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Temat: Aktualizacja praktyki publikacji informacji
przychodach netto ze sprzedaży towarów i materiałów

o miesięcznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z 3 lipca 2015 r. Zarząd Przedsiębiorstwa
Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż podjął
decyzję o weryfikacji oraz aktualizacji stosowanej dotychczas polityki informacyjnej
dotyczącej cyklicznego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o szacowanej
wielkości miesięcznych przychodów netto ze sprzedaży. W związku z powyższą
aktualizacją począwszy od niniejszego raportu bieżącego Emitent będzie prezentował
informacje o przychodach netto ze sprzedaży również w podziale na wyodrębniane
segmenty biznesowe, tj. Sklepy (Travel Retail), Gastronomia (F&B) oraz B2B. Pozostałe
zasady polityki informacyjnej opisanej w raporcie bieżącym nr 22/2015 nie ulegają
zmianie.
Mając powyższe na uwadze Emitent informuje, iż:
- skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej w grudniu 2015 roku wyniosły
26.965 tys. zł i były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego
roku o 12%;
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów i materiałów za okres styczeńgrudzień 2015 roku wyniosły 429.985 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych
w analogicznym okresie ubiegłego roku o 21%.
W załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. sprzedaży zrealizowanej w ww. okresach
w podziale na poszczególne segmenty biznesowe.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 Emitent informuje, iż ostateczne dane
dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych zaprezentowanych
w niniejszym raporcie bieżącym. Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży
zostaną opublikowane w ramach odpowiedniego raportu okresowego.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 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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