Warszawa, dnia 28 kwietnia 2021 roku

List Prezesa Zarządu Altus S.A.
Szanowni Akcjonariusze oraz Inwestorzy,
W imieniu Zarządu ALTUS S.A. przedstawiam Państwu Raport Roczny ALTUS S.A. i Grupy Kapitałowej ALTUS
za rok 2020.
Rok 2020 był dla naszej Grupy Kapitałowej wyjątkowo trudnym okresem. Najważniejszym wydarzeniem
dotyczącym Emitenta było odebranie Spółce przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2020 r. licencji
na prowadzenie działalności oraz nałożenie kar finansowych w łącznej wysokości 7 mln złotych.
Ponadto przeciwko Spółce oraz dwunastu funduszom zarządzanym w przeszłości przez Spółkę zostały
dokonane zajęcia praw majątkowych. Spółka oraz podmioty zależne od Spółki podejmują wszelkie kroki prawne
zmierzające do ochrony Spółki, podmiotów zależnych od Spółki oraz Funduszy przed bezpodstawnie i
bezprawnie dochodzonymi roszczeniami, jak również ich nieuprawnionym zabezpieczeniem i wyrządzeniem
rażącej szkody z tego tytułu.
Cena akcji Altus S.A. na koniec grudnia 2020 roku spadła do poziomu 0,97 zł/akcję w porównaniu do końca
grudnia 2019 roku kiedy wynosiła ona 1,48 zł/akcję. To oznacza spadek wartości akcji w trakcie 2020 roku o
35%.
Grupa Kapitałowa odnotowała również istotny spadek aktywów pod zarządzaniem i na koniec 2020 roku
zarządzała łącznie aktywami netto o wartości 2,5 mld złotych.
Pomimo wszystkich negatywnych wydarzeń z jakimi musieliśmy się borykać w trakcie całego 2020 roku Grupa
Kapitałowa odnotowała skonsolidowany zysk netto za 2020 rok w wysokości 10.595 tys. zł. Sam Emitent poniósł
stratę w wysokości 4.368 tys. zł.
Mimo niejednokrotnie trudnych sytuacji, z którymi musieliśmy się borykać na co dzień staraliśmy się, aby nasi
klienci mieli zapewnioną pełną i profesjonalną obsługę za co z całego serca dziękujemy wszystkim pracownikom.
W 2020 roku Grupa Kapitałowa w dalszym ciągu będzie walczyć o dobre imię i wizerunek oraz będzie
podejmować wszelkie niezbędne działania mające na celu poprawę wyników inwestycyjnych zarządzanych przez
Rockbridge TFI funduszy inwestycyjnych.
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Ważnym czynnikiem, który wpłynie na całą Grupę Kapitałową jest pandemia koronawirusa COVID-19, która
przyczyniła się do wyprzedaży aktywów w trakcie 2020 roku.
Na poziomie Grupy Kapitałowej planujemy wzmocnić własną sieć sprzedaży oraz poszukiwać nowych kanałów
dystrybucji, co jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie prawne w obszarze dystrybucji. Mamy jednak
świadomość, że nasze plany zależeć będą także od czynników od nas niezależnych w tym od ostatecznego
rozstrzygnięcia kwestii związanych z decyzjami KNF dotyczącymi Emitenta jak również tym jak mocno
koronawirus COVID-19 wpłynie na całą globalną gospodarkę. To wszystko niewątpliwie przełoży się na
przyszłość całej Grupy Kapitałowej.
Na zakończenie chciałbym serdecznie wszystkim Państwu podziękować za okazane nam dotychczas zaufanie i
zaprosić do dalszej współpracy z Grupą Kapitałową Altus.
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Z poważaniem,
Piotr Góralewski
Prezes Zarządu
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