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Temat: Informacja nt. pozwu złożonego przeciwko Spółce oraz Spółkom 
Dominującym 
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [Emitent lub Spółka] informuje, 
że w dniu 1 października 2019 roku pełnomocnikowi Spółki doręczone zostały odpisy pism 
procesowych rozszerzających i doprecyzowujących pozew wniesiony przez spółkę Alfa-Center 
Sp. z o.o. [Alfa Center lub Powód] przeciwko Emitentowi, Flemingo International Limited 
[Flemingo] oraz Ashdod Holdings Limited [Ashdod] [dalej łącznie Pozwani], w sprawie która 
toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydziałem Gospodarczym. 

Emitent wyjaśnia, że pierwotna wartość przedmiotu sporu na chwilę jego wniesienia [listopad 
2015] wynosiła 250.000zł, przy czym w ocenie Emitenta roszczenia skierowane do Spółki, jako 
jednej ze stron były całkowicie bezzasadne. Wobec powyższego, tj. małej wartości przedmiotu 
sporu oraz oceny co do bezzasadności roszczeń wobec Spółki, Emitent uznał ww. informację za 
nieistotną.  

Aktualna wartość przedmiotu sporu po rozszerzeniu powództwa wynosi 15.737.013,00 zł.  

W związku z powyższym pomimo, że Spółka nadal uznaje powództwo za całkowicie wobec niej 
bezzasadne i będzie wnosiła o jego oddalenie w całości, jednak wobec skokowego wzrostu 
wartości sporu, Emitent podjął decyzję o przekazaniu przedmiotowej informacji do wiadomości 
publicznej.  

Pisma procesowe powoda doręczone w dniu dzisiejszym, dotyczą: 

-  zmiany żądania głównego pozwu w ten sposób, że obecnie powód wnosi o zapłatę na rzecz 
powoda solidarnie przez Pozwanych kwoty 15.737.013,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi, 
gdzie podstawą prawną żądania pozwu są roszczenia deliktowe.  

- doprecyzowania roszczeń ewentualnych dotyczących uznania czynności prawnych 
za bezskuteczne. 

W ocenie Emitenta, Spółka nie podejmowała bezprawnych działań na szkodę Alfa Center ani też 
nie była stroną czynności prawnych dokonanych w celu pokrzywdzenia Powoda jako wierzyciela 
podmiotu trzeciego. 

O kolejnych, dalszych istotnych etapach ww. postępowania Emitent będzie informował w trybie 
stosownych raportów. 

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