
 

Warszawa, 30 czerwca 2020 r. 
 
Szanowni Państwo, 
 
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raporty Roczne Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego 
„Baltona" S.A. podsumowujące działalność w 2019 roku. 
 
Poprzedni rok obrotowy był okresem wymagającym z punktu widzenia prowadzenia działalności 
operacyjnej. Przedłużające się procesy inwestycyjne związane z uruchomieniem lokali handlowych 
w Warszawie, czasowe ograniczenia w zatowarowaniu czy niższy niż założono ruch lotniczy na 
lotnisku w Warszawie skutkowały osiągnięciem w 2019 roku wyników finansowych znacznie 
odbiegających od potencjału tkwiącego w marce Baltona oraz jej pracownikach. Był to jednakże 
okres rekordowego zwiększenia skali naszego biznesu. Jako Grupa Kapitałowa wypracowaliśmy w 
2019 roku ponad 560 mln zł przychodów ze sprzedaży co stanowiło wzrost o niemal 78 mln zł 
względem przychodów za poprzedni rok. Średnioroczne zatrudnienie zwiększyło się z 522 etatów 
w 2018 roku do niemal 650 etatów w 2019 roku. Konsekwentnie pracowaliśmy nad  optymalnym 
wykorzystaniu posiadanych zasobów, zakładając, iż rok 2020 będzie okresem, w którym 
wypracujemy satysfakcjonujące wyniki. 
 
Niemniej na powyższe założenia nałożyła się konieczność czasowego aczkolwiek istotnego 
ograniczenia działalności związana z wystąpieniem epidemii COVID-19 w pierwszej połowie 
bieżącego roku. Powyższa sytuacja wymusiła podjęcie szeregu działań w obszarze operacyjnym, 
które przesuwają w czasie osiągnięcie zadowalających wyników. 
 
Poprzedni rok był również okresem istotnych zmian w obszarze właścicielskim zainicjowanych 
przez dotychczasowego dominującego akcjonariusza. Zmiany właścicielskie jakie miały miejsce na 
przestrzeni 2019 oraz 2020 roku spowodowały, iż aktualnie naszym jedynym właścicielem jest 
spółka Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Zgodnie z intencją naszego Akcjonariusza 
został rozpoczęty proces wycofania Spółki z obrotu giełdowego. Komisja Nadzoru Finansowego  
wyraziła Balonie zgodę na wycofanie z obrotu, a termin po upływie, którego to nastąpi został 
wyznaczony na dzień 15 lipca 2020 r. Tym samym jest to ostatni raport roczny, który PHZ Baltona 
publikuje jako spółka giełdowa. 
 
Obecność na GPW w Warszawie była dla nas cennym doświadczeniem i tym samym pragniemy 
podziękować naszym Pracownikom, Współpracownikom, Kontrahentom i Akcjonariuszom za 
zaufanie jakimi nas obdarzyli w tym okresie.  
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
Piotr Kazimierski   Michał Kacprzak   Karolina Szuba 
Prezes Zarządu   Członek Zarządu   Członek Zarządu 
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