
PROSPEKT EMISYJNY 

AKCJI SERII H 
TRAS TYCHY S.A. 
z siedzibą w Skawinie 

adres głównej strony internetowej: www.tras.pl 
 

Nie występuje podmiot dominujący w stosunku do Emitenta w rozumieniu art. 4 pkt 16 Ustawy. 

Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu  

� 350.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 2 zł każda; 

oraz oferuje się: 

� 350.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 2 zł każda. 

 

Akcje serii H Cena emisyjna* 
Prowizje subemitentów i 

inne koszty** 

Rzeczywiste wpływy 

Emitenta* 

Na jednostkę - 0,44 zł - 

Razem akcje serii H  - 156.000,00 zł - 
* Ze względu na połączeniowy charakter Akcji serii H, Akcje serii H nie posiadają ceny emisyjnej. 
**Wskazana wartość ma charakter szacunkowy. Ostateczne koszty zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu 

Subskrypcji w trybie art. 81 ust. 1 Ustawy. 

 

Każdemu wspólnikowi Intur KFS Sp. z o.o. w zamian za 1 zloty pełnej wartości nominalnej udziałów wydanych 

zostanie 0,248746 akcji Tras Tychy S.A. 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. 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 dopłaty. 

Akcje Serii H wydane będą wspólnikom Spółki Przejmowanej – Intur KFS Sp. z o.o. Akcjonariusze Spółki 

Przejmującej są wyłączeni od prawa poboru akcji serii H. 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. 

 

Akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, F, G oznaczone w KDPW wspólnym kodem PLTRAST00020, w liczbie 

6.448.490 notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje serii A i 

B zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii E są przedmiotem obrotu na rynku obligacji GPW pod kodem 

PLTRAST00038 i PLTRAST00046. Zarząd Emitenta zamierza, niezwłocznie po spełnieniu wszystkich wymaganych 

przepisami prawa warunków wystąpić o wprowadzenie Akcji serii H do obrotu giełdowego. Zamiarem Emitenta jest, 

aby Akcje serii H były notowane na rynku urzędowym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na 

przełomie II i III kwartału 2005 r. 

 

Główne czynniki ryzyka związane z nabywanymi akcjami Emitenta to: 

� uzależnienie od koniunktury w branży budowlanej, 

� rosnąca konkurencja, 

� sezonowość sprzedaży, 

� ryzyko związane z rynkiem kapitałowym. 

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Rozdziale I pkt 1.6 niniejszego Prospektu. 

Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym Prospekcie, będącym jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym 

informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.  

 

Akcje serii H są wprowadzane do publicznego obrotu w trybie art. 63 Prawa o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi, poprzez złożenie w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadomienia o emisji. W związku z 

tym, Emitent nie występował o uzyskanie zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wprowadzenie Akcji 

serii H do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Zawiadomienie o emisji Akcji serii H zostało złożone w 

KPWiG 17 maja 2005 r. 

 

Podmiotem oferującym Akcje w publicznym obrocie jest: 

Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7. 

Prospekt został sporządzony w Krakowie w dniu 16 maja 2005 r. i zawiera informacje aktualizujące jego treść do 

dnia 16 maja 2005 r. Termin ważności niniejszego Prospektu upływa z dniem 31 grudnia 2005 r. 

 

Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i aktualizującymi go informacjami oraz skrót prospektu będzie udostępniony 

do publicznej wiadomości w formie drukowanej najpóźniej na 1 dzień przed dniem złożenia wniosku o 

zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a także w okresie jego ważności w: 

• siedzibie Emitenta w Skawinie, ul. Krakowska 87, 

• siedzibie Oferującego – Internetowy Dom Maklerski S.A., Mały Rynek 7, 31-041 Kraków, 



• Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie – Pl. Powstańców 

Warszawy 1, 

• Dziale Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 

a także w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta – www.tras.pl. 

Skrót Prospektu w zakresie określonym w Rozporządzeniu zostanie opublikowany w dzienniku Gazeta Giełdy 

Parkiet. 

 

Do prospektu emisyjnego został załączony jednostkowy raport roczny za 2004 r. przekazany do publicznej 

wiadomości 20 kwietnia 2005 r., raport finansowy za pierwszy kwartał 2005 r. przekazany do publicznej wiadomości 

5 maja 2005 r, skonsolidowany finansowy raport za pierwszy kwartał przekazany do publicznej informacji 13 maja 

2005 r. oraz skonsolidowany raport finansowy za 2004 r. przekazany do publicznej wiadomości 16 maja 2005 r. 

 

W związku z papierami wartościowymi będącymi przedmiotem Oferty nie są i nie będą wystawiane poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej kwity depozytowe. 

 

Stosownie do art. 81 ust. 1 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi od dnia udostępnienia Prospektu 

do publicznej wiadomości Emitent będzie przekazywał KPWiG oraz spółce prowadzącej Giełdę każdą informację 

powodującą zmianę treści Prospektu w okresie jego ważności oraz informacje o wszelkich zdarzeniach mogących w 

sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość Akcji, a po upływie 20 minut informacje te będą przekazywane również 

do Polskiej Agencji Prasowej. Informacje, o których mowa będą przekazywane niezwłocznie po zajściu zdarzenia lub 

powzięcia o nim wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin. W wypadku, gdy informacje powodujące 

zmianę treści Prospektu będą mogły w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość papierów wartościowych, Spółka 

opublikuje je w dzienniku ogólnopolskim, w którym publikowany będzie skrót prospektu, w terminie 7 dni od 

powzięcia takiej informacji. 

 

Oferujący nie planuje przeprowadzenia działań związanych ze stabilizacją kursu papierów wartościowych objętych 

niniejszym Prospektem przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty. 


