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Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. [dalej: Spółka] informuje, 
że w związku z zakończonym wezwaniem ogłoszonym na akcje Spółki, w dniu 3 marca 
2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty 
Lotnicze" [PPL] o następującej treści: 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zmianami) („Ustawa”) 
PPL niniejszym zawiadamia Spółkę oraz KNF, że: 

1. w wyniku zakończonego w dniu 26 lutego 2020 r. wezwania na wszystkie akcje w Spółce, 
które zostało ogłoszone przez PPL w dniu 15 października 2019 r., w dniu 2 marca 2020 r. 
doszło do zawarcia transakcji, na podstawie których PPL nabył 10.548.086 akcji w Spółce 
uprawniających do wykonywania 93,71% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

2. przed zajściem zdarzenia, wskazanego w punkcie 1 powyżej, PPL nie posiadał żadnych 
akcji w Spółce; 

3. na dzień niniejszego zawiadomienia PPL posiada: 

a. bezpośrednio 10.548.086 akcji zwykłych Spółki reprezentujących 93,71% w kapitale 
zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 10.548.086 głosów 
i reprezentujących 93,71% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 
w tym 10.543.286 zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz 4.800 
niezdematerializowanych akcji imiennych; oraz 

b. pośrednio, za pośrednictwem Spółki, będącej podmiotem zależnym od PPL, 368.995 
akcji zwykłych na okaziciela reprezentujących 3,28% w kapitale zakładowym Spółki, 
uprawniających do wykonywania 368.995 głosów i reprezentujących 3,28% w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym Spółka nie wykonuje praw 
udziałowych z tych akcji, ponieważ są to akcje własne; 

4. nie istnieją podmioty zależne od PPL inne niż Spółka, które posiadałyby akcje Spółki; 

5. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy; 

6. PPL nie posiada żadnych głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 
2 Ustawy, tj. w szczególności nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia akcji w 
Spółce jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 
lub w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy; 



7. PPL nie posiada żadnych głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 
3 Ustawy, tj. nie posiada instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy 
i które pośrednio lub bezpośrednio odnosiłyby się do takich głosów; 

8. uwzględniając głosy wskazane w pkt 3, 6 i 7, PPL posiada łącznie 10.917.081 głosów 
reprezentujących 96,98% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Jednocześnie, na podstawie art. 6 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, PPL zawiadamia Spółkę 
o powstaniu stosunku dominacji nad Spółką.” 

Emitent oczekuje, przy tym na zawiadomienie dotyczące zmiany w ogólnej liczbie głosów 
ze strony Kempley Sp. z o.o. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie 
znacznego pakietu akcji.  

 
Osoby reprezentujące spółkę: 

Piotr Kazimierski - Prezes Zarządu 

Michał Kacprzak - Członek Zarządu 








