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Temat: Zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej w Porcie 
Lotniczym we Wrocławiu  

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, 
iż w dniu 6 listopada 2017 r. powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. przez 
Port Lotniczy Wrocław S.A. (dalej: Wynajmujący) umowy najmu ok. 846 m2 powierzchni 
handlowej w Porcie Lotniczym we Wrocławiu (dalej: Umowa). Umowa została zawarta 
w związku ze złożeniem przez Emitenta najkorzystniejszej oferty w konkursie, o czym 
Emitent poinformował raportem bieżącym nr 33/2017 w dniu 1 września 2017 r., 
następnie skorygowanym w dniu 9 października 2017 r.  

Termin obowiązywania Umowy został wskazany na czas nieokreślony od dnia 6 listopada 

2017 r., przy czym Umowa nie może być wypowiedziana przez żadną ze stron w terminie 

5 lat od dnia 1 października 2017 r. Po upływie ww. pięcioletniego terminu okres 

wypowiedzenia Umowy ustalony został na 3 miesiące. Przewidywane terminy przekazania 

przedmiotu najmu zostały ustalone odrębnie dla poszczególnych powierzchni handlowych 

w przedziale czasowym od listopada 2017 r. do maja 2018 r. 

Szacowana wartość Umowy w okresie 5 lat jej obowiązywania, wyniesie od 80 mln PLN 

netto do 100 mln PLN 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.  

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

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

umowach. 

W związku z zawarciem Umowy, Spółka rozpocznie działalność w Porcie Lotniczym 

we Wrocławiu, co jest zgodne z realizowaną strategią w zakresie pozyskiwania nowych 

źródeł przychodów. 

 

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