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Komunikat w związku z sytuacją polityczno – gospodarczą na terytorium Ukrainy oraz wprowadzeniem przez 
Prezesa Rady Ministrów stopnia alarmowego CRP na terytorium Polski 
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. informuje, że w związku z sytuacją polityczno – gospodarczą wywołaną agresją Fedracji 
Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów stopnia alarmowego CRP 
na terytorium Polski, dokonał przeglądu aktywów Spółki i jej podmiotów zależnych. 
Zarząd ALTA S.A. zweryfikował, że głównym aktywem są udziały Spółki Miasteczko Siewierz Jeziorna Sp. z o.o., 
która jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ok 130 ha, na której realizuje projekt budowy dzielnicy 
Siewierz, Miasteczko Siewierz Jeziorna (dalej grunt).
Wycena aktywa tj. udziałów Spółki Miasteczko Siewierz Jeziorna Sp. z o.o., oparta jest o wycenę wartości gruntu, 
którą Spółka Miasteczko Siewierz Jeziorna Sp. z o.o. zleca corocznie niezależnemu rzeczoznawcy majątkowemu.
W ocenie Zarządu ALTA S.A. opierając się o obserwacje historyczne, dotyczące wartości nieruchomości w 
czasach wojen i kryzysów, tego typu aktywa  cechuje wysoka odporność na ww zdarzenia. Ewentualna utrata 
wartości aktywa, wpływająca na wyniki okresowe ALTA S.A., może nastąpić w efekcie zdarzeń na rynku 
międzynarodowym, w postaci zawarcia traktatów zmieniąjących granice i porządek prawny Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
W ocenie Zarządu ALTA S.A., ww ryzyko trwałej utraty wartości aktywa, wpływające na wyniki okresowe ALTA S.A. 
w tym w szczególności wynik Spółki za 2021r. obecnie jest niskie.

W przypadku wszelkich zdarzeń, które będą miały wpływ na wynik Spółki za 2021r. lub kolejne, Zarząd Spółki 
ALTA będzie przekazywał takie informacje. 
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