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Temat:  Korekta raportu bieżącego nr 6/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. 

- Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta  
 

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) 
w nawiązaniu do informacji przekazanej raportem bieżącym nr 47/2013 z dnia 

13 sierpnia 2013 r., dotyczącej korekty informacji o realizacji programu skupu 
akcji własnych Emitenta, dokonuje korekty raportu bieżącego nr 6/2013 z dnia 

31 stycznia 2013 r. W wyniku błędnych informacji przekazanych przez Dom 
Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 stycznia 2013 r., 
oraz własnej omyłki pisarskiej, Emitent wskazał informację o łącznej liczbie 

nabytych akcji zawyżoną o 60 sztuk akcji. Emitent wskazał łączną ilość akcji 
nabytych – 84 218 akcji, podczas gdy powinno być – 84 158 akcji. Dodatkowo 

Emitent omyłkowo wskazał zakres czasowy nabycia akcji od 18 do 21 stycznia 
2013 r., podczas gdy powinno być od 21 do 25 stycznia 2013 r. 
 

Poniżej Emitent wskazuje prawidłową treść raportu:  
 

„Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. informuje, że 
w dniu 31 stycznia 2013 roku otrzymał informację od Domu Inwestycyjnego BRE 
Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, że w dniach od 21 do 25 stycznia 2013 roku 

w wykonaniu umowy o świadczeniu usług brokerskich i prowadzeniu rachunku 
inwestycyjnego w obrocie zorganizowanym papierami wartościowymi z dnia 

23 stycznia 2012 roku, działając w imieniu własnym, ale na zlecenie Emitenta, 
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nabył 328 akcji własnych Emitenta, każda 
o wartości nominalnej 25 groszy, podczas sesji giełdowej na rynku Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
  

Akcje nabyte zostały w ramach programu skupu akcji własnych w celu ich 
umorzenia lub wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej, 
realizowanego w granicach upoważnienia wynikającego z uchwały Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2012 roku.  
 

Nabyte za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. akcje własne 
Emitenta dają 328 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. i stanowią 0,003% 

kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia tych akcji 
wyniosła 6,25 PLN. 

 
Łącznie od dnia rozpoczęcia realizacji programu skupu akcji własnych w celu 
ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych w ramach tego programu Emitent 



nabył 84 158 akcji dających prawo do 0,749% głosów na WZA i 0,749% kapitału 

zakładowego Spółki. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach tego programu 
wyniosła 6,71 PLN.”  

 
Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 lutego 2009 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 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. 
zm.). 
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