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Temat: Zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej w Porcie 
Lotniczym w Tallinie (Estonia)  
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, 
iż w dniu 20 kwietnia 2017 r. powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę, 
tj. AS Tallinna Lennujaam (Wynajmujący) ze spółką zależną Emitenta - Baltona Duty Free 
Estonia OÜ (Najemca), umowy najmu 946,70 m2 powierzchni handlowej w Porcie 
Lotniczym w Tallinie w Estonii (dalej: Umowa). Umowa została zawarta w związku 
z ofertą złożoną przez Emitenta w konkursie, o wyniku, którego Emitent poinformował 
raportem bieżącym nr 9/2017 z dnia 16 marca 2017 r.  

Termin obowiązywania Umowy został wskazany na czas określony od dnia 1 listopada 

2017 r. lub 1 stycznia 2018 r. (w zależności od terminu przekazania lokali do rozpoczęcia 
prac adaptacyjnych) do dnia 31 grudnia 2024 r. Przewidywany termin przekazania 

przedmiotu najmu zostanie ostatecznie ustalony do dnia 31 maja 2017 r.  

Szacowana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wyniesie od 20 mln Euro netto 

do 31 mln Euro netto. Na szacowaną wartość Umowy składa się suma uzgodnionych 
przez strony miesięcznych czynszów najmu, obejmujących czynsz gwarantowany 

oraz czynsz zmienny stanowiący prowizję od wartości obrotów handlowych oraz opłaty 
eksploatacyjne.  

Umowa zawiera postanowienie odnośnie możliwości jej wypowiedzenia przez każdą 
ze stron z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa nie zawiera 

postanowień dotyczących możliwości nałożenia istotnych kar lub kar, które odbiegać będą 
od standardów rynkowych w tym zakresie. 

Pozostałe warunki Umowy, w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania 

czy odstąpienia, nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu 
umowach. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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