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Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 1 
kwietnia 2019 roku powziął informację o ogłoszeniu przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty 
Lotnicze" [PPL] żądania sprzedaży akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych jej akcjonariusz. 

Żądanie sprzedaży akcji Spółki [Przymusowy Wykup] zostało ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

PPL w chwili ogłoszenia Przymusowego Wykupu posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 10.917.081 
akcji zwykłych, uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów i reprezentujących 97,0% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przedmiotem Przymusowego Wykupu 
są wszystkie pozostałe akcje Spółki, tj. 339.496 akcji Spółki stanowiących 3,0% kapitału zakładowego, 
uprawniających do wykonywania 339.496 głosów i reprezentujących 3,0% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki [Akcje]. 

Dzień rozpoczęcia Przymusowego Wykupu oraz Dzień Wykupu został ustalony odpowiednio na dzień 
1 kwietnia 2020 r. oraz 6 kwietnia 2020 r., a cena wykupu jednej wykupywanej Akcji wynosi 6,95 zł. 

Podmiotem pośredniczącym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – 
Biuro Maklerskie w Warszawie. 

W związku z powyższym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [GPW] podjął 
uchwałę nr 258/2020 w sprawie zawieszenia obrotu na Rynku Głównym GPW akcjami Spółki 
[Uchwała].  Zgodnie z Uchwałą Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami Spółki od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Pełna treść komunikatu biura maklerskiego pośredniczącego w Przymusowym Wykupie dostępna jest 
na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej pod adresem: 
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/35755251,informacja-o-zamiarze-nabycia-akcji-spolki-
przedsiebiorstwo-handlu-zagranicznego-baltona-sa-w-drodze-przymusowego-wykupu.  
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