
Trion do ko ńca I kw. '09 sfinalizuje przej ęcie czeskiego holdingu 

20.3.Warszawa (PAP)  - Producent stolarki budowlanej Trion do ko ńca I 
kwartału 2009 r. sfinalizuje transakcj ę zakupu holdingu 8 spółek czeskich z 
tej samej bran Ŝy - poinformował podczas pi ątkowej konferencji prasowej 
prezes firmy Marek Grzona. 

"Jeste śmy bardzo zaawansowani w negocjacjach" - powiedział  prezes. Grzona 
powiedział, Ŝe transakcja dotyczy zakupu od funduszu private equ ity Novy 
Fund udziałów stanowi ących ponad 90 proc. w holdingu 8 czeskich spółek, 
którego liderem jest VPO Protivanov. Środki na sfinansowanie przej ęcia maj ą 
pochodzi ć m.in. z emisji akcji Triona dla funduszu Novy Fund  oraz emisji 
obligacji. Grzona dodał, Ŝe fundusz zgodził si ę zapłaci ć minimum 2 zł za 
akcj ę Triona, czyli warto ść nominaln ą. 

"W wyniku transakcji Novy Fund stanie si ę wiod ącym akcjonariuszem Trionu, 
(...) jest te Ŝ zainteresowany współprac ą na poziomie operacyjnym" - 
powiedział prezes. Fundusz ma np. udost ępni ć Trionowi swoje rynki w 
zachodniej Europie. 

"Chcieliby śmy wykorzysta ć osłabienie złotego w celu zwi ększenia eksportu" - 
powiedział Grzona. Obecnie sprzeda Ŝ na rynki zagraniczne stanowi ok. 50 
proc. przychodów spółki.  

Grzona poinformował, Ŝe wyniki sprzeda Ŝy czeskiej grupy s ą porównywalne z 
wynikami Triona. Polska spółka osi ągnęła w 2008 r. 114,7 mln zł przychodów 
oraz 4,2 mln zł zysku netto. 

W październiku 2008 r. spółka poinformowała o wstrzymani u planów przej ęcia 
dwóch spółek czeskich z uwagi na niezadowalaj ącą wycen ę giełdow ą Triona. 
Obecnie firma zrezygnowała z zakupu jednej ze spółe k - AQ Okna - po 
przeprowadzeniu badania due dilligence. Jednak wedł ug prezesa, polska 
spółka mo Ŝe powróci ć do planów przej ęcia po restrukturyzacji w tej firmie. 

Grzona nie wyklucza, Ŝe wynik finansowy za I kw. '09 r. b ędzie gorszy ni Ŝ 
przed rokiem. Spółka spodziewa si ę efektów o Ŝywienia na rynku w III-IV 
kwartale.  

Na GPW w pi ątek o 13.00 kurs spółki rósł o 17 proc. i wynosił 0 ,69 zł. 
(PAP) 
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