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Treść raportu:

W związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 12 marca 2020 
roku, komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku Zarząd Spółki pod firmą 
Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.  z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka, Emitent), 
przekazuje informację dotyczącą wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy 
Kapitałowej.
Zarząd według jego najlepszej wiedzy stoi na stanowisku, że wprowadzenie stanu zagrożenia 
epidemiologicznego nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla ciągłości działalności Emitenta. Działalność 
operacyjna Spółki prowadzona jest bez znacznych przeszkód, a w trosce o bezpieczeństwo swoich 
współpracowników Zarząd Spółki zdecydował się na przejście w tryb pracy zdalnej. 
W ocenie Zarządu na obecną chwilę nie jest znany wpływ rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na przyszłą 
działalność operacyjną Spółki i dlatego nie został uwzględniony przy ocenie kontynuacji działalności. Jednakże z 
uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, mogą się pojawić opóźnienia wynikające m.in. z ograniczenia 
dostępności pracowników, współpracy z instytucjami i innymi podmiotami w normalnym trybie, co może 
skutkować opóźnieniami planowanych działań oraz transakcji.
Pomimo braku bezpośredniego zagrożenia aktywności Emitenta i wykonywania bieżących zadań, Zarząd uważnie 
śledzi otoczenie biznesowe i zdaje sobie sprawę z pogarszającej się sytuacji na rynkach finansowych. Rynkowe 
zmiany wynikłe w związku z pandemią koronawirusa i jego następstwami, mogą mieć wpływ na działalność 
spółek zależnych oraz portfelowych Emitenta. 
W przypadku zaistnienia nowych okoliczności związanych z epidemią COVID-19 i mających wpływ na działalność 
Spółki, zostaną one przekazane do publicznej wiadomości w oddzielnym raporcie bieżącym.
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