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Temat: Zawarcie ramowej umowy na dostawy towarów 
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) 
informuje, iż w dniu 20 lipca 2018 roku do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa 
dostaw, której stroną są Emitent, pięć spółek zależnych od Emitenta, tj. BH Travel Retail 
Poland Sp. z o. o., Baltona France SAS, Baltona Italy S.r.l., Niederrhein Airport Shop GmbH 
i Baltona Duty Free Estonia OÜ (dalej łącznie: Spółki Zależne) oraz Gebr. Heinemann SE & Co. 
KG (dalej: Dostawca) na podstawie której strony ustaliły zasady realizacji dostaw ustalonego 
asortymentu towarów (m.in. alkohole, wyroby tytoniowe, perfumy, kosmetyki) w perspektywie 
do końca marca 2019 roku. 

Szacowana wartość Umowy wynosi ok. 18 mln EUR, co stanowi równowartość ok. 77,9 mln PLN.  

Dostawy będą realizowane zgodnie z ustalonym kalendarzem po potwierdzeniu ich przez 
Dostawcę. Emitentowi oraz Spółkom Zależnym udzielony został kredyt kupiecki do łącznej 
wysokości 2,4 mln EUR, którego zabezpieczenie stanowić będzie gwarancja bankowa 
dostarczona przez Emitenta. Dostawy będą realizowane zgodnie z formułą DAP (Incoterms 
2010). 

Umowa zakłada również system dystrybucji selektywnej dotyczącej produktów kilkudziesięciu 
marek ekskluzywnych. W przypadku naruszenia przez Emitenta lub którąś ze Spółek Zależnych 
zasad dystrybucji selektywnej, Emitent lub dana Spółka Zależna zobowiązana będzie do zapłaty 
kary umownej w wysokości 250 tys. EUR za każde naruszenie. Umowa nie zawiera przy tym 
limitu kar, które mogłyby zostać naliczone z ww. tytułu. Umowa nie zawiera innych niż wskazane 
powyżej postanowień dotyczących kar umownych.  

Zgodnie z Umową Emitent występuje jako dłużnik solidarny za zobowiązania Spółek Zależnych 
względem Dostawcy.  

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym dotyczące rozwiązania umowy czy też 
odpowiedzialności za dostawy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju 
umów.  
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