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Temat:  Zawarcie znaczącej umowy 
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, 
że w dniu 16 października 2015 roku podpisana została umowa ramowa w sprawie 
współpracy handlowej dotyczącej sprzedaży papierosów, farmaceutyków, artykułów 
higienicznych i artykułów spożywczych (dalej: Umowa). Stronami umowy są Emitent, 
jego spółki zależne tj. Baltona Shipchandlers Sp. z o. o., Centrum Obsługi Operacyjnej 
Sp. z o.o. (dalej: COO), Efektywne Centrum Operacji Sp. z o.o. (dalej łącznie jako: 
Kupujący) oraz Eurocash Serwis Sp. z o.o. (działający wcześniej jako KDWT Sp. z o. o. 
i KDWT S.A.), (dalej: Sprzedawca). 

Umowa dookreśla zasady współpracy pomiędzy Kupującymi a Sprzedawcą realizowanej 
w 2015 r. na zasadach określonych w ogólnych warunkach dostaw, jak również reguluje 
zasady współpracy pomiędzy ww. podmiotami w perspektywie do końca  2016 r. 

Szacowna wartość obrotów realizowanych pomiędzy stronami w oparciu o wspomniane 
ogóle warunki oraz w oparciu o Umowę wyniesie łącznie ok. 182 mln netto w 2015 r. 
i w 2016 r. 

Dostawa towarów przez Sprzedawcę realizowana będzie na podstawie indywidualnych 
zamówień składanych przez Kupujących.  

Zabezpieczeniem realizacji Umowy jest poręczenie na kwotę 6 mln zł ustanowione 
solidarnie przez Emitenta i COO za zobowiązania pozostałych Kupujących wynikające 
z Umowy w okresie jej obowiązywania. Poręczenie zostało udzielone bezpłatnie na okres 
do 31 grudnia 2017 r.  

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. 

W pozostałym zakresie Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych 
dla danego typu umów. 

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej szacowana wartość 
przewyższa 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta 
z ostatnich czterech kwartałów. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3  w związku z § 9 

oraz 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). 
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