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Temat: Korekta raportu bieżącego nr 33/2017  
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, 

iż w związku z omyłką o charakterze edytorskim w treści raportu bieżącego 33/2017 dotyczącego 

informacji nt. wygranej w konkursie na wynajem powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym 

we Wrocławiu błędnie wskazano, iż wartość przedmiotu umowy najmu powierzchni handlowej 

wynosić będzie ok. 80 - 100 mln zł w ujęciu rocznym, podczas gdy powyższa wartość odnosi 

się do całego okresu obowiązywania Umowy.  

Mając powyższe na uwadze poniżej Emitent zamieszcza skorygowaną treść raportu bieżącego 

nr 33/2017: 

„Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 1 

września 2017 r. powziął informację o wyborze oferty złożonej przez Emitenta w organizowanym 

przez Port Lotniczy Wrocław S.A. (Wynajmujący) konkursie na wynajem ok. 800 m2 powierzchni 

handlowej w Porcie Lotniczym we Wrocławiu. 

W związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty, Emitent jest zobowiązany do zawarcia umowy 

najmu przedmiotowej powierzchni w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego, przy czym 

na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego termin ten nie został wskazany. Umowa najmu ma 

zostać zawarta na czas nieokreślony, przy czym umowa nie będzie mogła być wypowiedziana przez 

żadną ze Stron w okresie 5 lat od dat rozpoczęcia działalności przez Emitenta. Szacowana wartość 

umowy (przedmiotu najmu) wyniesie ok. 80 - 100 mln zł netto. 

Emitent przypomina, iż nie prowadzi obecnie działalności w Porcie Lotniczym we Wrocławiu, 

tym samym pozyskanie powierzchni handlowej w tej lokalizacji jest zgodne z realizowaną strategią 

w zakresie pozyskiwania nowych źródeł przychodów. 

O zawarciu oraz szczegółowych warunkach realizacji ww. umowy, Emitent poinformuje odrębnym 

raportem.”. 

 

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