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ANEKS NR 1 
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A. 
 ZATWIERDZONEGO W DNIU 19 GRUDNIA 2012 ROKU  

DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DPI/WE/410/62/22/12 
(„PROSPEKT”) 

 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie w Rozdziale 

„Skróty i definicje”. 

 

W związku z zawarciem umowy o udzielenie ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty długu celnego w 

Prospekcie dokonuje się następujących zmian: 

 

Było: Rozdział XII p. 18.2 strona 88: 

[…] 

Umowa zawiera analogiczne zobowiązania w zakresie zmiany kontroli, ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy oraz utrzymywania 

określonych wskaźników finansowych jak te, które zostały ustanowione na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 8 lutego 

2011 r., opisanej powyżej. 

 

Jest: Rozdział XII p. 18.2 strona 88: 

[…] 

Umowa zawiera analogiczne zobowiązania w zakresie zmiany kontroli, ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy oraz utrzymywania 

określonych wskaźników finansowych jak te, które zostały ustanowione na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 8 lutego 

2011 r., opisanej powyżej. 

 

Umowa gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty długu celnego Nr 01GJ03/12/00098 z dnia 27 grudnia 2012 r. zawarta pomiędzy 

Spółką a InterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 

Na podstawie umowy InterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group jako gwarant zobowiązał się do udzielenia 

gwarancji w wysokości do kwoty 4.000.000 złotych na rzecz Dyrektora Izby Celnej w Warszawie gwarantując zobowiązania Spółki na 

wypadek nie wywiązania się przez nią z obowiązku zapłaty: (i) wynikającego z przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, przepisów 

wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, Ustawy Prawo Celne, art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz (ii) długów celnych, podatków i innych opłat 

w sprawach celnych oraz odsetek.  Odpowiedzialność gwaranta z tytułu umowy trwa od 3 stycznia 2013 r. do 3 marca 2014 r. i dotyczy 

zobowiązań powstałych w okresie od 3 stycznia 2013 r. do 2 stycznia 2014 r. 

Zabezpieczeniem roszczeń InterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group o zwrot kwot zapłaconych z tytułu gwarancji 

jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę i poręczony przez CUW. 


