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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Alta S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do informacji zamieszczonych w 
raporcie rocznym Spółki za 2019 r. dotyczących rozpoznania ryzyka wyceny aktywów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii i potencjalną koniecznością dokonania odpisu aktualizującego wartość spółki CP Tychy sp. z o.o. z 
siedzibą w Pruszkowie  („CP Tychy”) w wyniku 2020 r. Spółki, informuje, że w toku przygotowywania 
sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku, dokonał w dniu dzisiejszym przeszacowań, których 
szacunkowy wpływ na wynik finansowy Spółki na dzień 30 czerwca 2020r. wyniesie około minus 9 mln zł.
Przeszacowanie dotyczyło spółki TUP Property S.A. z siedzibą w Pruszkowie („TUP Property”), która jest spółką 
inwestycyjną Emitenta, w której Emitent posiada 100% akcji. 
Na przeszacowanie akcji spółki TUP Property miała wpływ głównie aktualizacja wyceny udziałów spółki CP Tychy, 
której jedynym udziałowcem jest TUP Property, a także odpis aktualizujący na należnościach spółki TUP Property 
od CP Tychy.
TUP Property dokonuje wyceny udziałów CP Tychy w wartości godziwej. Zarząd CP Tychy podjął natomiast 
decyzję o aktualizacji wyceny jedynego aktywa CP Tychy tj. centrum handlowego City Point w Tychach („Centrum 
Handlowe”), biorąc pod uwagę stan CP Tychy i Centrum Handlowego związany z rozpoczęciem działań 
restrukturyzacyjnych.
Emitent wskazuje, że sprawozdanie finansowe Emitenta będzie przedmiotem przeglądu przez niezależnego 
biegłego rewidenta, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wartości wskazanych w 
niniejszym raporcie bieżącym. 
Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce w dniu 30 września 2020 r.  
W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych, Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym. 
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