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IV DANE O EMITENCIE 
 

4.1 OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO 
WYPŁATY DYWIDENDY W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT OBROTOWYCH  

Emitent nie wypłacał dywidendy za ostatnie trzy lata obrotowe 2002 – 2004. Cały wypracowany w tym okresie zysk 

zasilił kapitał zapasowy Spółki i został przeznaczony na rozwój prowadzonej działalności. Dywidenda nie była 

wypłacana z uwagi na konieczność finansowania intensywnego rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta.  

Ostateczna decyzja o prowadzeniu określonej polityki i rozpoczęciu wypłat dywidendy zostanie podjęta przez Walne 

Zgromadzenie Spółki po uwzględnieniu jej sytuacji ekonomicznej w danym okresie. 

Organem uprawnionym do podjęcia uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku wypracowanego przez Spółkę 

na wypłatę dla akcjonariuszy jest Walne Zgromadzenie Spółki. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy, powinno odbyć się w ciągu 

sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy. 

Informacje o odbiorze dywidendy będą ogłaszane przez Emitenta w formie raportów bieżących. 

W sytuacji podjęcia przez WZ Spółki decyzji o wypłacie dywidendy, warunki jej odbioru będą ustalane zgodnie z 

zasadami obowiązującymi spółki publiczne. Na podstawie szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych S.A., Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, dniu 

ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. 

Wypłaty dywidendy przez spółki publiczne odbywają się za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. 

4.2 LICZBA I RODZAJ AKCJI TWORZĄCYCH KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
EMITENTA 

Na dzień sporządzenia Prospektu na kapitał zakładowy Emitenta składa się 6.448.490 akcji, w tym: 

 

• 60 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000, o wartości nominalnej 2,00 zł 

każda. Przed podziałem wartość nominalna akcji Spółki serii A wynosiła 10,00 zł. Akcje te były emitowane po 

cenie równej ich pierwotnej wartości nominalnej; 

• 1 090 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 01090000, o wartości nominalnej 2,00 

zł każda. Przed podziałem wartość nominalna akcji serii B Spółki wynosiła 10,00 zł. Akcje te były emitowane po 

cenie równej ich pierwotnej wartości nominalnej; 

• 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000, o wartości nominalnej 2,00 zł 

każda. Przed podziałem wartość nominalna akcji serii C Spółki wynosiła 10,00 zł. Akcje te były emitowane po 

cenie równej ich pierwotnej wartości nominalnej; 

• 568 184 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568 184, o wartości nominalnej 2 zł każda. 

Akcje te były emitowane po cenie 20,50 zł każda. 

• W dniu 7 maja 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie emisji 

Obligacji Zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Na podstawie powyższej uchwały 

Spółka była uprawniona do wyemitowania w ramach całego programu emisji do 3.000 sztuk obligacji, o wartości 

nominalnej 10.000 zł każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E. W celu przyznania posiadaczom 

Obligacji prawa do objęcia akcji serii E kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony z kwoty 

4.836.368 zł do kwoty nie większej niż 6.836.368 zł tj. o kwotę nie większą niż 2.000.000 zł, poprzez emisję do 

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2 zł każda. Spółka wyemitowała 410 

obligacji serii A oraz 410 obligacji serii B, co daje łącznie liczbę 820 Obligacji. Zgodnie z warunkami emisji 

Obligacji, cena konwersji jednej Obligacji na jedną akcję serii E wynosi 30 zł. W wyniku zamiany maksymalnej 

liczby wyemitowanych Obligacji (tj. 820 Obligacji) Spółka wyemituje maksymalnie 273.333 akcji serii E. 

Na dzień sporządzenia Prospektu żadna Obligacja nie została zamieniona na akcje serii E - Spółka nie wyemitowała 

żadnej akcji serii E. 

• 2.418.184 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184, o wartości nominalnej 2 zł 

każda. Akcje te były emitowane po cenie 2 zł każda. 

• 1612122 akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122, o wartości nominalnej 2 zł 

każda. 

Akcje te były emitowane po cenie 3 zł każda. 

 

 

4.3 ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W 
OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 

 

Przez cały okres roku obrotowego 2000, do  dnia 7 maja 2002 r., nie miały miejsca zmiany w kapitale zakładowym 

Emitenta; kapitał zakładowy Emitenta wynosił 4 836 368 zł i dzielił się na 2 418 184 akcje zwykłe na okaziciela serii A- 

D. 
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W dniu 7 maja 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie emisji obligacji 

oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie powyższej uchwały Spółka była 

uprawniona do wyemitowania w ramach całego programu emisji do 3.000 sztuk obligacji, o wartości nominalnej 

10.000 zł każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E. Obligacje zaoferowane zostały w publicznej 

subskrypcji inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. W 

celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia akcji serii E kapitał zakładowy Spółki został warunkowo 

podwyższony z kwoty 4.836.368 zł do kwoty nie większej niż 6.836.368 zł tj. o kwotę nie większą niż 2.000.000 zł, 

poprzez emisję do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2 zł każda. Podmiotami 

uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą wyłącznie posiadacze Obligacji. Uchwała została zarejestrowana przez 

właściwy sąd w dniu 18 lipca 2002 r. Spółka wyemitowała 410 obligacji serii A oraz 410 obligacji serii B, co daje 

łącznie liczbę 820 Obligacji. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, cena konwersji jednej Obligacji na jedną akcję 

serii E wynosi 30 zł. W wyniku zamiany maksymalnej liczby wyemitowanych Obligacji (tj. 820 sztuk) Spółka 

wyemituje maksymalnie 273.333 akcji serii E. Na dzień sporządzenia Prospektu żadna Obligacja nie została 

zamieniona na akcje serii E - Spółka nie wyemitowała żadnej akcji serii E. 

W dniu 10 lutego 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 

zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 4.836.368 zł i nie większą niż 6.836.368 zł, w drodze emisji z prawem poboru nie 

mniej niż 2.418.184 i nie więcej niż 3.418.184 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,00 zł każda. 

W wyniku przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 2.418.184 akcji zwykłych na okaziciela serii F, po cenie 

emisyjnej równej 2 zł. W dniu 11 sierpnia 2003 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Po 

rejestracji kapitał zakładowy Tras – Tychy S.A. wynosi 9.672.736 zł i dzieli się na 4.836.368 akcji zwykłych na 

okaziciela serii A – F o wartości nominalnej 2,00 zł każda. 

W dniu 18 sierpnia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 

zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 3.224.244 zł., ale nie większą niż 3.890.912 zł, w drodze emisji z prawem 

poboru, nie mniej niż 1.612.122 ale nie więcej niż 1.945.456 akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2 zł 

każda. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 1.612.122 akcji zwykłych na okaziciela serii G. Po 

rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 12.896.980 zł i dzieli się na 6.448.490 akcji zwykłych na okaziciela o 

wartości nominalnej 2,00 zł każda. 

4.4 INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU 
ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY 
UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB OBLIGACJI Z PRAWEM 
PIERWSZEŃSTWA  

W dniu 7 maja 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie emisji Obligacji 

Zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie powyższej uchwały, 

Spółka była uprawniona do wyemitowania w ramach całego programu emisji do 3.000 sztuk obligacji. W 

rzeczywistości w ramach całego programu Spółka wyemitowała 410 obligacji serii A oraz 410 obligacji serii B, co daje 

łącznie liczbę 820 Obligacji. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia akcji serii E kapitał 

zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony z kwoty 4.836.368 zł do kwoty nie większej niż 6.836.368 zł tj. o 

kwotę nie większą niż 2.000.000 zł, poprzez emisję do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 

nominalnej 2 zł każda. Pierwotnie, zgodnie z warunkami emisji Obligacji, cena konwersji jednej Obligacji na jedną 

akcję serii E wynosiła 30 zł. W wyniku zamiany maksymalnej liczby Obligacji, rzeczywiście wyemitowanych w 

ramach programu tj. 820 Obligacji, Spółka miała wyemitować maksymalnie 273.333 akcji serii E.  

15 grudnia 2003 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A i B poprzez zmianę 

ceny konwersji, wydaną na mocy ust. 1 uchwały nr 21 z 23 czerwca 2003 r. ZWZA Emitenta. Zgodnie z uchwałą 

liczba akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację, będzie równa liczbie całkowitej stanowiącej zaokrąglony w 

dół do jedności iloraz wartości nominalnej obligacji będących przedmiotem zamiany i ceny konwersji, tzn. że jedna 

obligacja może być zamieniona na 625 akcji. 

NWZA Emitenta uchwałą 6/08/2004 z 18 sierpnia 2004 upoważniło Zarząd do negocjacji w zakresie zmiany ceny 

konwersji obligacji serii A i B na akcje serii E, i ustalenia ceny w przedziale 8,20 zł – 14 zł. 

 

Na dzień sporządzenia Prospektu żaden z Obligatariuszy nie złożył Zarządowi Emitenta oświadczenia o zamianie 

Obligacji. 

W wyniku zamiany wszystkich 410 Obligacji serii A i 410 Obligacji serii B, przy ustalonej cenie konwersji 16,00 zł, 

może zostać wyemitowanych maksymalnie 512.500 akcje serii E.  

Zgodnie z pkt. 10.8 warunków emisji Obligacji, ostateczny termin zamiany Obligacji przypada na dzień 

poprzedzający o 30 dni datę wykupu Obligacji. Data wykupu Obligacji serii A przypada w dniu 23 lipca 2007 r., zaś 

data wykupu Obligacji serii B – 20 sierpnia 2007 r. 

4.5 WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O 
KTÓRE MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W 
GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO 

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego. 
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4.6 INFORMACJE O WPISANIU DANYCH DOTYCZĄCYCH 
PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ DO DZIAŁU 4 REJESTRU 
PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

Na dzień sporządzania Prospektu dział 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Emitenta nie 

zawiera wpisów. 


