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o ofercie - informacje bieżące  

i okresowe 

  

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 10/2017  z dnia 24 marca 2017 r. - 

Zmiana terminów publikacji rocznych raportów za 2016 rok 
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) 
dokonuje korekty raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 24 marca 2017 r. W wyniku 
omyłki pisarskiej w datach, Emitent podał, że raporty roczne za rok 2016 zostaną 
podane do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2016 r. zamiast w dniu 
28 kwietnia 2017 r. oraz, że pierwotna data publikacji w/w raportów została ustalona 
na dzień 30 marca 2017 r. zamiast 31 marca 2017 r.  
 
Poniżej Emitent wskazuje prawidłową treść raportu:  
 

„Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) 

informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego 

raportu rocznego za rok 2016 roku, które zostaną przekazane do publicznej 

wiadomości w dniu 28 kwietnia 2017 r.  

Zgodnie z harmonogramem publikacji zawartym w raporcie bieżącym nr 3/2017 

pierwotna data publikacji w/w raportów została ustalona na dzień 31 marca 2017 r. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).” 

Szczegółowa podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.). 
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