Property S.A. miała wpływ aktualizacja wyceny udziałów Spółki CP Tychy 
Sp. z o.o. (podmiot zależny od TUP Property S.A.), którego głównym aktywem jest centrum handlowe w Tychach. 
 
Zarząd Spółki CP Tychy podjął decyzję o przeszacowaniu nieruchomości biorąc pod uwagę pogarszające się 
warunki rynkowe związane z nieruchomością, w tym w szczególności oszacowaną zmianą przychodów w związku 
z rekomercjalizacją. 
 
Po zmianie profilu centrum City Point Tychy, co jest planowane w I połowie 2019r., obecna wycena zostanie 
ponownie zweryfikowana. W przypadku zaistnienia szczególnych warunków, może ulec zmianie w innym, 
wcześniejszym terminie.  
 
Emitent wskazuje, że sprawozdanie finansowe Emitenta jest przedmiotem przeglądu przez niezależnego biegłego 
rewidenta, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanej kwoty.  
 
Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce 5 września 2018 roku. 
 
W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych, Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym. 
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