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I. PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 

1.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 

1.1.1 SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI ORAZ PODSTAWOWE PRODUKTY I RYNKI DZIAŁALNOSCI 

EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ  

Tabela 1.1 Skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu 
Jednostka dominująca: Siedziba 
Tras – Tychy S.A. Skawina 
Jednostki zależne:  
Intur – Konstrukcje - Fasady – Spedycja Sp. z o.o. Inowrocław 
Monto – Tras Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 
Ekowiknoplast Kijów, Ukraina 
 
Emitent działa w branży produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych i drewna oraz (w mniejszym zakresie) 
z innych materiałów przeznaczonych dla budownictwa. Oznacza to w szczególności produkcję i sprzedaż: 

 
Okna PCV 

Okna te powstawały w oparciu o własny profil firmy - trzykomorowy profil TRAS ECO 9001. Ponieważ jednak 
dostawca mieszanki PCV do produkcji profili okiennych ECO nie wypełnił podjętych zobowiązań w zakresie 
jakości półproduktów, efektem czego była zła jakość wyrobu końcowego, Zarząd podjął jedyną możliwą decyzję 
chroniącą interes Spółki i jej Akcjonariuszy, o skierowaniu do sądu sprawy przeciwko dostawcy mieszanki PCV 
oraz o zaprzestaniu produkcji własnego profila okiennego. Obecnie Emitent produkuje okna PCV w oparciu o 
profile poddostawców. 

 

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. 
 

Okna aluminiowe 
Produkcja okien aluminiowych stanowi niewielką część działalności Emitenta. 

 
Parapety wewnętrzne. 
Usługi serwisowe i inne związane z podstawową produkcją. 
Sprzedaż wyrobów prowadzona jest przez powiązane kapitałowo spółki i sieć autoryzowanych przedstawicieli 
handlowych. 
 
Intur KFS Sp. z o.o. (spółka jest opisana w rozdziale VIII Prospektu) z siedzibą w Inowrocławiu. Firma powstała 
w 1990 roku. Kapitał zakładowy podmiotu wynosi 4.846.914,99 zł, w którym Tras Tychy S.A. posiada jeden udział 
o wartości nominalnej 3.439.629,19, co stanowi 70,98 % kapitału zakładowego. W skład Zarząd wchodzą: Jan Mazur 
– Prezes Zarządu oraz  Małgorzata Lewandowska - Członek Zarządu. 
Na podstawowe produkty i rynki działalności Intur KFS Sp. z o.o. składają się: 
1) Stolarka okienna PCV Jest sprzedawana w kraju i na eksport. Intur KFS Sp. z o. o. wytwarza ją w oparciu głównie 
o profile TROCAL. Spółka od wielu lat eksportuje swoje produkty, głównie na rynek niemiecki, gdzie cieszy się 
bardzo dobrą opinią. Ponad 50% sprzedaży jest generowane z eksportu. Sprzedaż krajowa koncentruje się na 
sprzedaży instytucjonalnej. Stopniowo wzrasta udział sprzedaży realizowanej przez własną sieć dealerską, 
zlokalizowaną głównie w północnej Polsce. 
2) Transport i spedycja międzynarodowa są realizowane za pomocą własnego oraz dzierżawionego sprzętu 
transportowego. Działalność spedycyjno – transportowa Intur KFS Sp. z o.o. 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 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. 
3) 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. 
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Monto Tras Sp. z o.o. 
Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji stolarki PCV. Firma systematycznie zwiększa sprzedaż i buduje 
własną sieć autoryzowanych partnerów handlowych. 
 
Ekowiknoplast z siedzibą w Kijowie, na Ukrainie 
Z uwagi na to, że działalność spółki nie przynosiła pożądanych efektów, Zarząd postanowił o jej zakończeniu. Obecnie 
Ekowiknoplast znajduje się w likwidacji. 

1.1.2 RYNKI DZIAŁALNOŚCI 

Nadal podstawowym rynkiem działalności Grupy Kapitałowej jest Polska. Z roku na rok rośnie jednak udział 
eksportu w przychodach. Na poziomie Grupy dochodzi obecnie do 50%. Eksport jest głownie prowadzony przez 
spółkę Intur KFS Sp. z o.o. oraz przez Tras Tychy S.A. Rynki eksportowe Grupy to głównie rynek niemiecki oraz 
francuski. Pewne ilości produktów sprzedawane są również do Belgii, Czech i Słowacji. 
 

1.2 PLANY I PRZEWIDYWANIA W ZAKRESIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH 
NA PRZYSZŁE WYNIKI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

W ocenie Zarządu Spółki przyszłe wyniki Emitenta i jego Grupy Kapitałowej zależne będą od: 
• efektu fuzji z Inturem (ograniczenie kosztów, optymalizacja produkcji i zaopatrzenia), 
• optymalizacji majątku produkcyjnego połączonych spółek (sprzedaż albo dzierżawa całej nieruchomości 

w Tychach zgodnie z uchwałą z dnia 31.03.2005), 
• restrukturyzacja finansowa (spłata dużej części zadłużenia bankowego ze środków uzyskanych ze sprzedaży 

nieruchomości, ewentualnie restrukturyzacja zadłużenia i spłata jego rat z czynszu za dzierżawę), 
• optymalizacja rozłożenia produkcji (uruchomienie produkcji okien drewnianych w Inowrocławiu), 
• dalsza intensyfikacja działalności eksportowej, 
• ożywienie na rynku stolarki budowlanej, 
• stabilizacja sytuacji podatkowej, 
• wpływ ożywienia gospodarczego i przewidywany wzrost inwestycji, w tym inwestycji budowlanych, 
• otwarcie rynków państw UE na dobrej jakości polskie produkty stolarki budowlanej. 

1.3 OPIS STRATEGII ROZWOJU EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

W ramach działań konsolidacyjnych Spółka zamierza optymalizować zakupy, zaopatrzenie, maksymalnie 
wykorzystać wzajemne moce produkcyjne, ujednolicić działania marketingowo – handlowe. Planowane jest również 
wprowadzenie nowych produktów, zarówno w segmencie okien PCV, jak i drewnianych. Podejmowane są i zaczynają 
przynosić efekty działania związane z poszukiwaniem nowych rynków zbytu, w tym zwłaszcza zagranicznych. 
 
Zarząd Tras Tychy S.A. jest w trakcie realizacji programu naprawczego. Jego celem jest uzdrowienie stanu firmy, 
pełna fuzja z Intur KFS Sp. z o.o. oraz osiągnięcie rentowności przez Spółkę. Dodatkowo celem dalszej optymalizacji 
działalności produkcja okien drewnianych została przeniesiona do Inowrocławia. Zarząd Emitenta przewiduje, że od 
III kwartału zaczną być widoczne pozytywne efekty fuzji dwóch kluczowych Spółek Grupy Tras. 
 

1.4 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE EMITENTEM 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 
Jan Mazur – Prezes Zarządu, 
Matylda Birgiel  - Wiceprezes Zarządu. 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 
Tadeusz Marszalik – Przewodniczący Rady, 
Jarosław Bauc – Wiceprzewodniczący Rady, 
Rafał Abratański, 
Paweł Bala, 
Henryk Drob, 
Grzegorz Leszczyński, 
Bogdan Ostrowski. 
 

1.5 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA 
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI 

Na dzień sporządzenia Prospektu akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio co najmniej 5% akcji i głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki są: 
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OFE „DOM” – 8,5% , 

OFE „Pocztylion” – 6,87%. 

 

1.6 CZYNNIKI POWODUJĄCE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCÓW 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

1.6.1 CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 

• SEZONOWOŚĆ SPRZEDAŻY 

Sprzedaż Emitenta podlega wahaniom sezonowym, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze półrocze przynosi 
mniejsze przychody. Zwiększona sprzedaż ma miejsce w ostatnim kwartale. Szczyt sprzedaży przypada z reguły 
w październiku. Istniejąca w danej branży sezonowość sprzedaży jest zawsze czynnikiem zwiększającym ryzyko 
utraty płynności finansowej oraz powoduje zwiększenie niepewności co do realnych prognoz finansowych na dany 
rok. Taki przebieg sezonu może dodatkowo podlegać zakłóceniom, związanym ze zmianami podatkowymi, jak to 
miało miejsce w 2004 roku. 

• KONKURENCJA 

Podstawowa działalność Emitenta spotyka się z konkurencją podmiotów krajowych i zagranicznych. Obecnie 
w Polsce konkurencja na rynku stolarki budowlanej jest duża, choć mocno rozproszona. Grupa Kapitałowa, do której 
należy Spółka posiada przeszło 10% w rynku okien PCV i zalicza się do największych producentów na rynku. Wg 
szacunków Spółki inni główni konkurenci osiągają podobne udziały w rynku. Do głównych konkurentów Spółki na 
rynku zaliczyć trzeba następujące podmioty: Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o., Okfens Sp. z o.o., Solarka Wołomin 
S.A., Sokółka Drzwi i Okna S.A., Oknoplast, THERMOPLAST Sp. z o.o., Stolbud Włoszczowa S.A., Stolbud 
Warszawa Sp. z o.o., Firma Urzędowski. Liczne jest grono mniejszych producentów, w tym trudna do określenia 
liczba drobnych warsztatów stolarskich, specjalizujących się w wykonywaniu stolarki drewnianej. Najdrobniejsi 
producenci są stopniowo wypierani z rynku przez większe podmioty, gdyż produkcja w warsztatach rzemieślniczych 
charakteryzuje się z reguły niższą wydajnością i trudnościami z zachowaniem odpowiednich standardów 
jakościowych. Dodatkowo w związku z integracją Polski z Unią Europejską, można w przyszłości oczekiwać większej 
penetracji polskiego rynku przez podmioty zagraniczne. 

• RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ WYKUPU OBLIGACJI ZAMIENNYCH 

W przypadku, gdy Obligatariusze nie wyrażą woli zamiany Obligacji na akcje serii E, Emitent będzie zobowiązany do 
ich wykupu, za kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Obligacji powiększoną o premię w wysokości ustalonej 
w warunkach emisji Obligacji. Istnieje ryzyko, że w momencie wykupu Obligacji Emitent nie będzie dysponował 
ilością środków wystarczającą na pokrycie zobowiązań względem Obligatariuszy i będzie zmuszony do skorzystania 
z zewnętrznych źródeł finansowania, co może mieć ujemny wpływ na przyszłe wyniki. Termin wykupu Obligacji serii 
A przypada na dzień 23 lipca 2007 roku, zaś Obligacji serii B na dzień 20 sierpnia 2007 roku. 

• RYZYKO ZWIĄZANE Z PROWADZONYM  PROGRAMEM NAPRAWCZYM 

Powodzenie programu naprawczego w decydującej mierze uzależnione jest od sfinalizowania sprzedaży 
nieruchomości w Tychach, maszyn i urządzeń do produkcji profili PCV i innego nieproduktywnego majątku 
trwałego. Brak wpływu środków z tych transakcji może spowodować spadek przychodów ze sprzedaży. W związku z 
zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomości w Tychach i koniecznością spłaty rat kredytowych istnieje ryzyko 
niewywiązania się ze zobowiązań wobec banku a wpływ odpowiedniej wielkości rat kredytowych z bieżącej 
działalności jest niemożliwy. 
Szersze przedstawienie założeń programu naprawczego znajduje się w punkcie 5.2 niniejszego Prospektu. 
 

1.6.2 CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 

• UZALEŻNIENIE OD KONIUNKTURY 

Koniunktura na rynku budowlanym zależy od wielu czynników w szczególności od wielkości PKB, stopnia 
zamożności społeczeństwa, nastawienia inwestycyjnego podmiotów gospodarczych, oprocentowania kredytów, 
wysokości inflacji, rozwiązań podatkowych w zakresie rynku budowlanego (np. stawki podatku VAT, odliczenia od 
podatku dochodowego), kondycji gospodarczej państwa.  
Spółka działa głównie w branży produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Branża ta 
bardziej dotkliwie odczuła w ostatnich latach regres ogólnogospodarczy. Przyczynami pogorszenia się dynamiki 
rozwoju budownictwa są m.in. dynamiczny rozwój branży w latach poprzednich, znaczny wzrost cen produkcji 
budowlano-montażowej, pogorszenie się nastrojów inwestycyjnych związane ze zubożeniem społeczeństwa i firm. 

• SYSTEM PRAWNO-PODATKOWY 

Funkcjonujące dotąd uregulowania prawno-podatkowe sprzyjały rozwojowi budownictwa. Takie działania jak 
zwiększanie podatku VAT na produkty dla branży budowlanej, likwidacja części podatkowych ulg budowlanych, 
negatywnie oddziałują na rozwój budownictwa, co nie pozostanie bez wpływu na działalność Emitenta. W chwili 
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obecnej wydaje się, że ryzyko zmian związanych z prowadzoną przez Spółkę działalności zostało znacznie ograniczone 
po przeprowadzeniu w roku 2004 zmian dotyczących podwyższenia stawki podatku VAT na materiały budowlane z 
7% do 22%. 

• SYTUACJA EKONOMICZNA PAŃSTWA 

Na kondycję całego sektora, a zatem również na Emitenta wpływać będzie ogólna kondycja gospodarcza państwa. 
W finansowaniu budownictwa niezmiernie istotne są warunki kredytowe. Wielkość oprocentowania kredytów dla 
budownictwa zależy od polityki państwa (preferencyjne kredyty), ale również od poziomu stóp procentowych. 
Istnieje również pewne ryzyko cofnięcia się obecnej dobrej koniunktury w polskiej gospodarce. Sytuacja taka miałaby 
wpływ na osłabienie tempa wzrostu produkcji budowlanej, która po wielu latach zapaści zaczyna się odradzać, a więc 
i na popyt na produkty i usługi oferowane przez Emitenta, a przez to na wyniki przez niego osiągane. 
 

1.6.3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

• OGRANICZENIE PRAWA GŁOSÓW 

Zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki jeden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 25 % ogólnej liczby głosów 
istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że niniejsze ograniczenie prawa 
głosu nie ma wpływu na potrzeby ustalenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych 
w Prawie o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Dla potrzeb Statutu wykonywanie prawa głosu przez 
podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ww. ustawy. Ograniczenie 
to stosuje się do wszystkich akcjonariuszy, zatem nie powoduje uprzywilejowania żadnego z akcjonariuszy Spółki. 
Tego typu zapis jest ogólnie korzystny dla drobnych akcjonariuszy, może być jednak w perspektywie niekorzystny dla 
dużych akcjonariuszy i w efekcie może utrudniać takie działania jak wejście do Spółki akcjonariusza strategicznego, 
łączenie spółek itp. 

• RYZYKO NAŁOŻENIA PRZEZ KPWIG KAR W PRZYPADKU NIE WYPEŁNIANIA PRZEWIDZIANYCH PRAWEM 
OBOWIĄZKÓW 

W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymaganych prawem, w szczególności 
obowiązków, o których mowa w art. 76-81, art. 81c, art. 81d, ust 5-6 i art. 84 lub wynikających z przepisów, o których 
mowa w art. 63, art. 73, art. 75, art. 82, art. 83, art. 83a, art. 148 i 161e Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi albo wykonują je nienależycie, KPWiG może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych 
z publicznego obrotu, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 albo nałożyć obie te kary łącznie. Nie ma 
pewności, że taka sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do papierów wartościowych wyemitowanych przez 
Spółkę. 

• RYZYKO ODMOWY ZAREJESTROWANIA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PRZEZ SĄD 
REJESTROWY 

Zwraca się uwagę, że kwota podwyższenia kapitału zakładowego w uchwale nr 2 z dnia 31 marca 2005 r. nie wynika 
z kapitału zakładowego zarejestrowanego, a kapitału, który nie został jeszcze zarejestrowany. Sąd rejestrowy może 
odmówić zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, przez co Emisja może nie dojść do skutku. 
 

• RYZYKO ZWIĄZANE Z ODMOWĄ WPROWADZENIA  AKCJI DO OBROTU GIEŁDOWEGO LUB OPÓŹNIENIEM 
W TYM ZAKRESIE 

Wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu giełdowego wymaga uzyskania następujących postanowień i decyzji: 
� postanowienia sądu rejestrowego o rejestracji emisji Akcji, 
� decyzji Zarządu Giełdy odnośnie wprowadzenia Akcji Emitenta do obrotu giełdowego. 

Opóźnienie lub odmowa którejkolwiek instytucji wydania postanowienia lub decyzji może spowodować zachwianie 
lub całkowite przerwanie procesu wprowadzania Akcji Tras Tychy S.A. do obrotu giełdowego. Emitent nie może 
precyzyjnie określić i zagwarantować dotrzymania terminów wprowadzenia Akcji do obrotu na GPW. 
Emitent zamierza ubiegać się o pozyskanie opisywanych decyzji najszybciej jak to będzie możliwe. W tym celu 
zamierza składać do powyższych instytucji stosowne wnioski niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności 
umożliwiających złożenie wniosku. 

• RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZYSZŁĄ CENĄ AKCJI ORAZ ICH PŁYNNOŚCIĄ  

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na GPW zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży 
składanych przez inwestorów giełdowych. Na zachowania inwestorów mają wpływ takie czynniki jak ogólna sytuacja 
makroekonomiczna Polski, czy sytuacja na zagranicznych rynkach giełdowych. Kurs akcji Emitenta jest więc 
wypadkową wielu czynników, także nie związanych z sytuacją finansową Emitenta. Nie można wiec zapewnić, że 
osoba obejmująca akcje będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 

• RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM NOTOWAŃ 

Obrót papierami wartościowymi Emitenta zawiesić może Zarząd Giełdy na okres do trzech miesięcy w przypadku 
gdy Emitent narusza obowiązujące na GPW przepisy lub gdy wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników 
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obrotu lub na wniosek Emitenta. 

• RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z OBROTU GIEŁDOWEGO 

Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe Emitenta z obrotu giełdowego w przypadku, gdy: 
� utraciły status papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,  
� ich zbywalność stała się ograniczona. 

Wykluczenie papierów wartościowych z obrotu może nastąpić również: 
� jeżeli przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego, 
� jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie, 
� na wniosek Emitenta, 
� wskutek ogłoszenia upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość z powodu braku środków w majątku 

Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 
� jeżeli wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
� wskutek podjęcia decyzji o połączeniu z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 
� jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie dokonano żadnej transakcji giełdowej na danych papierach wartościowych, 
� wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 
� wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

• RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z PUBLICZNEGO OBROTU 

Zgodnie z art. 85 Ustawy Prawo o publicznym Obrocie Papierami wartościowymi na skutek niedopełnienia 
wymaganych prawem obowiązków Emitenta papierów wartościowych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 
może:  

� wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu, 
� nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych, 
� wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu nakładając jednocześnie 

karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych. 
 

1.7 WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA ZA OKRES 2001 – 2004 

Porównywalne dane finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej zostały zamieszczone w tabelach poniżej. Dane 
w tabelach podane zostały w tysiącach złotych 

Tabela 1.2 Dane finansowe Emitenta 

Okres obrotowy 
I kwartał 
2005 

2004 2003 2002* 

Przychody ze sprzedaży 2.664 54.657 72.820 74.382 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -801 -10.551 3.249 2.346 
Zysk (strata) brutto -985 -17.993 135 -1.582 
Zysk (strata) netto -969 -17.927 134 -1.582 

Aktywa razem 47.225 52.680 69.411 70.467 
Zobowiązania razem 33.906 37.745 41219 47245 
Zobowiązania długoterminowe 13.235 14.384 18.919 21.875 

Zobowiązania krótkoterminowe 18.541 21.091 18.853 20.631 
Aktywa netto (kapitał własny) 13.319 14.935 28.192 23.222 
Kapitał zakładowy 12.897 12.897 9.673 4.836 

Liczba akcji (w sztukach) 6.448.500 6.448.490 4.836.368 2.418.184 
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) -2,77 -2,78 0,03 -0,65 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - -0,59 0,03 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w 
zł) 

- - - - 

*dane finansowe Emitenta za 2002 r. uwzględniają połączenie Tras – Tychy S.A. i Tras – Okna S.A., które nastąpiło 
w pierwszym półroczu 2002 r. 
 
Tabela 1.3 Dane finansowe Grupy Kapitałowej 

Okres obrotowy 
I kwartał 
2005 

2004 2003 2002 

Przychody ze sprzedaży 12.161 115.909 121.170 91.488 
Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

-1.605 
-14.362 4.626 935 

Zysk (strata) brutto -1.815 -16.987 1.253 -3.923 
Zysk (strata) netto -1.726 -17.600 361 -3.414 
Aktywa razem 65.928 73.413 97.797 96.730 
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Zobowiązania razem 53.981 58.109 71.542 77.560 
Zobowiązania długoterminowe 15.913 17.160 26.299 35.186 
Zobowiązania krótkoterminowe 32.797 34.953 35.195 28.716 
Aktywa netto (kapitał własny) 12.008 15.011 26.535 21.285 
Kapitał zakładowy 12.897 12.897 9.673 4.836 
Liczba akcji (w sztukach) 6.448.500 6.448.490 4.836.368 2.418.184 
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w 
zł) 

-2,72 
-2,73 0,07 -1,41 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 
akcję zwykłą (w zł) 

-  0,07 -1,27 

Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedną akcję (w zł) - - - - 
 

1.8 WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ ZA OKRES 2001 –  2004 

 
Tabela 1.4 Wskaźniki finansowe Emitenta 

 Emitent 
Wskaźnik I kwartał 

2005 
2004 2003 2002* 

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) -7,28% -120% 0,5% -6,8% 
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) -2,05% -34% 0,2% -2,2% 
Rentowność sprzedaży netto -36,38% -32,8% 0,2% -2,1% 
Stopa wypłaty dywidendy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 254,57% 252,7% 146,21% 203,45% 

* wskaźniki finansowe Emitenta za 2002 r. uwzględniają połączenie Tras – Tychy S.A. i Tras – Okna S.A., które 
nastąpiło w pierwszym półroczu 2002 r. 

Tabela 1.5 Wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 

 Grupa Kapitałowa 

Wskaźnik I kwartał 
2005 

2004  2003 2002 

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) -14,37% -117,25% 1,4% -16,0% 
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) -2,62% -23,97% 0,4% -3,5% 
Rentowność sprzedaży netto -14,19% -15,18% 0,3% -3,7% 
Stopa wypłaty dywidendy 0,0% 0,0% 0,00% 0,00% 
Wskaźnik zadłużenia kapitałów 
własnych 

449,54% 387,11% 269,6% 364,4% 

 

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) = zysk netto / kapitał własny 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk netto / aktywa razem 

Rentowność sprzedaży netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży 

Stopa wypłaty dywidendy = wartość dywidendy wypłaconej lub zadeklarowanej za ostatni rok obrotowy / zysk netto 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zobowiązania razem / kapitał własny 

1.9 INFORMACJE O RATINGU 

W świetle znanych Emitentowi faktów nie został przeprowadzony przez jakąkolwiek wyspecjalizowaną instytucję 
krajową lub zagraniczną rating Emitenta lub jego papierów wartościowych. 

1.10 CELE EMISJI AKCJI 

Celem emisji Akcji serii H jest fuzja z Intur KFS Sp. z o.o. 
W ramach działań konsolidacyjnych Spółka zamierza optymalizować zakupy, zaopatrzenie, maksymalnie 
wykorzystać wzajemne moce produkcyjne, ujednolicić działania marketingowo – handlowe. Zarząd oraz centrum 
sprzedaży i logistyczne zostaną przeniesione do Inowrocławia, natomiast produkcja odbywać się będzie w dwóch 
ośrodkach: północnym w Inowrocławiu (według planów ok. 80% produkcji) i południowym w Skawinie (ok. 20% 
produkcji). Konsolidacja umożliwi lepsze wykorzystanie posiadanych środków trwałych, a według przewidywań 
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Zarządu koszty ogólne spadną do 1/3. 

1.10.1 DODATKOWE FUNDUSZE KONIECZNE NA REALIZACJĘ CELÓW  

Tras Tychy S.A. realizacji planowanego celu będzie dokonywał wyłącznie przy wykorzystaniu posiadanych środków, 
bez przeprowadzania dodatkowych publicznych emisji akcji.  

1.10.2 STAN PRZYGOTOWAŃ EMITENTA DO REALIZACJI CELÓW EMISJI 

Brak sprzeciwu ze strony KPWiG na wprowadzenie akcji serii H należy do przedostatnich etapów realizacji celu 
jakim jest połączenia Emitenta z Intur KFS Sp. z o.o. Zarejestrowanie połączenia przez sąd rejestrowy zakończy 
całość postępowania połączeniowego ww podmiotów. 

1.10.3 WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z POPRZEDNICH EMISJI AKCJI 

Spółka przeprowadziła dotychczas niepubliczne emisje akcji serii A, B i C, publiczną emisję akcji serii D, publiczną 
emisję Obligacji zamiennych na akcje serii E Spółki oraz publiczną emisję akcji serii F i G. Cele emisji publicznych 
nie były precyzowane w uchwałach WZ. Środki z emisji akcji serii A, B i C zostały wykorzystane na rozbudowę 
obecnego potencjału ekonomicznego Spółki. Obejmowało to zarówno inwestycje w majątek trwały, jak i zwiększenie 
majątku obrotowego. Wpływy z emisji akcji serii D zostały wykorzystane zgodnie z celami emisji przedstawionymi w 
prospekcie emisyjnym akcji serii D. Cele emisji akcji serii D zostały zrealizowane proporcjonalnie do pozyskanego 
kapitału. Wpływy z Obligacji zamiennych na akcje serii E, z zastrzeżeniem, że Spółka w ramach programu emisji o 
wartości do 30mln zł, pozyskała w wyniku emisji Obligacji Zamiennych łącznie jedynie 8,2mln zł. Podobnie, środki 
pozyskane z emisji akcji serii F wykorzystano zgodnie z założeniami przedstawionymi w prospekcie emisyjnym. 
Wpływy z emisji akcji serii F służyły kontynuacji prowadzonych działań konsolidacyjnych i dokapitalizowaniu spółek 
zależnych. W zamierzeniach 70% środków uzyskanych z emisji akcji serii G miało zostać przeznaczonych na 
dokapitalizowanie Intur KFS Sp. z o.o., natomiast pozostałe 30 % na przygotowanie połączenia. Jeśli chodzi o 
realizacje tych zamierzeń to 2,5mln zł przeznaczono na dokapitalizowanie spółki Intur KFS Sp. z o.o. w formie 
pożyczki, a 2,3mln zł na pokrycie kosztów restrukturyzacji Trasu przed połączeniem (głównie koszty związane z 
likwidacją produkcji profila okiennego i koszty restrukturyzacji organizacyjnej, w tym odprawy dla zwalnianych 
pracowników). 

1.11 ZMIANY CELÓW EMISJI 

Cele emisji wskazanej w punkcie 1.10 nie będą zmienione. 

1.12 OKREŚLENIE ZASAD USTALENIA STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW 
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I 
WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT 

W planie połączenia przyjętym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Tras Tychy S.A. i Zgromadzenie 
Wspólników spółki Intur KFS Sp. z o.o. ustalono, że 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. 
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. W przypadku takiego zaokrąglenia wspólnik Intur KFS Sp. z o.o. otrzyma dopłatę 
gotówkową w wysokości równej niecałkowitej liczbie akcji Tras Tychy S.A., o którą dokonano zaokrąglenia i ceny 
akcji Tras Tychy S.A. ustalonej na potrzeby dopłat. 
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1.13 STOPIEŃ OBNIŻENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NETTO NA JEDNĄ 
AKCJĘ DLA NOWYCH NABYWCÓW W ODNIESIENIU DO AKCJI SERII H 

Tabela 1.6 Stopień obniżenia wartości księgowej netto na 1 nabywaną akcję 

 

1.14 DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ I 
ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA  

 
Tabela 1.8 Dane finansowe 
 

Na dzień roku: 30 kwietnia 2005 
 Tys.  zł 
Wartość księgowa netto Spółki  12.874 
Zobowiązania Spółki   33.615 

Źródło: Emitent. 

Wartość księgowa netto na 1 akcję przed emisją 2,32 zł 
Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji -0,02 zł 
Wartość księgowa netto na 1 akcję po emisji (pro forma) 2,30 zł 
Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną akcję - 


