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ZAŁĄCZNIK III - UCHWAŁY WŁAŚCIWYCH ORGANÓW EMITENTA O EMISJI 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO 
OBROTU 
 

UCHWAŁA NR 2 

z dnia  31 marca 2005 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „TRAS TYCHY” Spółka Akcyjna 

 

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze Spółką pod firmą INTUR – KFS Spółka ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Inowrocławiu oraz zmian Statutu Spółki 

§ 1 
1 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAS TYCHY Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie 

art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwala połączenie z INTUR – KFS Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością przez przeniesienie całego majątku INTUR – KFS Sp. z o.o. ("Spółka 
Przejmowana"), na TRAS TYCHY Spółka Akcyjna ("Spółka Przejmująca") w zamian za akcje, które 
TRAS TYCHY Spółka Akcyjna wyda wspólnikom INTUR – KFS Sp. z o. o., z zastrzeżeniem, że zgodnie z 
brzmieniem art. 514 k.s.h. Spółce TRAS TYCHY S.A. jako wspólnikowi INTUR – KFS Sp. z o. o. nie będą 
wydawane akcje własne serii H.  

2 W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 700.000 
(siedemset tysięcy) złotych. Podwyższenie dokona się przez emisję 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji 
serii H. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po podwyższeniu wynosić będzie nie mniej niż 13.596.980 
złotych (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 
15.596.980 złotych (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i 
dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 
czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.798.490 (siedem milionów siedemset 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. ----------------------------  

3 Akcjonariusze Spółki Przejmującej zostaną wyłączeni od prawa poboru akcji serii H. Akcje serii H 
zostaną wydane w całości następującym wspólnikom Spółki Przejmowanej, z zastrzeżeniem § 2 ust 1. ---  

§ 2 
 1 W związku z brzmieniem art. 514 k.s.h, zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za 

udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, Spółce TRAS TYCHY S.A. nie zostaną wydane akcje własne serii 
H. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 Akcje serii H, które będą wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej, będą akcjami zwykłymi na 
okaziciela. Każda akcja uprawniać będzie do 1 (jeden) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Cena emisyjna 
akcji, które będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, wynosić będzie 2 (dwa) złote. Akcje Spółki 
Przejmującej zostaną zapisane na rachunku w terminie 5 (pięć) dni roboczych od dnia złożenia wniosku do 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zapisanie akcji na rachunku. --------------------------------------  

3 Akcje, które będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniać będą do udziału w zysku Spółki 
Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, na który przypada dzień połączenia w rozumieniu art. 
493 k.s.h. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 3 

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAS TYCHY Spółka Akcyjna, wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz 
z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy Spółek TRAS TYCHY S.A. i 
INTUR – KFS Sp. z o. o. w dniu 28 października 2004 r. ------------------------------------------------------------------  

 
2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAS TYCHY Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zmiany statutu Spółki 

[w zakresie wynikającym z uchwały o połączeniu oraz w innym zakresie zgodnym z projektem zmian 
statutu] i tym samym uchwala jego zmiany:  
 

"ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ"-----------------------------------------------------------------------------------  
 
dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu w brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
"§ 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 12.896.980 złotych (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt 
sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 14. 896.980 ((czternaście milionów sześćset osiem tysięcy 
dwieście siedemdziesiąt osiem) i dzieli się na nie mniej niż na 6.448.490 (sześć milionów czterysta czterdzieści osiem 
tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7. 448.490  (siedem milionów czterysta 
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czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 złote (dwa 
złote) każda, z tego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a/ 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,  -------------------------------------------------  
b/ 1.090.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,  --------------------  
c/ 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,  -------------------------------------------------  
d/ 568.184 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184,   
e/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000,  ------------------------------------  
f/ 2.418.184 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 
do 2418184,  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
g/ 1.612.122 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 
1612122. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze 
subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały 
objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej." ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Otrzymuje brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
"§ 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.596.980 złotych (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 15.596.980 złotych (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 (sześć milionów siedemset 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.798.490 
(siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. ---  

a/ 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,  -------------------------------------------------  
b/ 1.090.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,  --------------------  
c/ 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,  -------------------------------------------------  
d/ 568.184 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184,   
e/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000,  ------------------------------------  
f/ 2.418.184 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 
do 2418184,  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
g/ 1.612.122 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 
1612122. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
h/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy). akcji serii H o numerach od 000001 do 350000. ---------------------------------------  
2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze 
subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały 
objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H wydane zostały w związku z połączeniem w zamian 
za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

§ 4 
Połączenie Spółek, a w konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zmiana statutu Spółki 
Przejmującej i wydanie akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej nastąpi pod warunkiem: ---------  
a) uzyskania zezwoleń oraz zgód wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, o ile będzie to 

konieczne do przeprowadzenia połączenia, ------------------------------------------------------------------------------------  
b) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej uchwały połączeniowej spełniającej wymogi 

określone przez art. 506 k.s.h.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

          W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2, Akcjonariusze względnie ich pełnomocnicy oddali 250.936 głosów 
„za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, a więc uchwała została podjęta, co Przewodniczący 
stwierdza. 
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ZAŁĄCZNIK IV - UCHWAŁA WŁAŚCIWEGO ORGANU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 
O WYRAŻENIU ZGODY NA POŁĄCZENIE  Z TRAS TYCHY S.A. 

 
UCHWAŁA NR 4 

z dnia  22 kwietnia 2005 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Intur KFS” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

 

w sprawie zgody na połączenie ze Spółką pod firmą "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie 

§ 1 
 
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "INTUR - Konstrukcje - Fasady - Spedycja" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu, działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu 
spółek handlowych, uchwala połączenie z "TRAS TYCHY Spółka Akcyjna" z siedzibą w Skawinie przez 
przeniesienie całego majątku INTUR-KFS Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana"), na TRAS TYCHY Spółka Akcyjna 
("Spółka Przejmująca") w zamian za akcje, które TRAS TYCHY Spółka Akcyjna wyda wspólnikom INTUR-KFS Sp. 
z o.o., z zastrzeżeniem, że zgodnie z brzmieniem art. 514 ksh Spółce TRAS TYCHY S.A. jako wspólnikowi INTUR-
KFS Sp. z o.o. nie będą wydawane akcje własne serii H. -------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
2. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 700.000 (siedemset 
tysięcy) złotych. Podwyższenie dokona się przez emisję 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H. Kapitał 
zakładowy Spółki przejmującej po podwyższeniu wynosić będzie nie mniej niż 13.596.980 złotych (trzynaście 
milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 15.596.980 złotych (piętnaście 
milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 
(sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie 
więcej niż 7.798.490 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji 
zwykłych na okaziciela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
3. Akcjonariusze Spółki Przejmującej zostaną wyłączeni od prawa poboru akcji serii H. Akcje serii H zostaną wydane 
w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej, z zastrzeżeniem § 2 ust.1.-------------------------------------------------------------
---- 
 

§ 2 
 
1. W związku z brzmieniem art. 514 ksh, zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za 
udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, Spółce TRAS TYCHY S.A. nie zostaną wydane akcje własne serii H. --
-- -------------- 
2. Akcje serii H, które będą wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej, będą akcjami zwykłymi na 
okaziciela. Każda akcja uprawniać będzie do 1 (jeden) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Cena emisyjna akcji, które 
będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, wynosić będzie 2 (dwa) złote. Akcje Spółki Przejmującej zostaną 
zapisane na rachunku w terminie 5 (pięć) dni roboczych od dnia złożenia wniosku do Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych o zapisanie akcji na rachunku.-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
3. Akcje, które będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniać będą do udziału w zysku Spółki 
Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, na który przypada dzień połączenia w rozumieniu art. 493 ksh. ---
----------------------------- 
 

§ 3 
 
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTUR - Konstrukcje - Fasady - Spedycja Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością wyraża zgodę na zmianę Statutu Spółki Przejmującej w zakresie wynikającym z uchwały o 
połączeniu: 
 

"ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ" 
 
dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu w brzmieniu: 

 
’’ § 7 

 
1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 12.896.980 złotych (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt 

sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 14.896.980 złotych (czternaście milionów osiemset 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i dzieli się na nie mniej niż na 6.448.490 (sześć milionów 
czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.448.490 
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(siedem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o 
wartości nominalnej 2 złote (dwa złote) każda, z tego: 
a/ 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, --------------------------------------------------
--- 
b/ 1.090.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od00000001do1090000,------------------------
---- 
c/ 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, --------------------------------------------------
--- 
d/ 568.184 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184, 
-----  
e/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do1000000, --------------------------------------
---  
f/ 2.418.184 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 
do 2418184, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  
g/ 1.612.122 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001do 
1612122.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w 
drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G 
zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej." ------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

 
otrzymuje brzmienie: 

 
’’ § 7 

 
1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.596.980 złotych (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt 

sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 15.596.980 złotych (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt 
sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 (sześć milionów siedemset 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.798.490 
(siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o 
wartości nominalnej 2 złote (dwa złote) każda z tego: 
a/ 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,---------------------------------------------------
---  
b/ 1.090.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od00000001do1090000,------------------------
---- 
c/ 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, --------------------------------------------------
--- 
d/ 568.184 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001do 568184,-
----- 
e/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do1000000,--------------------------------------
---- 
f/ 2.418.184 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 
do 2418184, - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  
g/ 1.612.122 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001do 
1612122,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
h/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000.-----------------------------------------
---- 

2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w 
drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G 
zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H wydane zostały w związku z połączeniem w 
zamian za udziały w Spółce INTUR KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." ------------------------------------------
---------------------------- 

 
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTUR - Konstrukcje - Fasady Spedycja Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i 
zatwierdzony przez Zarządy Spółek TRAS TYCHY Spółka Akcyjna i INTUR Konstrukcje Fasady - Spedycja Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 28 października2004 r.--------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 

§ 4 
 
Połączenie spółek, a w konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zmiana statutu Spółki 
Przejmującej i wydanie akcji Spółki przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej nastąpi pod warunkiem: 
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a) uzyskania zezwoleń oraz zgód wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, o ile będzie to 
konieczne do przeprowadzenia połączenia, ------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
b) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały połączeniowej spełniającej wymogi określone 
przez art. 506 ksh. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 
 

§ 5 
 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym."--------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
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ZAŁĄCZNIK V – STATUT EMITENTA 
 

„Tras - Tychy” S.A. 

 
(stan prawny ustalony Uchwałą NWZA Nr 2 z 31.03.2005r.) 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

1. Firma Spółki brzmi „TRAS TYCHY Spółka Akcyjna”. 

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „TRAS TYCHY S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§2 

Siedzibą Spółki jest miasto Skawina. 

 

§3 

 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony 

 

§4 

 

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

 

2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa 

oraz być udziałowcem i akcjonariuszem w innych spółkach, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego. 

 

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

§5 

 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

 

 a/ produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna (PKD 20.1) 

 -produkcja wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A) 

 -działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna (PKD 20.10.B) 

b/ produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z) 

c/ produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z  materiałów używanych 

do wyplatania (PKD 20.5) 

 -produkcja pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51.Z) 

-produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania (PKD 20.52.Z)

  

 d/ produkcja wyrobów  z tworzyw sztucznych (PKD 25.2) 

  -produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z) 

  -produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z) 
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  -produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z) 

  -produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z) 

 e/ produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 26.1) 

  -produkcja szkła płaskiego (PKD 26.11.Z) 

-produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego  (PKD 26.12.Z) 

-produkcja szkła gospodarczego (PKD  26.13.Z) 

-produkcja włókien szklanych (PKD 26.14..Z) 

-produkcja szkła technicznego (PKD 26.15.Z) 

 f/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 28.1) 

-produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 

28.11.A) 

-produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.B) 

-działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C) 

-produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12.Z)   

g/ produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 28.6) 

 -produkcja wyrobów nożowniczych (PKD 28.61.Z) 

 -produkcja narzędzi (PKD 28.62.Z) 

 -produkcja zamków i zawiasów (PKD 28.63.Z) 

h/ sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5) 

-sprzedaż hurtowa drewna (PKD 51.53.A) 

-sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B) 

-sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 
hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54.Z) 

-sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z) 

-sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z) 

 i/ pozostała sprzedaż hurtowa (PKD  51.7) 

  -pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A) 

  -pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B) 

 j/ handel detaliczny poza siecią sklepową (PKD  52.6) 

  -pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z) 

 k/ reklama (PKD  74.40.Z) 

l/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4) 

-zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42) 

-malowanie i szklenie (PKD 45.44) 

-wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45) 

 

 

      2. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa może być dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę 

działalności.” 

 

III. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI 

 

§6 

Założycielami Spółki są: 
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1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, 

 

2) Tadeusz Marszalik zamieszkały w Krakowie, ul. Trybuny Ludów  71, 

 

3) Stanisław Szostek, zamieszkały w Krakowie, ul. Powstańców 113, 

 

4) Ryszard Maksym, zamieszkały w Krakowie, ul. Darasza 5, 

 

5) Gudrun Schönberg, zamieszkała w Berlinie, Klopstok Str. 25, 

 

6) Andreas Kamiński, zamieszkały w Berlinie, Teltower Str. 11, 

 

7) Andrzej Dobrucki, zamieszkały w Berlinie, Borkumer Str. 19. 

 

IV. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE 

§7 

 

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.596.980 złotych (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 15.596.980 złotych (piętnaście milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 (sześć 

milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i 

nie więcej niż 7.798.490 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 

dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. 

a/ 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, 

b/ 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 01090000, 

c/ 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, 

d/ 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 

000001 do 568184, 

e/ nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000, 

f/ 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o 

numerach od 0000001 do 2418184, 

g/ 1.612.122 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 

do 1612122. 

h/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy). akcji serii H o numerach od 000001 do 350000. 

 

2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze 

subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G 

zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H wydane zostały w związku z 

połączeniem w zamian za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

 

§8 
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1. Kapitał akcyjny może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez emisję 

nowych akcji na okaziciela lub/i akcji imiennych albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. 

 

2. Kapitał akcyjny może być podwyższony także bezpośrednio z zysku, z kapitału zapasowego lub z innych 

kapitałów własnych Spółki. 

 

3. W przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki akcje nowej emisji nie objęte przez któregokolwiek 

z dotychczasowych akcjonariuszy w ramach przysługującego mu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

poboru zostaną zaoferowane przez Zarząd do objęcia tym akcjonariuszom, którzy skorzystali z prawa 

poboru, w stosunku do posiadanych przez nich akcji Spółki przed podwyższeniem kapitału akcyjnego (pro 

rata). Objęcie tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy winno nastąpić w terminie 30 dni od daty ich 

zaoferowania przez Zarząd. 

 

4. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w stosunku do akcji, co do których na podstawie stosownej 

uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyłączone zostało prawo poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy. 

 

§9 

 

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą 

akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy. 

 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia 

akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób płatności kwoty należnej akcjonariuszowi z tytułu 

umorzenia jego akcji. 

 

3. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych przyszłych 

umorzeń akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

4. Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje celem ich umorzenia. 

 

 

§10 

  

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitować obligacje, w tym 

obligacje zamienne na akcje Spółki. 

 

V. WŁADZE SPÓŁKI 

 

§11 

 

Władzami Spółki są: 

 

a) Walne Zgromadzenie; 
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b) Rada Nadzorcza; 

 

c) Zarząd. 

 

VI. WALNE ZGROMADZENIE 

 

§12 

 

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy: 

 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok 

obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, 

 

2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy 

utworzonych z zysku, 

 

3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, 

 

4) wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału akcyjnego oraz zmianą 

przedmiotu przedsiębiorstwa, 

 

5) połączenie i przekształcenie Spółki, 

 

6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

 

7) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, 

 

8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, 

 

9) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki, 

 

10) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

§13 

 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 

 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego 

roku obrotowego. 

 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny 

wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 część 

kapitału akcyjnego. 
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4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia 

zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, 

a ponadto zawierać uzasadnienie. 

 

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć złoży wniosek o jego 

zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisanym terminie. 

 

6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy 

i Gospodarczy”. Stosowne ogłoszenie winno być opublikowane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem 

odbycia Zgromadzenia. 

 

7. Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia 

poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie jest 

skuteczne, jeżeli zostało zgłoszone najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, a o 

zmianie porządku obrad akcjonariusze zostali powiadomieni najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem 

Walnego Zgromadzenia. W razie niezachowania terminów, wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie 

potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ustęp 4 niniejszego 

paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

§14 

 

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 

poprzez swoich przedstawicieli. 

 

2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i do wykonywania prawa głosu 

udziela się pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz załącza się je do protokołu Walnego 

Zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do protokołu załącza się je 

wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

 

§15 

 

1. Za wyjątkiem postanowień ustępu 2 jedna akcja zapewnia jeden głos na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy. 

 

2. Prawo głosowania akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może 

wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 25% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu 

odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że niniejsze ograniczenie prawa głosowania nie ma 

wpływu na potrzeby ustalenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie-

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa 

głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu 

Ustawy-prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dla obliczenia liczby głosów 

przysługujących danemu akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby 

ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje. 
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3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy: 

 

a) wyborach członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem, 

 

b) głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób, 

 

c) w sprawach osobistych, 

 

d) na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela. 

 

§16 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje wszelkie uchwały bezwzględną większością głosów 

oddanych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze 

wymogi co do podjęcia danej uchwały. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące 

się”. 

 

§17 

 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, 

Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Szczecinie. 

 

VII. RADA NADZORCZA 

 

§ 18 

 

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 5 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy. 

 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 

 

3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki 

osobiście. 

 

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

 

§ 19 

 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. 

 

2. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych 

postanowieniach niniejszego statutu należy: 

 

 

1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu – a także na jego wniosek – pozostałych członków Zarządu, 
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2) zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we 

wszystkich sporach z członkami Zarządu, 

 

 

3) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu, 

 

4) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz, 

 

5) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 

 

6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. 

 

 

§ 20 

 

1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 

2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania 

czynności. 

 

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez 

Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno 

się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu 

stosuje się odpowiednio. 

 

5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile 

którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi. 

 

6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za 

pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą 

posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka 

Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i 

porządek obrad posiedzenia. 

 

7. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady 

zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu. Posiedzenia Rady 

Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i 

wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw na porządku obrad. 

 

8. W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte również w trybie obiegowym. Projekty 

uchwał podejmowanych w trybie obiegowym są przedkładane do podpisu wszystkim członkom Rady przez 
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Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały 

przez Radę Nadzorczą w powyższym trybie wymaga zgody wszystkich członków Rady na piśmie na 

postanowienie, które ma być powzięte. 

 

§ 21 

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością 

oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy 

„za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. 

 

2. Do odwołania każdego z członków Zarządu z osobna lub całego Zarządu wymagana jest uchwała Rady 

nadzorczej podjęta większością ¾  ( trzech czwartych ) głosów przy obecności co najmniej 2/3 ( dwóch trzecich ) 

wszystkich członków Rady Nadzorczej.  

 

VIII. ZARZĄD 

 

§ 22 

 

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 członków Zarządu:, Prezesa, Wiceprezesów i 

pozostałych członków Zarządu. 

 

2. Prezesa Zarządu, a pozostałych członków Zarządu na jego wniosek, powołuje Rada Nadzorcza. 

 

3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

 

§ 23 

 

Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń o charakterze majątkowym, podpisywania   

dokumentów, umów itp. upoważnieni są: 

 

a/ Prezes Zarządu-samodzielnie, 

 

b/ Członkowie Zarządu-samodzielnie. 

§ 24 

 

1. Zarząd uchwala regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw 

Spółki. 

 

2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone 

w regulaminie. 

 

3. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, z zastrzeżeniem 

ust. 4  niniejszego paragrafu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 

przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa 

Zarządu. 
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4. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie obiegowym. Podjęcie przez Zarząd uchwały  w trybie 

obiegowym wymaga zgody wszystkich członków Zarządu na piśmie na uchwałę, która ma być podjęta. 

 

§ 25 

 

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. 

 

IX. RACHUNKOWOŚĆ 

 

§ 26 

 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

 

§ 27 

 

1. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Zarząd jest zobowiązany sporządzić w ciągu pierwszych trzech miesięcy 

kalendarzowych od zakończenia roku obrotowego i przedłożyć Radzie Nadzorczej do sprawdzenia i 

zaopiniowania.  

 

2. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki powinno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. 

 

§ 28 

 

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% ( osiem 

procent ) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 ( jednej trzeciej ) kapitału 

akcyjnego. 

 

2. Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich 

wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji. 

  

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednakże części kapitału 

zapasowego w wysokości 1/3 ( słownie: jednej trzeciej ) kapitału akcyjnego użyć można jedynie na pokrycie strat 

bilansowych. 

  

4. Niezależnie od kapitału zapasowego w Spółce może być tworzony kapitał rezerwowy oraz inne fundusze celowe 

na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O ich utworzeniu i przeznaczeniu decyduje Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy. 

 

X. PODZIAŁ ZYSKU I POKRYCIE STRAT 

 

§ 29 

 

1. Zysk netto jest dzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i może być przeznaczony na: 
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a) odpisy na kapitał zapasowy, 

 

b) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, 

 

c) kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe, 

 

d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

 

2. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję podziału zysku po uprzednim 

zaopiniowaniu tej propozycji przez Radę Nadzorczą. 

 

3. Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

 

4. O pokryciu strat rozstrzyga Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

 

5. Straty bilansowe mogą zostać pokryte w szczególności z kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych funduszy. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 30 

 

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. 

 

§ 31 

 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 

 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej. 

 

§ 32 

 

Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym 

„Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

§ 33 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego. 

 

 
 
  
 
 

 
 



Załączniki Prospekt Emisyjny 

 

Tras - Tychy S.A.  

 
331 

ZAŁĄCZNIK VI – PLAN POŁĄCZENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI 

Skawina  28.10.2004 r. 

PLAN POŁĄCZENIA 

 

„TRAS TYCHY” Spółka Akcyjna 
(„Spółka Przejmująca”) 

z  
„INTUR – Konstrukcje – Fasady - Spedycja” Spółka ograniczoną odpowiedzialnością 

(„Spółka Przejmowana”) 
 

 

Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Zarządy łączących się spółek uzgadniają i przyjmują Plan 
Połączenia w rozumieniu art. 499 § 1 k.s.h.:  

1 PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W ŁĄCZENIU I SPOSÓB ŁĄCZENIA 

1.1 Podmioty uczestniczące w łączeniu: 

TRAS - TYCHY Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie przy ulicy Krakowskiej nr 87, 32 – 050 Skawina, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000024482 o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 12.896.980 (dwanaście milionów osiemset 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) złotych i nie większym niż 14.896.980 (czternaście 
milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) złotych.  

INTUR – KFS Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu, przy ulicy 
Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000091521, o kapitale zakładowym 4.846.914,99 (cztery miliony osiemset 
czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 99/100) złotych ("Spółka Przejmowana"); 

1.2 Sposób łączenia 

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 
na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki 
Przejmowanej. 

 W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 700.000 
(siedemset tysięcy) złotych. Podwyższenie dokona się przez emisję 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji 
serii H. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po podwyższeniu wynosić będzie nie mniej niż 13.596.980 
(trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) złotych i nie więcej niż 
15.596.980 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) złotych i 
dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 
czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.798.490 (siedem milionów 
siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 
nominalnej 2 (dwa) złote każda. 

1.3 Akcje zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w punkcie 2 i 3 
niniejszego planu. 

1.4 Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania zezwoleń oraz zgód wymaganych przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, o ile będzie to konieczne do przeprowadzenia połączenia 

2 STOSUNEK WYMIANY AKCJI I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT  

2.1. Ustalenie liczby akcji Spółki Przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w 
następstwie połączenia nastąpi w oparciu o poniższy parytet wymiany:  
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0, 248746 akcji TRAS TYCHY S.A. (Spółki Przejmującej) wydanych zostanie w zamian za 1 złoty pełnej 
wartości nominalnej udziałów INTUR – KFS Sp. z o. o. (Spółki Przejmowanej) czyli 1 akcja Spółki 
Przejmującej będzie wydana za 4, 020170 wartości nominalnej udziału Spółki Przejmowanej.  

2.2 W przypadku gdy po zastosowaniu wskazanego parytetu wymiany w stosunku do wartości udziału INTUR – 
KFS Sp. z o. o. posiadanego przez wspólnika INTUR – KFS Sp. z o. o., takiemu wspólnikowi 
przysługiwałoby prawo do otrzymania ułamkowej części akcji TRAS TYCHY S.A., liczba akcji wydanych 
takiemu wspólnikowi zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

2.3 W przypadku, o którym mowa w pkt 2.2. wspólnik INTUR –KFS sp. z o. o. otrzyma dopłatę gotówkową w 
wysokości równej niecałkowitej liczby akcji TRAS TYCHY S.A., o którą dokonano zaokrąglenia i ceny akcji 
TRAS TYCHY S.A. ustalonej na potrzeby dopłat. 

3. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI 
PRZEJMOWANEJ 

3.1.  Akcjonariusze Spółki Przejmującej zostaną wyłączeni od prawa poboru akcji serii H. Akcje serii H zostaną 
w całości wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, z zastrzeżeniem ust 3.2. 

3. 2  W związku z brzmieniem art. 514 k.s.h, zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć akcji 
własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, Spółce TRAS TYCHY S.A nie zostaną wydane 
akcje własne serii H. 

3.3. Akcje serii H, które będą wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej, będą akcjami zwykłymi na 
okaziciela. Każda akcja uprawniać będzie do 1 (jeden) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Cena emisyjna 
akcji, które będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej równa jest 2 (dwa) złote. Akcje Spółki 
Przejmującej zostaną zapisane na rachunku w terminie 5 (pięć) dni roboczych od dnia złożenia wniosku do 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zapisanie akcji na rachunku. 

4 DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ  

Akcje Spółki Przejmującej, które będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do udziału w 
zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, na który przypada dzień połączenia w 
rozumieniu art. 493 k.s.h. 

5 PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W 

SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ  

W wyniku połączenia nie zostają przyznane jakiekolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.  

6 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK  

W wyniku połączenia nie zostają przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h. 

 

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty: 

i. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o 
połączeniu spółek wraz z projektem zmian statutu (Załącznik nr 1); 

ii. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 
o połączeniu spółek (Załącznik nr 2); 

ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień  1 września 2004 r. (Załącznik 
nr 3); 

oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną 
dla celów połączenia na dzień  1 września 2004 r. (Załącznik nr 4); 

oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną 
dla celów połączenia na dzień  1 września 2004 r. (Załącznik nr 5). 
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Zarząd Spółki Przejmującej    Zarząd Spółki Przejmowanej  

 

______________________    _____________________ 

 
 
______________________    _____________________ 
 
 
______________________    _____________________ 
 
 
______________________    _____________________ 
 
 
______________________    _____________________ 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1  

 
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAS TYCHY Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Skawinie w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze Spółką pod firmą INTUR – KFS Spółka 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu oraz w sprawie zgody na zmiany w Statucie Spółki wraz z 
projektem zmian Statutu Spółki 

§ 1 
 

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAS TYCHY Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 
491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwala połączenie z INTUR – KFS Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością przez przeniesienie całego majątku INTUR – KFS Sp. z o.o. ("Spółka 
Przejmowana"), na TRAS TYCHY Spółka Akcyjna ("Spółka Przejmująca") w zamian za akcje, które 
TRAS TYCHY Spółka Akcyjna wyda wspólnikom INTUR – KFS Sp. z o. o., z zastrzeżeniem, że zgodnie z 
brzmieniem art. 514 k.s.h. Spółce TRAS TYCHY S.A. jako wspólnikowi INTUR – KFS Sp. z o. o. nie będą 
wydawane akcje własne serii H. 

2 W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 700.000 
(siedemset tysięcy) złotych. Podwyższenie dokona się przez emisję 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji 
serii H. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po podwyższeniu wynosić będzie nie mniej niż 13.596.980 
złotych (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 
15.596.980 złotych (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i 
dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 
czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.798.490 (siedem milionów siedemset 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. 

3 Akcjonariusze Spółki Przejmującej zostaną wyłączeni od prawa poboru akcji serii H. Akcje serii H zostaną 
wydane w całości następującym wspólnikom Spółki Przejmowanej, z zastrzeżeniem § 2 ust 1. 

 

§ 2 
  

1 W związku z brzmieniem art. 514 k.s.h, zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć akcji 
własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, Spółce TRAS TYCHY S.A. nie zostaną wydane 
akcje własne serii H. 

2 Akcje serii H, które będą wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej, będą akcjami zwykłymi na 
okaziciela. Każda akcja uprawniać będzie do 1 (jeden) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Cena emisyjna 
akcji, które będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, wynosić będzie 2 (dwa) złote. Akcje Spółki 
Przejmującej zostaną zapisane na rachunku w terminie 5 (pięć) dni roboczych od dnia złożenia wniosku do 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zapisanie akcji na rachunku. 

3 Akcje, które będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniać będą do udziału w zysku Spółki 
Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, na który przypada dzień połączenia w rozumieniu art. 
493 k.s.h. 

§ 3 

 
1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAS TYCHY Spółka Akcyjna, wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz 

z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy Spółek TRAS TYCHY S.A. i 
INTUR – KFS Sp. z o. o. w dniu 28 października 2004 r. 

 
2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAS TYCHY Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zmiany statutu Spółki 

[w zakresie wynikającym z uchwały o połączeniu oraz w innym zakresie zgodnym z projektem zmian 
statutu] i tym samym uchwala jego zmiany: 

"ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ" 
 
 

dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu w brzmieniu: 
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"§ 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 12.896.980 złotych (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt 
sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 14. 896.980 ((czternaście milionów sześćset osiem tysięcy 
dwieście siedemdziesiąt osiem) i dzieli się na nie mniej niż na 6.448.490 (sześć milionów czterysta czterdzieści osiem 
tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7. 448.490  (siedem milionów czterysta 
czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 złote (dwa 
złote) każda, z tego: 
a/ 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,  
b/ 1.090.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,  
c/ 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,  
d/ 568.184 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184,  
e/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000,  
f/ 2.418.184 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 
do 2418184,  
g/ 1.612.122 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 
1612122. 
2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze 
subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały 
objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej." 
 
Otrzymuje brzmienie: 
"§ 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.596.980 złotych (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 15.596.980 złotych (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 (sześć milionów siedemset 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.798.490 
(siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. 

a/ 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,  
b/ 1.090.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,  
c/ 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,  
d/ 568.184 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184,  
e/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000,  
f/ 2.418.184 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 
do 2418184,  
g/ 1.612.122 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 
1612122. 
h/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy). akcji serii H o numerach od 000001 do 350000. 
2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze 
subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały 
objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H wydane zostały w związku z połączeniem w zamian 
za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

§ 4 
 

Połączenie Spółek, a w konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zmiana statutu Spółki 
Przejmującej i wydanie akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej nastąpi pod warunkiem: 

a) uzyskania zezwoleń oraz zgód wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, o ile będzie to 
konieczne do przeprowadzenia połączenia, 

b) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej uchwały połączeniowej spełniającej wymogi 
określone przez art. 506 k.s.h. 

§ 5 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2  

 
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „INTUR -Konstrukcje – Fasady – 

Spedycja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu 
w sprawie zgody na połączenie ze spółką pod firmą „TRAS TYCHY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie  

§1 
 
1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „INTUR - Konstrukcje – Fasady – Spedycja” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu, działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 
oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwala połączenie z TRAS TYCHY Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Skawinie przez przeniesienie całego majątku INTUR – KFS Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana"), na TRAS 
TYCHY Spółka Akcyjna ("Spółka Przejmująca") w zamian za akcje, które TRAS TYCHY Spółka Akcyjna 
wyda wspólnikom INTUR – KFS Sp. z o. o., z zastrzeżeniem, że zgodnie z brzmieniem art. 514 k.s.h. Spółce 
TRAS TYCHY S.A. jako wspólnikowi INTUR – KFS Sp. z o. o. nie będą wydawane akcje własne serii H. 

2 W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 700.000 
(siedemset tysięcy) złotych. Podwyższenie dokona się przez emisję 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji 
serii H. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po podwyższeniu wynosić będzie nie mniej niż 13.596.980 
złotych (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 
15.596.980 złotych (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i 
dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 
czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.798.490 (siedem milionów siedemset 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. 

3 Akcjonariusze Spółki Przejmującej zostaną wyłączeni od prawa poboru akcji serii H Akcje serii H zostaną 
wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej, z zastrzeżeniem § 2 ust 1. 

 
§ 2 
 

1 W związku z brzmieniem art. 514 k.s.h, zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć akcji 
własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, Spółce TRAS TYCHY S.A nie zostaną wydane 
akcje własne serii H 

2 Akcje serii H, które będą wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej, będą akcjami zwykłymi na 
okaziciela. Każda akcja uprawniać będzie do 1 (jeden) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Cena emisyjna 
akcji, które będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, wynosić będzie 2 (dwa) złote. Akcje Spółki 
Przejmującej zostaną zapisane na rachunku w terminie 5 (pięć) dni roboczych od dnia złożenia wniosku do 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zapisanie akcji na rachunku. 

3 Akcje, które będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniać będą do udziału w zysku Spółki 
Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, na który przypada dzień połączenia w rozumieniu art. 
493 k.s.h. 

§ 3 

1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTUR - Konstrukcje – Fasady – Spedycja Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na zmianę Statutu Spółki Przejmującej w zakresie 
wynikającym z uchwały o połączeniu: 

 
"ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ" 

 
 

dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu w brzmieniu: 
 
"§ 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 12.896.980 złotych (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt 
sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 14. 896.980 ((czternaście milionów sześćset osiem tysięcy 
dwieście siedemdziesiąt osiem) i dzieli się na nie mniej niż na 6.448.490 (sześć milionów czterysta czterdzieści osiem 
tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7. 448.490  (siedem milionów czterysta 
czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 złote (dwa 
złote) każda, z tego: 
a/ 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,  
b/ 1.090.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,  
c/ 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,  
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d/ 568.184 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184,  
e/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000,  
f/ 2.418.184 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 
do 2418184,  
g/ 1.612.122 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 
1612122. 
2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze 
subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały 
objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej." 
 
Otrzymuje brzmienie: 
"§ 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.596.980 złotych (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 15.596.980 złotych (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 (sześć milionów siedemset 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.798.490 
(siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. 

a/ 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,  
b/ 1.090.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,  
c/ 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,  
d/ 568.184 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184,  
e/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000,  
f/ 2.418.184 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 
do 2418184,  
g/ 1.612.122 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 
1612122. 
h/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy). akcji serii H o numerach od 000001 do 350000. 
2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze 
subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały 
objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H wydane zostały w związku z połączeniem w zamian 
za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

 

2 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTUR - Konstrukcje – Fasady – Spedycja Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i 
zatwierdzony przez Zarządy Spółek TRAS TYCHY Spółka Akcyjna i INTUR - Konstrukcje – Fasady – 
Spedycja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 28 października 2004 r. 

§ 4 

Połączenie spółek, a w konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zmiana statutu Spółki 
Przejmującej i wydanie akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej nastąpi pod warunkiem: 

a) uzyskania zezwoleń oraz zgód wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, o ile będzie to 
konieczne do przeprowadzenia połączenia. 

b) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały połączeniowej spełniającej wymogi 
określone przez art. 506 k.s.h.  

§ 5 

Uchwałę podjęto, w głosowaniu jawnym. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3  

 
Oświadczenie Zarządu 

Spółki „INTUR - Konstrukcje – Fasady – Spedycja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) 
w sprawie ustalenia wartości majątku zgodnie z art. 499 § 2 ust. 3 k.s.h. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.) w 
przypadku łączenia się spółek kapitałowych Zarząd Spółki Przejmowanej zobowiązany jest złożyć oświadczenie 
zawierające informację o wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia spółek na 
określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia. 
W związku z powyższym Zarząd Spółki INTUR - Konstrukcje – Fasady – Spedycja Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154 88-100 Inowrocław, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000091521, o kapitale zakładowym 4.846.914,99 
(cztery miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 99/100) złotych ("Spółka 
Przejmowana") oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2004 r. został sporządzony 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121, poz. 591 ze zm.) i przedstawia 
prawdziwą i rzetelną wartość majątku Spółki Przejmowanej. 

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i 
rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości 
obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym 
układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz Statutem 
Spółki. 
 
 
 
___________________________    ________________________ 
 
 
____________________________    ________________________ 
 
 
Inowrocław , dnia 28.10.2004 r. 
 
Załącznik: 
1. Bilans Spółki Przejmowanej 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU TRAS TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) 

o stanie księgowym sporządzonym dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie 
wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia  

w trybie art. 499 § 2 ust. 4 k.s.h. 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.) w 
przypadku łączenia się spółek kapitałowych Zarząd każdej z łączących się spółek zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia spółek na określony 
dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych 
metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. 
W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmującej na dzień 1 
września 2004 r. został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121, poz. 
591 ze zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 1 września 
2004 r.  
Ponadto Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i 
rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości 
obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym 
układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz Statutem 
Spółki. 
Wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb 
sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały 
przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h. 
 
___________________________    ________________________ 
 
 
____________________________    ___________________________ 
 
Skawina, dnia 28.10.2004 r. 
 
 
Załącznik: 
1. Bilans Spółki Przejmującej 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI „INTUR - KONSTRUKCJE – FASADY – SPEDYCJA” SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)  

o stanie księgowym sporządzonym dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie 
wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia  

w trybie art. 499 § 2 ust. 4 k.s.h. 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) w przypadku 
łączenia się spółek kapitałowych Zarząd każdej z łączących się spółek zobowiązany jest złożyć oświadczenie 
zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia spółek na określony dzień w 
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w 
takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. 
W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmowanej na dzień 
1 września 2004 r. został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121, 
poz. 591 ze zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 września 2004 r. 
Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i 
rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości 
obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym 
układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz Statutem 
Spółki. 
Wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb 
sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały 
przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h. 
___________________________    ________________________ 
 
 
____________________________    ___________________________ 
 
Inowrocław, dnia 28.10.2004 r. 
 
 
Załącznik: 
1. Bilans Spółki Przejmowanej 
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ZAŁĄCZNIK VII – SPRAWOZDANIE ZARZĄDÓW UZASADNIAJĄCE 
POŁĄCZENIE 

 
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDÓW 

UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE 

„TRAS TYCHY” Spółka Akcyjna z „INTUR – Konstrukcje - Fasady – Spedycja” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

(sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu Spółek Handlowych) 

 
Spis treści: 
1. Podstawy prawne sposobu łączenia  

2. Porównanie firm „TRAS TYCHY” S.A. i „INTUR – KFS” sp. z o.o.  

3. Ekonomiczne uzasadnienie połączenia Spółek 

 
Ad. 1. Podstawy prawne sposobu łączenia 

Połączenie powinno nastąpić w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h przez przeniesienie całego majątku „INTUR – KFS“ sp. 
z o. o (Spółka Przejmowana) na „TRAS TYCHY“ S.A. (Spółka Przejmująca) w zamian za akcje, które Spółka 
Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.  
W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 700.000 (słownie: 
siedemset tysięcy) złotych w drodze emisji 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, 
nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, serii H. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po 
podwyższeniu wynosić będzie nie mniej niż 13.596.980 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 
dziewięćset osiemdziesiąt) złotych i nie więcej niż 15.596.980 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 
dziewięćset osiemdziesiąt) złotych i dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 (sześć milionów siedemset 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.798.490 
(siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o 
wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda. 

W związku z brzmieniem art. 514 k.s.h, zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za 
udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, Spółce TRAS TYCHY S.Anie zostaną wydane akcje własne serii H. 

Ad. 2. Porównanie firm „Tras Tychy” S.A. (Spółka Przejmująca) i „INTUR – KFS” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).  

a)  Krótka charakterystyka łączących się Spółek 
 
Tras Tychy S.A.  
Spółka działa w branży produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych oraz (w mniejszym zakresie) z innych 
materiałów przeznaczonych dla budownictwa. Oznacza to w szczególności produkcję i sprzedaż: 

 
• Stolarki budowlanej z PCV; 

• Stolarki budowlanej z drewna; 

• Profili z PCV jako półproduktu do produkcji stolarki budowlanej; 

• Stolarki budowlanej aluminiowej; 

• Usług serwisu stolarki budowlanej. 

Sprzedaż wyrobów prowadzona jest przez powiązane kapitałowo spółki i sieć autoryzowanych przedstawicieli 
handlowych. 
 
Spółka jest producentem i dystrybutorem następujących grup wyrobów: 
• Okna PCV – TRAS ECO 9001  

Okna te powstają w oparciu o własny profil firmy - trzykomorowy profil TRAS ECO 9001. Profil charakteryzuje 
się powiększoną zewnętrzną komorą ramy, co poprawia sztywność i zwiększa właściwości izolacyjne. Profil 
usztywniony jest stalowym kształtownikiem wzmacniającym. Okna te sprzedawane są praktycznie na terenie 
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całego kraju, przy czym najważniejszym terenem zbytu jest województwo małopolskie. Niewielkie ilości są 
eksportowane, przede wszystkim na teren Niemiec. 

• Profile PCV 
Powyższy profil sprzedawany jest również jako półprodukt do wytwarzania stolarki budowlanej. Odbiorcami są 
producenci okien PCV oraz firmy kontrolowane przez Spółkę.  

• Okna drewniane EURO 68 
Okna produkowane są z drewna sosnowego oraz odmian szlachetnych: mahoniu i dębu. Drewno jest klejone 
trójwarstwowo, aby wyeliminować efekty odkształcania się wyrobów. Okna te sprzedawane są praktycznie  
na terenie całego kraju, przy czym najważniejszym terenem zbytu jest województwo małopolskie. Coraz więcej 
produktów tego typu trafia na eksport, głównie do Niemiec.  

• Parapet wewnętrzny 
• Okna aluminiowe, których produkcja stanowi niewielką część działalności Spółki 
• Usługi serwisowe i inne związane z podstawową produkcją. 
 
Intur - KFS Sp. z o.o. 
 
Intur - KFS Sp. o. o. z siedzibą w Inowroclawiu prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: produkcje 
stolarki okiennej PCV, transport i spedycja międzynarodowa, produkcja palet drewnianych. Charakterystyczny dla 
Spółki jest wysoki udział eksportu w osiąganych przychodach (ok. 50%). 
  
- podstawowe produkty i rynki działalności 
  

- Stolarka okienna PCV jest sprzedawana w kraju i na eksport. Intur wytwarza ją w oparciu o dostarczany 
przez Spółkę Tras Tychy profil ECO jak również wykorzystując profile innych dostawców (szczególnie 
odnosi się to do eksportu). Spółka od wielu lat eksportuje swoje produkty, głównie na rynek niemiecki, gdzie 
cieszy się bardzo dobrą opinią. Ponad 50% sprzedaży jest generowane właśnie z eksportu. Sprzedaż krajowa 
koncentruje się na sprzedaży instytucjonalnej. Stopniowo wzrasta udział sprzedaży realizowanej przez 
własną sieć dealerską, zlokalizowaną głównie w północnej Polsce 

- Transport i spedycja międzynarodowa są realizowane za pomocą własnego oraz dzierżawionego sprzętu 
transportowego. Działalność spedycyjno – transportowa INTUR KFS sięga 1989 roku. Dzięki zdobytemu 
doświadczeniu firma może zaoferować perfekcyjną organizację transportu samochodowego na terenie całej 
Polski i Europy. Firma świadczy usługi w oparciu o flotę samochodową składającą się z ponad 70 – ciu 
ciągników siodłowych marki VOLVO i RENAULT z uniwersalnymi naczepami oraz jednostek 
samochodowych mniejszej wielkości. W ramach systemu transportowo – spedycyjnego prowadzonego przez 
INTUR KFS w całej Europie i w zachodniej części Azji pracuje stale około 200 samochodów ciężarowych. 
Firma oferuje współpracę przewoźnikom, spedytorom, eksporterom i importerom towarów. 

- Produkcja Europalet. Firma INTUR KFS jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Producentów 
EUROPALET oraz Europejskiego Stowarzyszenia Paletowego. Posiada licencje na produkcję palet typu 
EUR wydanych przez PKP i DB, atestu EPAL na produkcję wsporników palet oraz uprawnieniami 
nadanymi przez SGS-Control do autokontroli procesu produkcji palet. Palety drewniane są produkowane 
na linii automatycznego zbijania, a posiadane zaplecze techniczne umożliwia wykonanie każdego ich typu. 
Znacząca część produkcji trafia do odbiorców zagranicznych. 

 
Akcjonariat obu spółek postanowili połączyć Spółki poprzez przeniesienie całego majątku INTUR – KFS - Sp. z o. o 
(Spółka Przejmowana) na TRAS TYCHY S.A. (Spółka Przejmująca) w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca 
wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.  

Z tego względu, konieczna jest ocena obu firm w celu znalezienia akceptowalnego kursu wymiany udziałów 
INTUR – KFS Sp. z o. o. na akcje TRAS TYCHY S.A. Odbyły się już wstępne rozmowy pomiędzy Zarządami 
łączących się Spółek na temat procedury ustalenia warunków wymiany. Kalkulacja ta, uzgodniona już pomiędzy 
Zarządami Spółek zostanie poniżej przedstawiona, podsumowana i opisana. Stanowi ona aktualnie podstawę 
wymiany akcji. 
b) Procedura uzgodniona pomiędzy Zarządem TRAS TYCHY S.A. i Zarządem INTUR- KFS Sp. z o. o. w celu 

ustalenia warunków wymiany udziałów dla wspólników INTUR – KFS Sp. z o. o. na akcje TRAS TYCHY. i 
S.A. 

 

W celu określenia rzetelnej wartości łączących się spółek i zaproponowania stosunku wymiany odpowiadającego 
udziałowcom Intur - KFS Sp. z o. o. i akcjonariuszom Tras Tychy, GK Consulting przeprowadził stosowną analizę, 
wykorzystując kilka metod wyceny. W przeprowadzonych badania uwzględniono udostępnione przez Spółkę wyceny 
majątkowe oraz założenia do danych finansowych.  
 
W odniesieniu do Spółki TRAS TYCHY S.A. należy przyjąć, że jej wartość jest stanowiona przez wartość giełdową 
określoną średnim kursem zamknięcia notowań w oznaczonym przedziale czasu. W odniesieniu do ustalenia wartości 
Spółki Przejmowanej zastosowano: metodę opartą na skorygowanej wartości aktywów netto, metodę porównawczą 
opartą na odniesieniu kapitalizacji giełdowej TRAS TYCHY S.A. do teoretycznej wartości giełdowej Intur - KFS Sp. 
z o. o. oraz metodę zdyskontowanych strumieni pieniężnych.  
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Dla celów połączenia ustalono, że parytet wymiany zostanie oparty na wycenie rynkowej TRAS TYCHY S.A. i 
średniej wycen Intur – KFS Sp. z o. o. wypracowanej opisanymi metodami, z zastosowaniem określonych wag. 
 
W opinii wyceniających wybrane metody wyceny i ustalony Parytet Wymiany spełniają wymogi określone w art. 499 
– 501 kodeksu spółek handlowych i stanowią wystarczającą podstawę do podjęcia stosownych uchwał przez Walne 
Zgromadzenie Spółki Przejmujacej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej. 
 
Określenia wartości Spółki TRAS TYCHY S.A. dokonano poprzez wyznaczenie średniej arytmetycznej kursów 
zamknięcia notowań Tras Tychy S.A. na GPW w Warszawie S.A. w miesiącu wrześniu 2004 roku (22 sesji, średni 
kurs akcji 5,55 PLN). 
 
Zastosowanie takiego podejścia do określenia wartości TRAS TYCHY S.A. uzasadniają następujące wrunki 
brzegowe: 

� Rynek kapitałowy z definicji zapewnia wysoką efektywność ustalenia wyceny notowanych spółek; 
� Wartość rynkowa jest najbardziej precyzyjną metodą określenia wartości rzeczywistej (fair value) 

przedsiębiorstwa; 
� Akcje TRAS TYCHY S.A. cechuje stosunkowo wysoka płynność obrotu, co korzystnie oddziałuje na 

adekwatność wyceny; 
� W celu wyeliminowania chwilowych wahań kursu do obliczeń przyjęto średnią z 22 sesji giełdowych; 
� Poprawność danych źródłowych jest zapewniona poprzez oparcie się na oficjalnych wynikach notowań 

giełdowych publikowanych w Cedule GPW. 
 
Zastosowanie wyceny rynkowej w odniesieniu do Intur - KFS Sp. z o. o. nie było możliwe, gdyż w ostatnim okresie nie 
dokonywano istotnych transakcji udziałami tej Spółki. 
 
W odniesieniu do Intur - KFS Sp. z o. o. przeprowadzono więc analizę wartości w oparciu o następujące metody: 

- metoda oparta na skorygowanej wartości aktywów netto 

Metoda wartości księgowej jest metodą opartą na wiarygodnych źródłach redukującą do minimum ryzyko 
uznaniowości, a więc także możliwość fałszowania uzyskanych danych. Metoda ta jednak zależy od stosowanych zasad 
szczegółowych rachunkowości oraz przyjętej polityki przedsiębiorstwa w tym zakresie, toteż jej zastosowanie wymaga 
dokładnej analizy ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że sposób ujęcia aktywów bilansu jest 
zdominowany przez zasadę ostrożnej wyceny składników majątku. W efekcie powyższego wycena bilansowa jest 
niższa od wydatków wyznaczonych cenami rynkowymi na ewentualne odtworzenie przedsiębiorstwa. W związku z 
powyższym jako jedną z metod wyceny zastosowano metodę skorygowanych aktywów netto, nie posiadającej głównej 
wady wykazanej dla metody wartości księgowej. 
 
Wybór podstawy wyceny wynika z przekonania, że największy stopień wiarygodności ma ostatnie dostępne 
sprawozdanie finansowe poddane badaniu lub przeglądowi biegłego rewidenta. W ramach zastosowanych procedur 
dodatkowo dokonano korekty wartości księgowej tych pozycji aktywów, których wartość w ocenie wyceniający 
odbiegała od wartości realnej. Korekty te dokonane zostały w oparciu o informacje uzyskane w Spółkach, wycenę 
rzeczoznawców majątkowych. 
 

- metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

 
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, czyli DCF (Discounted Cash Flow) jest jedną z bardziej 
rozpowszechnionych metod dochodowych. Istnieje wiele odmian wyceny wartości przedsiębiorstwa metodą DCF 
różniących się między sobą zarówno poziomem szczegółowości, jaki i konstrukcją prognozowanych przepływów 
pieniężnych oraz określaniem stopy dyskontowej. 
 
Istota metody DCF:  
- wartość przedsiębiorstwa wynika z przyszłych dochodów (przepływów gotówkowych), jakie będzie ono generowało 
na rzecz właścicieli;  
- wartość przedsiębiorstwa oblicza się jako sumę zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową wszystkich 
przyszłych przepływów pieniężnych;  
- sprowadza się do opracowania długoterminowej prognozy finansowej określającej dochody, a także ustalenia 
przewidywanej wartości po okresie prognozy;  
- w praktyce wycena jest sumą dwóch części: zdyskontowanych przepływów pieniężnych w okresie prognozy (zwykle 
3-5 lat) oraz wartości końcowej, tzw. rezydualnej.  
 
Według metody DCF wartość przedsiębiorstwa równa się sumie zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową 
generowanych przez przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych, które po skumulowaniu i zsumowaniu, tworzą łączny 
strumień pieniężny pozostający do dyspozycji właścicieli.  
 

- metoda multiplikatora obrotów w oparciu o analizę porównawczą 
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Metoda porównań rynkowych polega na ustaleniu wartości przedsiębiorstwa, na podstawie informacji o mnożnikach, 
których wartość rynkowa jest znana. Mnożniki są tak konstruowane, że pokazują stosunek wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa do określonej zmiennej ekonomicznej.  
 
Przy wyborze wskaźnika należy wziąć pod uwagę szereg czynników takich jak: zróżnicowanie wartości wskaźnika 
wśród firm porównywalnych (im mniejsze różnice w wartości wskaźników, w grupie firm wytypowanych do 
porównań, tym lepiej),zmienność wskaźników w czasie (duża zmienność źle wpłynie na dokładność wyceny),tożsamość 
danych wyjściowych użytych do konstrukcji wskaźnika z danymi wycenianej firmy. 
 
W przypadku wyceny spółek nie będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym przedsiębiorstw należy 
uwzględnić tzw. dyskonto braku płynności. Jest to wielkość powodująca obniżenie wyceny przedsiębiorstwa, 
spowodowana faktem, że wycena oparta jest na wskaźnikach rynkowych spółek, których akcje mogą być swobodnie 
obracane na giełdzie (ich płynność jest duża) natomiast sprzedaż prywatnego przedsiębiorstwa wiąże się zazwyczaj z 
koniecznością poniesienia znacznych kosztów. Wielkość dyskonta może się różnić w zależności od tego jakie koszty 
należałoby ponieść w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa. Można przyjąć, że jeśli przedsiębiorstwo w dającej się 
przewidzieć przyszłości ma zamiar uplasować swoje akcje na rynku publicznym,to można dyskonto braku płynności 
pominąć, lub też ograniczyć je do zdyskontowanych na chwilę wyceny kosztów upublicznienia spółki. 
 
Założenia szczegółowe dotyczące określenia wartości pakietu mniejszościowego INTUR – KFS Sp. z o. o. 
 
Wyjściowa sytuacja własnościowa w Spółce Intur KFS jest określona w sposób następujący: 
1. Tras Tychy posiada jeden udział w kapitale zakładowym INTUR, który stanowi 70,97% kapitału zakładowego 

INTUR i uprawnia do 70,97% głosów na zebraniu wspólników INTUR, 
2. Pan Jan Mazur posiada jeden udział w kapitale zakładowym INTUR, który stanowi 12,63% kapitału 

zakładowego INTUR i uprawnia do 12,63% głosów na zebraniu wspólników INTUR, 
3. K.J Mazur Sp. z o.o. posiada jeden udział w kapitale zakładowym INTUR, który stanowi 12,39% kapitału 

zakładowego INTUR i uprawnia do 12,39% głosów na zebraniu wspólników INTUR, 
4. Pozostałe udziały w Spółce INTUR stanowią 4,01% kapitału zakładowego INTUR i uprawniają do 4,01% głosów 

na zebraniu wspólników INTUR rozproszone poimiędzy pozostałych 31 udziałowców Spółki  
 
W przeprowadzonej poniżej analizie odnosimy się do określenia wartości udziału mniejszościowego. Na tej podstawie 
przechodzimy bezpośrednio do określenia rekomendowanego Parytetu Wymiany. 
 
Założenia szczegółowe dotyczące wyznaczenia wartości Intur KFS Sp. z o. o. 

- nie stosowano jednolitych zasad wyceny, z uwagi na specyfikę spółki, a także jej parametry ilościowe i 
jakościowe; 

- do wycen niemajątkowych należy zastosować dyskonto. Jego zastosowanie wydaje się konieczne z uwagi na: 
a) ryzyka związane z układem, b) niejednolity profil działalności spółki, c) brak płynności udziałów Inturu, 
d) ewentualność realizacji zakładanej strategii rozwoju w układzie holdingowym (przynajmniej częściową) 

- WACC przyjęto na poziomie 12% w oparciu o aktualną strukturę zadłużenia analizowanych spółek; 
- Analizie DCF poddano możliwie długi zakres danych wejściowych (10 lat); 
- Do wyznaczenia cash flow oparto się na wyniku na działalności gospodarczej, gdyż wynik netto jest 

obciążony kwotami wynikającymi z realizacji układu; 
- Udział procentowy pakietu mniejszościowego wynosi 29,3%; 
- Dane wejściowe do DCF w zakresie prognozowanych wyników zostały uzgodniona z Zarządami łączących 

się Spółek. 
 
Na podstawie przeprowadzonej symulacji uzyskano następujące wnioski: 

- Udział pakietu mniejszościowego w podwyższonym kapitale Spółek po połączeniu zawiera się w przedziale 
5,1 – 8,5%. 

- Na podstawie dokonanych analiz szczegółowych Zarządy łączących się Spółek oparły się na wycenie wartości 
skorygowanych aktywów netto (na podstawie wartości księgowej na dzień 01.09.2004) jako obarczonej 
najmniejszym błędem. 

- Dwie pozostałe metody należy traktować jako pomocnicze. 
- Przyjmując jako bazę wycenę księgową uzyskano wycenę udziału mniejszościowego Intur na poziomie 1.930 

tys. zł, co przesądza o konieczności wyemitowania dodatkowych 350 tys. akcji serii H Tras Tychy S.A., które 
będą wydane mniejszościowym udziałowcom Inturu. 

- Ich teoretyczny udział po zarejestrowaniu emisji wyniesie 5,1% w podwyższonym kapitale; 
- Porównując poziomy wyceny wyznaczono następującą wartość wymienną  parytetu wymiany: 0,2487057 

akcji TRAS TYCHY S.A wydanych zostanie w zamian za 1 złoty pełnej wartości nominalnej udziałów 
INTUR – KFS Sp. z o. o. czyli 1 akcja Spółki Przejmującej będzie wydana za 4,0208166 wartości nominalnej 
udziału Spółki Przejmowanej.  
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Ad. 3. Ekonomiczne uzasadnienie połączenia TRAS TYCHY S.A. z INTUR – KFS Sp. z o. o.  

Połączenie Spółek Tras Tychy S.A. i Intur KFS Sp. z o.o. stanowi część długoterminowej strategii  zmierzającej do 
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku produktów stolarki okiennej. Ponadto jest to najbardziej efektywny 
sposób zakończenia procesu przejęcia. 

Dzięki niemu zostanie osiągnięty efekt oszczędnościowy oraz efekt przychodowy związany z pełną synergią sfery 
operacyjnej i finansowej. Najważniejsze czynniki wpływające na ograniczenie kosztów po połączeniu to: spadek 
kosztów administracyjnych, ograniczenie kosztów sprzedaży i marketingu, ograniczenie kosztów zaopatrzenia i 
bieżącego funkcjonowania w grupie kapitałowej. Efekt przychodowy zostanie uzyskany dzięki pełnej harmonizacji 
sieci sprzedaży, optymalizacji majątku produkcyjnego i ujednoliceniu zarządzania finansami. Działania i efekty 
szczegółowe skupią się w następujących obszarach. 

I Przegląd i zmiany w organizacji połączonej firmy. 
1. Jednoznaczne umiejscowienie produkcji : PVC, ALU, okien drewnianych, opakowań  drewnianych, 

transportu i spedycji. 
2. Ujednolicenie organizacji – uproszczenie 
3. Zmniejszenie ilości stanowisk kierowniczych [ pionów, działów, sekcji ]. 
4. Łączenie służb i funkcji. 
5. Likwidacja służb nieefektywnych – bez perspektyw. 
6. Wielofunkcyjność na stanowiskach wykonawczych. 
7. Zlecenie na zewnątrz funkcji pomocniczych 

 
II Przegląd i zmiany w zatrudnieniu i placach. 

1. Przegląd kadrowy. 
2. Wcześniejsze wypowiedzenia dla pracowników przewidzianych do zwolnienia po połączeniu. 
3. Zwalnianie pracowników; emerytów, rencistów, nie posiadających odpowiednich kwalifikacji. 
4. Przyjmowanie i szkolenie pracowników do przeniesionych zakładów. 
5. Przegląd zasad wynagradzania w poszczególnych zakładach, pionach, komórkach i na poszczególnych 

stanowiskach . 
     6. Preferowanie wynagrodzeń zależnych od ilości i jakości wykonywanej pracy. 
     7. Przegląd świadczeń pracowniczych; samochody służbowe, telefony-limity itp. 
    
III Budowa profesjonalnej służby sprzedaży i marketingu oraz dystrybucji. 

1. Wynagradzanie pracowników komórek sprzedaży i   marketingu uzależnić od wielkości pozyskiwanych 
zleceń-zamówień . 

2. Raportowanie pracowników zatrudnionych po za siedzibą firmy . 
3. Prowadzenie badań rynkowych, w tym własnej skuteczności w obszarach rynku: klienta indywidualnego, 

instytucjonalnego, zamówień publicznych. 
4. Systematyczna praca z przedstawicielami [dealerami] – dostosowanie logistyki do ich potrzeb. 

  
IV. Efektywność wykorzystania majątku trwałego. 

1. Przegląd wykorzystania wszystkich składników majątku trwałego: hale, magazyny, płacę, maszyna, środki 
transportu, urządzenia itp. 

2. Zagospodarowanie niewykorzystanych i zbędnych poprzez: dzierżawę lub ich sprzedaż. 
3. Podwyższenie produktywności majątku trwałego przez wielozmianowość. 
4. Lepsze wykorzystanie transportu samochodowego przez dwuosobowe obsady. 

 
V.  Zarządzanie zapasami. 

1. Przegląd zapasów materiałowych, części zamiennych  w wydziałach produkcyjnych i w magazynach. 
2. Zagospodarowanie zapasów zbędnych lub nadmiernych: ograniczanie zamówień, sprzedaż zbędnych. 
3. Optymalizacja, opracowanie normatywów zużycia materiałów, opracowanie normatywów poziomu zapasów 

zależnych od wielkości produkcji i realizacji zamówienia. 
4. Analiza wynikowa w porównaniu z kalkulacyjną zużycia materiałów. 

 
VI. Zarządzanie należnościami. 

1. Stała praktyka zabezpieczania należności: ubezpieczenia odbiorców, ubezpieczenia eksportowe, 
zabezpieczenia majątkowe kredytów dla dealerów itp. 

2. Stała kontrola należności, podejmowanie natychmiastowych działań wobec należności przeterminowanych; 
sadowych i poza sadowych. 

3. Korzystanie z dostępnych form przyspieszenia obrotu należnościami; factoring, cesja, kompensata, barter. 
 

VII. Stała troska o źródła finansowania. 
1. Pozyskanie od strategicznych dostawców korzystnych kredytów kupieckich. 
2. Pozyskanie środków ze sprzedaży lub najmu niewykorzystanego majątku trwałego. 
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3. Negocjacje z instytucjami kredytującymi w sprawie restrukturyzacji posiadanych kredytów ich 
dostosowanie do aktualnych warunków. 

4. Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy UE szczególnie na unowocześnienie parku maszynowego, 
środków transportu, ochr. środowiska. 

 
 

VIII. Dyscyplinowanie i kontrola wszystkich grup kosztów. 
1. Opracowanie planu wydatków [kosztów] każdego pionu, komórki, stanowiska w skali m-ca, kwartału, roku 

i kontrola ich wykonania. 
2. Scentralizowanie decyzji stanowiących podstawowe wydatkowania Sr. Finansowych. 
3. Ograniczenie darowizn, funduszu reprezentacyjnego, redukcja kosztów pośrednich samochodów 

służbowych, telefonów, Internetu, materiałów biurowych itp. 
 
Wydaje się niezbędne aby wyżej przedstawione działania często w formie hasłowej sprowadzić do konkretnego zapisu 
zamierzonych działań każdego pionu, komórki i stanowiska. Skonkretyzowane, dostosowane do poszczególnych 
jednostek w nowej strukturze organizacyjnej powinny dać pożądane efekty: 

I. – organizacja sprawniejsza i tańsza. 
II. – obniżenie kosztów zatrudnienia, zwiększenie motywacji pracy 
III. – poprawa pozycji na „przesyconym rynku” 
IV. – spełnienie zasady: „majątku tyle ile potrzeba” 
V. – obniżenie środków zamrożonych w zapasach, przyspieszenie rotacji zapasów 
VI. – skrócenie rotacji należności, poprawa płynności finansowej 
VII. – sprawna obsługa finansowa bieżącej działalności i rozwoju 

– poprawa rentowności produkcji i usług, osiągniecie zadawalającego zysku.            
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ZAŁĄCZNIK VIII – OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA PLANU 
POŁĄCZENIA SPÓŁEK 

OPINIA 

Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania planu połączenia spółek 
Dla Akcjonariuszy spółki Tras Tychy S.A. w Skawinie 
Z siedzibą w Skawinie, ul. Krakowska 87 
 
Oraz wspólników Spółki z o.o. INTUR – Konstrukcje – Fasady – Spedycja  
Z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 
Nazywaną dalej Intur KFS 
 
Przeprowadziliśmy badanie planu połączenia spółek Tras Tychy S.A. w Skawinie oraz Intur KFS w Inowrocławiu z 
dnia 28.10.2004 r. ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 222/2004 (2058) dnia 15 listopada 2004 r. 
Badanie wykonaliśmy w oparciu o Postanowienie z dnia 5 listopada 2004 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa 
Śródmieścia – XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie w sprawie: 
Sygn. Akt. KR XI NS Rej KRS 18933/04/662 numer KRS 24482 z wniosku spółki przejmującej Tras Tychy S.A. 
w Skawinie. 
Za sporządzenie planu połączenia odpowiedzialne są zarządy jednostek uczestniczących  w połączeniu. Naszym 
zadaniem było zbadanie planu połączenia i wyrażenie opinii o jego poprawności i rzetelności (art.. 503 Ksh). W 
trakcie przygotowywania niniejszej opinii przyjęto założenie, że wszelkie udostępnione biegłemu, lub publicznie 
dostępne informacje finansowe i inne są rzetelne i kompletne. 
W stosownym zakresie zostało dokonane ich wyrywkowe zbadanie wg kryteriów istotności. 
Nasza opinia nie ustosunkowuje się do względnych zalet połączenia, ani nie rozwiązuje żadnych zagadnień prawnych 
lub podatkowych w związku z połączeniem lub innymi transakcjami z nim powiązanymi. 
Przedmiotowe badanie i sporządzenie opinii zostało dokonane w okresie od 16.11.2004 do 13.12.2004 r.  
Badanie przeprowadzono stosownie do postanowień: 

- art. 52 i 503 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych; 
- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów; 

Badanie to zaplanowano i przeprowadzono w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że plan połączenia nie 
zawiera istotnych zniekształceń i uzyskać dostateczną podstawę do wyrażenia miarodajnej opinii o tym planie. 
W szczególności badanie planu połączenia polegało na następujących procedurach: 

1. Sprawdzenie czy uzgodniony między spółkami uczestniczącymi w połączeniu plan połączenia, został 
przygotowany zgodnie z art. 499 par. 1 KSH, oraz czy zawiera wszystkie wymagane załączniki wymienione 
w tym artykule. 

2. Sprawdzenie, czy załączniki do planu połączenia są zgodne z KSH 
3. Ocena, czy są zasadne przyjęte przez zarządy spółek uczestniczących w połączeniu metody wyceny akcji w 

celu wyliczenia parytetu wymiany udziałów spółki Intur KFS na akcje spółki Tras Tychy S.A. 
Plan połączenia sporządzony przez Zarządy łączących się spółek został zaakceptowany przez Nadzwyczajne 
Zgromadzenia Wspólników w formie podjętych uchwał. 
Intur KFS przeniesie na Tras Tychy S.A. swój majątek w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami, 
rozwiązując spółkę bez jej likwidacji, w zamian za akcje, które Tras Tychy S.A. wyda wspólnikom spółki Intur KFS. 
Kapitał zakładowy spółki przejmującej Tras Tychy S.A. w związku z połączeniem ze spółką Intur KFS zostanie 
podwyższony o kwotę 700.000 zł w drodze emisji 350.000 akcji serii H o wartości nominalnej 2,00 zł każda, 
z przeznaczeniem dla udziałowców spółki Intur KFS, w zamian za wartość majątku oszacowanego wg cen godziwych 
na kwotę 1.938.593,95 zł. 
W związku z brzmieniem art. 514 KSH spółce Tras Tychy S.A. nie zostaną wydane akcje własne serii H za udziały, 
które posiada w spółce przejmowanej. 
  W oparciu o uzyskaną opinię wydaną przez specjalistyczną firmę GK Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
która przeprowadziła symulacje różnych sposobów wymiany, przyjęto rekomendowane przez nią oparcie się na 
skorygowanej wartości księgowej majątku Inturu na dzień 01.09.2004 r. jako metodzie obarczonej najmniejszym 
błędem. 
Uważamy że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę do wyrażenia niniejszej opinii. 
Naszym zdaniem: 

- plan połączenia Tras Tychy S.A. – spółka przejmująca oraz Intur KFS – spółka przejmowana, jest 
sporządzony poprawnie i rzetelnie; 

- metoda przyjęta dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów na akcje 
jest zasadna. 

Prawidłowy parytet wymiany przedstawia się następująco: 
- 0,2487057 akcji Tras Tychy S.A. będzie wydane w zamian za 1 złoty pełnej wartości nominalnej udziału 

Inturu czyli 1 akcja Tras Tychy S.A. będzie wydana za 4,0208166 zł wartości nominalnej udziału Inturu. 
Ułamkowe części akcji nie będą wydawane, lecz udziałowiec otrzyma dopłatę gotówkową w wysokości równej 
niecałkowitej liczby akcji Tras Tychy S.A. ustalonej na potrzebę wymiany. 
 
Biegły Rewident  
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Mgr Lidia Rachwał  
Nr leg 3323/3963 
  

Podst. Prawna 28 RRM GPW 
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ZAŁĄCZNIK IX – OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK 
HANDLOWYCH 
 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA 
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PIERWSZE ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKÓW O POŁĄCZENIU 
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DRUGIE ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKÓW O POŁĄCZENIU 
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OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA
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ZAŁĄCZNIK X – DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII H TRAS TYCHY 
S.A. 

 
DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII H TRAS TYCHY S.A. 

Numer kolejny.................................... 

Dane posiadacza rachunku: 

1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): 
........................................................................................................................................................................ 

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej): 
Kod:........-............... 
Miejscowość..................................................... 
Ulica: ................................................................. Numer domu / mieszkania: ............................................... 

3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny):  ................................................................................... 
4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy): 

............................................................................................................................................................. 

Dane składającego dyspozycję lub osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: 

1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): 
................................................................................................................................................................. 

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej): 
Kod:........-............... 
Miejscowość..................................................... 
Ulica: ................................................................. Numer domu / mieszkania: ............................................... 

3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny):................................................................................................ 
4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy) 

........................................................................................................................................................................ 

Subskrybowane akcje: 

1. Liczba deponowanych akcji .................. (słownie: .................................................................................) 
2. Biuro maklerskie, gdzie mają być zdeponowane akcje 

......................................................................................... 
3. Kod KDPW Biura maklerskiego, gdzie mają być zdeponowane akcje 

......................................................................................... 
4. Numer rachunku papierów wartościowych 

......................................................................................... 
 
UWAGA! 
Wszelkie konsekwencje niewłaściwego wypełnienia formularza ponosi wyłącznie Inwestor. 
 
 

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJĘ 
Składam niniejszym nieodwołalną dyspozycję zdeponowania na podanym wyżej rachunku papierów wartościowych 
wszystkich przydzielonych mi Akcji serii H Tras Tychy S.A. 
Zobowiązuję się do poinformowania na piśmie POK, w którym dokonałem zapisu, o wszelkich zmianach dotyczących 
mojego rachunku papierów wartościowych. 
 

..........................................................                         ........................................................... 
           Data i podpis                                                  Data przyjęcia dyspozycji 

                 składającego dyspozycję                                oraz podpis i pieczęć przyjmującego dyspozycję 
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ZAŁĄCZNIK XI – LISTA PUNKTÓW IDM S.A. PRZYJMUJĄCYCH DYSPOZYCJE 
DEPONOWANIA AKCJI SERII H TRAS TYCHY S.A. 

 
Lp. Biuro maklerskie Adres Miasto 

1 IDMSA.PL Mały Rynek 7 31-041 Kraków 

2 IDMSA.PL ul. Nowogrodzka 62 b 02-002 Warszawa 

3 IDMSA.PL ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29 32-300 Olkusz 

4 IDMSA.PL ul. Wałowa 16 33-100 Tarnów 

5 IDMSA.PL ul. Batorego 5 47-400 Racibórz 

6 IDMSA.PL Rynek 36B, II piętro 48-300 Nysa 

7 IDMSA.PL ul. Zwycięstwa 2 24-700 Lubliniec 

8 IDMSA.PL ul. Zwycięstwa 14 44-100 Gliwice 

9 IDMSA.PL Rynek 6 43-200 Pszczyna 

10 IDMSA.PL ul. Kościuszki 30 40-096 488 Katowice 

 

ZAŁĄCZNIK XII – DEFINICJE I OBJASNIENIA SKRÓTÓW 

 
Akcje, Akcje Serii H, Akcje 
Oferowane 

350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 PLN 
każda, wyemitowanych przez Tras Tychy S.A. na podstawie uchwały nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tras Tychy S.A., z dnia 31 marca 2005 
roku; 
 

Biegły Rewident Kancelaria Biegłych Rewidentów AUXILIUM S.A. – spółka biegłych rewidentów 
wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 
numer ewidencyjny 293 nadany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów; 
 

Cena Emisyjna Cena emisyjna Akcji Serii H ustalona na 2 zł za jedną Akcję, przez uchwałę, nr 2 
r. NWZ Emitenta z dnia 31 marca 2005 r.; 
 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej; 
 

Emitent, Tras Tychy S.A., 
Spółka Przejmująca 

Tras Tychy S.A., z siedzibą w Skawinie – emitent Akcji Serii H wprowadzanych 
do publicznego obrotu na podstawie niniejszego Prospektu; 
 

EURO Jednostka monetarna Unii Europejskiej; 
 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 
 

Grupa Kapitałowa; Grupa 
Tras Tychy S.A.  

Tras Tychy S.A. wraz z podmiotami zależnymi tworzące grupę kapitałową w 
rozumieniu Ustawy o Rachunkowości; 
 

Intur KFS, Intur, Spółka 
Przejmowana 

Intur Konstrukcje Fasady Spedycja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z 
siedzibą w Inowrocławiu, o której mowa w rozdziale VIII; 

Jednostka Dominująca Tras Tychy S.A., z siedzibą w Skawinie – emitent Akcji Serii H wprowadzanych 
do publicznego obrotu na podstawie niniejszego Prospektu; 
 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; 
 

Kodeks Spółek Handlowych, k. 
s. h. 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. 2000 nr 94, 
poz. 1037, z późn. zm.); 
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Kodeks Cywilny, K.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku -  Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 
późn. zm.); 
 

Kodeks Karny, K.k. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku -  Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z 
późn. zm.); 
 

KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd; 
 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tras Tychy S.A.; 

Obligacje, Obligacje Zamienne 410 obligacji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10.000 PLN 
każda zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E oraz 410 obligacji 
zwykłych na okaziciela serii B, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E, 
wyemitowane przez Tras Tychy S.A. na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Tras Tychy S.A. z dnia 7 maja 2002 roku; 
 

Obligatariusz Osoba uprawniona z Obligacji; 
 

Oferujący, Internetowy Dom 
Maklerski S.A., IDMSA.PL 

Internetowy Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Krakowie 31 – 041, Mały Rynek 7; 
 

PLN, zł, złoty Prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskie wprowadzony do obrotu 
pieniężnego od 1 stycznia 1995 roku zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1974 roku – o 
denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, z późn. zm.); 
 

Podmiot Dominujący Podmiot dominujący zgodnie z definicją zawartą w art. 4, pkt 16. Prawa o 
Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi; 
 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. 02 Nr 72, poz. 665, 
z późn. zm.); 
 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, 
poz. 1178 z późn. zm.) 

Prawo o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi (Dz. U. 02 Nr 49, poz. 447, z późn. zm.). 

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy - jedynie prawnie wiążący dokument, sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem o Prospekcie, zawierający informacje o Akcjach Serii H i 
Spółce. 

Publiczna Subskrypcja  Subskrypcja Akcji Serii H 
Rada Nadzorcza  Rada Nadzorcza Tras Tychy S.A. 

Regulamin Giełdy, Regulamin 
GPW 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Rozporządzenie o Prospekcie  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz 
skrót prospektu. (Dz. U. Nr 186, poz. 1921, z późn. zm.); 
 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego; 
 

Skrót Prospektu Informacje, o których mowa w art. 79. ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi, w zakresie ustalonym w Rozporządzeniu o Prospekcie; 

 

Spółka Przejmowana Intur Konstrukcje Fasady Spedycja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z 
siedzibą w Inowrocławiu, o której mowa w rozdziale VIII; 

Spółka Przejmująca Emitent; 

Statut  Statut spółki Tras Tychy S.A. 
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UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - centralny organ administracji 

rządowej realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania praktykom 
monopolistycznym, rozwoju konkurencji i ochrony interesu konsumentów; 
 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku - o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 
121, poz. 769, z późn. zm.); 
 

Ustawa o Obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 120 poz. 1300, z późn. zm.); 
 

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku - o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 03 Nr 86, poz. 804, z późn. zm.). 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku - o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176, z późn. zm.); 
 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku - o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654, z późn. zm.); 
 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 27 
marca 2002 r., Dz.U. Nr 76, poz. 694, z późn. zmianami); 
 

Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, WZA 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tras Tychy S.A. 

Zarząd, Zarząd Spółki Zarząd Tras Tychy S.A; 
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