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Temat: Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 19.02.2015 r. – 
Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów 
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
w dniu 19 lutego 2015 r. 
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie 
(dalej: Emitent) dokonuje korekty raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 19.02.2015 r. W 
wyniku omyłki pisarskiej Emitent podał, że Ashdod Holding Limited posiadał 100% 
głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 
19.02.2015 r. (dalej: NWZA), podczas gdy prawidłowo powinno być podane, iż posiadał 
91,69% na tym NWZA.  
Poniżej Emitent wskazuje prawidłową treść raportu: 
 
„Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie 
(dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających 
co najmniej 5% głosów obecnych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 lutego 2015 r. (dalej: NWZA), z określeniem 
liczby głosów przysługujących każdemu z nich wraz z podaniem ich procentowego udziału 
w liczbie głosów na NWZA oraz w ogólnej liczbie głosów.      
 

1. Ashdod  Holdings  Limited - liczba akcji oraz głosów z akcji – 9 081 600 sztuk, co 
stanowi 91,69% udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz 80,68% w ogólnej 
liczbie akcji. 

2. Globexxon Investment Limited – liczba akcji oraz głosów z akcji – 562 592 sztuk, 
co stanowi 5,68% udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz 4,998% w ogólnej 
liczbie akcji. 
 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu  oraz o 
spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1439 z późn. zm.).” 
 
Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 
r. 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). 

 
 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Piotr Kazimierski – Członek Zarządu 

Piotr Wilczyński - Członek Zarządu 


