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W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 20/2020 z 3 marca 2020 roku oraz raportu bieżącego 
nr 16/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego 
"Baltona" S.A. [Emitent lub Spółka] informuje, iż zgodnie ze złożonymi oświadczeniami 
wszystkie osoby powołane w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki tj. Artur 
Bartoszewicz, Krzysztof Maksymik, Przemysław Błażej Nagórski, Magdalena Luiza Przybysz 
oraz Andrzej Zelek: 

- nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki jak również 
nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej 
lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie 
prawnej, jako członek jej organu; 

- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

- spełniają kryteria niezależności w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach.  

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wiedzę w zakresie branży, w której działa Spółka 
posiadają: Artur Bartoszewicz, Krzysztof Maksymik, Przemysław Błażej Nagórski oraz Andrzej 
Zelek. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości 
posiadają: Artur Bartoszewicz, Krzysztof Maksymik, natomiast Przemysław Błażej Nagórski 
oraz Andrzej Zelek posiadają umiejętności  w zakresie rachunkowość lub badania sprawozdań 
finansowych, zdobyte w ramach doświadczenia zawodowego. 

Ponadto Emitent informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego 
Magdalena Luiza Przybysz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej a Artur 
Bartoszewicz pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Członkami Komitetu Audytu są: Artur 
Bartoszewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu, Krzysztof Maksymik – Zastępca 
Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz Andrzej Zelek – Członek Komitetu Audytu. 

Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane 
w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 lutego 2020 r. które 
to pytania dotyczyły powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 
 



Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757]. 

 
Osoby reprezentujące spółkę: 

Piotr Kazimierski – Prezes Zarządu 

Michał Kacprzak – Członek Zarządu 



Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2020  

 - 1 - 

1. Czy zmiana składu RN jest związana z linią kredytową kończącą się w dniu 
dzisiejszym? [dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – 26.02.2020 r.]  

Zmiana składu Rady Nadzorczej Spółki związana jest z realizacją postanowień umowy 
inwestycyjnej, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 43/2019 z dnia 
08.10.2019 r. oraz 6/2020 z dnia 30.01.2020 r. 

Jednocześnie informacje dotyczące współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. 
związane z korzystaniem z linii wielocelowej zostały zamieszczone m.in. w raportach 
nr 8/2020 z dnia 31.01.2020 r. oraz 13/2020 z dnia 26.02.2020 r. 

2. Czy życiorysy kandydatów na członków RN przedstawione zarządowi spółki 
zawierają informację o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z 
akcjonariuszami Spółki?  

Szczegółowe informacje na temat życiorysów członków Rady Nadzorczej, które 
otrzymała Spółka zostały przedstawione w raportach bieżących nr 16/2020 z dnia 
26.02.2020 r. oraz 26/2020 z dnia 11.03.2020 r. 

3. Czy co najmniej dwóch kandydatów na członków RN spełnia kryterium niezależności 
w rozumieniu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, 
proszę o wskazanie, którzy kandydaci na członków RN spełniają kryterium 
niezależności w rozumieniu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym? 

Zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę oświadczeniami, wszystkie powołane osoby 
nadzorujące spełniają kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ustawy z dnia 11 
maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

4. Czy co najmniej jeden z kandydatów na członków RN posiada kwalifikacje w zakresie 
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych? W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej, proszę o wskazanie, który z kandydatów na członków RN posiada 
kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz 
proszę o wyjaśnienie jakie kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania 
sprawozdań finansowych posiada ten kandydat lub kandydaci? 

Zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę oświadczeniami, Członkami Rady Nadzorczej 
posiadającym kwalifikacje w zakresie rachunkowości są Artur Bartoszewicz, Krzysztof 
Maksymik, natomiast Przemysław Błażej Nagórski oraz Andrzej Zelek posiadają 
umiejętności  w zakresie rachunkowość lub badania sprawozdań finansowych, zdobyte 
w ramach doświadczenia zawodowego. 
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5. Czy co najmniej jeden z kandydatów na członków RN posiada wiedzę i umiejętności 
z zakresu branży, w której działa Spółka? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, 
proszę o wskazanie, który z kandydatów na członków RN posiada wiedzę i 
umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz proszę o wyjaśnienie jaką 
wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka posiada ten kandydat 
lub kandydaci?  

Zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę oświadczeniami, Członkami Rady Nadzorczej 
posiadającym umiejętności z zakresu branży, w  której działa Spółka są Artur 
Bartoszewicz, Krzysztof Maksymik, Przemysław Błażej Nagórski oraz Andrzej Zelek. 

6. Czy przed dzisiejszym walnym zgromadzeniem na stronie internetowej spółki 
zamieszczona została wszelka dokumentacja, która została przedstawiona w dniu 
dzisiejszym walnemu? W przypadku odpowiedzi negatywnej, proszę o wskazanie, 
które dokumenty lub informacje, które przedstawione zostały w dniu dzisiejszym 
walnemu zgromadzeniu, nie zostały zamieszczonej na stronie internetowej Spółki?  

Na stronie internetowej Spółki zostały zamieszone wszystkie informacje i dokumenty, 
które miały być przedmiotem obrad, a które dostępne Spółce przed terminem obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 lutego 2020 roku (NWZ). 
Emitent wskazuje, iż informacje nt. kandydatur  na Członków Rady zostały 
przedstawione Emitentowi w trakcie obrad NWZ.  

7. Mając na uwadze zamiar nabycia akcji Spółki przez Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze” i zamiar osiągnięcia przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 
Lotnicze” co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, czy 
kandydaci na członków RN spełniają wymogi stawiane wobec kandydatów na 
członków organów nadzorczych określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o 
zasadach zarządzania mieniem państwowym?  

Na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi Emitent nie posiada wiedzy aby wskazane 
powyżej wymogi stawiane wobec zgłoszonych kandydatów na członków Rady 
Nadzorczej Spółki określone w powyższej ustawie nie były spełnione.  




