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Budowlana grupa czeka na poprawę na rynku kapitałowym, by dopiąć wejście inwestora. 
Planuje jednak akwizycję i nie tylko. Trion wspólnie z funduszem Novy Fund zdecydował o 
zawieszeniu transakcji, w której fundusz miał objąć walory Triona i zostać jego największym 
akcjonariuszem. Do portfela Trionu miały trafić dwie czeskie spółki stolarki otworowej.  
Najsensowniej będzie poczekać do momentu, kiedy sytuacja na rynku kapitałowym się 
wyklaruje. Jesteśmy przekonani, że obecna cena rynkowa akcji Trionu nie odzwierciedla ich 
wartości, a fundusz nie chce ich obejmować powyżej wartości rynkowej — mówi Marek 
Grzona, prezes Trionu.  

Zarząd szacuje realną wartość papierów spółki na ponad 2 zł (tyle wynosi nominał). Warto 
też pamiętać, że spółka nie może emitować nowych akcji poniżej tej wartości. Na giełdzie są 
one wyceniane na niespełna 80 groszy.  Będziemy współpracować z czeskimi spółkami, 
m.in. przy obniżaniu kosztów wytwarzania stolarki PCV. Nie wykluczamy też wykorzystania 
sieci sprzedaży na tamtejszym rynku lub odwrotnie ich produktów na naszym — tłumaczy 
Marek Grzona. Trion planuje inne akwizycje i inwestycje.  Rozmawiamy wstępnie z 
zachodnioeuropejską firmą z branży transportowej. Jej roczne obroty sięgają 20 mln zł. 
Działa na rynkach brytyjskim, hiszpańskim i francuskim —dodaje prezes.  

Spółka planuje też inwestycję w malarnię w Dobrym Mieście.  Chcemy zakończyć budowę w 
I kwartale 2009 r. Malarnia jest nam potrzebna do produkcji komponentów dla elektrowni 
wiatrowych — mówi Marek Grzona, który spodziewa się rozwoju sektora energii odnawialnej 
w Polsce. Chce, by jego grupa produkowała korpusy wież oraz działała w generalnym 
wykonawstwie elektrowni. Jest spokojny o wyniki finansowe w III kw. Sezonowo jest on 
lepszy od pierwszego lub drugiego, a IV kw. zazwyczaj zalicza się do rekordowych.  Od 
września rośnie sprzedaż. Jednocześnie mamy duży portfel spółek w wielu branżach i 
jesteśmy przygotowani na ciężkie czasy — uważa prezes Triona.  

Grupa skupia firmy zajmujące się m.in. stolarką, konstrukcjami aluminiowymi, stalowymi i 
transportem.  

 


