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Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki CP Tychy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Alta S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2020 i
21/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz nr 35 z dnia 28 grudnia 2020 r., informuje o powzięciu w dniu 29 grudnia
2020 r. informacji dotyczącej tego, że spółka CP Tychy sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („CP Tychy”), będąca
właścicielem centrum handlowego City Point w Tychach („Centrum Handlowe”) i spółką 100% zależną od spółki
inwestycyjnej Emitenta, w której Emitent posiada 100% udziałów, tj. TUP Property sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie („TUP Property”), złożyła w dniu 29 grudnia 2020 r. do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w
Warszawie, Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosek o otwarcie
postępowania sanacyjnego CP Tychy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo
restrukturyzacyjne.
Jednocześnie Spółka zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami - w przypadku złożenia wniosku
restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości (o złożeniu, którego Spółka informowała w raporcie
bieżącym nr 35 z dnia 28 grudnia 2020 r.) - w pierwszej kolejności sąd rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny. W
przypadku powodzenia wniosku restrukturyzacyjnego, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie odrzucony.
Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących o przebiegu postępowania o otwarcie postępowania
sanacyjnego CP Tychy.
CP Tychy jest spółką w 100% zależną od TUP Property, którego jedynym udziałowcem jest Spółka. Spółka
informowała w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz w raporcie półrocznym, że zarząd
TUP Property wobec aktualizacji wartości nieruchomości Centrum Handlowego, dokonał wyceny udziałów CP
Tychy w swoich księgach, ujmując odpis aktualizujący udziały w wartości skorygowanych aktywów netto oraz
odpis na wszystkich należnościach CP Tychy wobec TUP Property. W rezultacie wyżej wskazanych czynności
wartość CP Tychy została wykazana w wartości zerowej w księgach TUP Property, a Spółka dokonała
odpowiedniego przeszacowania wartości udziałów TUP Property. W związku z powyższym, podjęte w dniu
dzisiejszym decyzje zarządu CP Tychy, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym - nie mają wpływu na
wynik finansowy Emitenta.
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