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8.2 DANE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

8.2.1 PODSTAWOWE PRODUKTY TOWARY I USŁUGI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

Głównym obszar działalności spółki jest sektor materiałów budowlanych, a zwłaszcza stolarka budowlana. Filary  
działalności firmy stanowią: 
- produkcja stolarki budowlanej z PVC i aluminium,  
- spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy,  
- produkcja palet typu EUR i opakowań drewnianych.  
Do produktów flagowych Spółki zaliczamy okna z PCV. 

8.2.1.1 STOLARKA BUDOWLANA Z PCV 

PCV – tworzywo sztuczne otrzymywane w wyniku polimeryzacji monomeru – chlorku winylu. Posiada właściwości 
termoplastyczne, dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność na działanie wielu rozpuszczalników. 
Okna PCV są produkowane w oparciu o 3-, 4- i 5-komorowe niemieckie profile systemu TROCAL oraz 
wielokomorowe profile systemu ALUPLAST IDEAL 2000 i 4000. Zastosowanie powyższych systemów umożliwia 
wykonanie praktycznie każdej okiennej konstrukcji pionowej o dowolnych wymiarach i kształtach.  
W odróżnieniu od wielu innych stosowanych w Polsce profili, okna wykonane w systemie TROCAL 900 i TROCAL 
INNONOVA posiadają tzw. uszczelkę śródkomorową. To nowoczesne rozwiązanie wydatnie wydłuża bezawaryjną 
pracę okna (okuć) i gwarantuje nieprzymarzanie uszczelek podczas silnych mrozów. Okna kolorowe wykonuje się 
przy użyciu profili foliowanych lub barwionych w masie. Profile używane do produkcji okien nie zawierają związków 
kadmu i ołowiu i są wytwarzane na bazie ekologicznych stabilizatorów wapniowo-cynkowych. W oknach stosuje się 
praktycznie wszystkie, dostępne na rynku pakiety szyb (niskoemisyjne, dźwiękochłonne, bezpieczne, 
antywłamaniowe, refleksyjne, itp.) oraz markowe okucia obwiedniowe firm SIEGENIA i ROTO.  
Zdolność produkcyjna linii technologicznych wynosi 10-12 tys. skrzydeł (kołnierz typu EH) i ram miesięcznie. 
Produkcja i sprzedaż stolarki z PCV zajmuje podstawowe miejsce w działalności Intur KFS Sp. z o.o. Udział tych 
produktów w całości obrotów Spółki kolejno, w następujących latach, wynosi: 
 
Tabela 8.1 Udział w obrotach stolarki z PCV 
Rok 2004 2003 2002 2001 
Proc. udział w obrotach 50,60% 43,3% 34,7% 37,3 % 
Źródło: Intur KFS Sp. z o.o. 

8.2.1.2 STOLARKA BUDOWLANA – OKNA Z ALUMINIUM 

Intur KFS Sp. z o.o. jest producentem stolarki i ślusarki aluminiowej w systemach REYNAERS, PONZIO i 
SCHÜCO, które odznaczają się bardzo wysokimi zaletami eksploatacyjnymi i estetycznymi. Profile aluminiowe 
mają ciągłą przegrodę termiczną z poliuretanu bądź poliamidu. Konstrukcje charakteryzują się lekkością, 
nowoczesnością i odpornością na korozję, a zamontowane przez doświadczone zespoły montażystów, gwarantują 
wodo- i wiatroszczelność. 

W ostatnich latach wielkość produkcji została zredukowana, co miało na celu efektywne wykorzystanie 
pomieszczeń produkcyjnych. Na skutek zmian restrukturyzacyjnych wygenerowano sprawne uzbrojenie 
techniczne – halę produkcyjną o powierzchni 1200 m2 oraz w pełni zmechanizowane linie produkcyjne. Z jednej 
strony celowe wydaje się stopniowe odbudowanie produkcji tej grupy wyrobów, co jednak jest skorelowane z 
ożywieniem na rynku budowlanym. Z drugiej strony uzyskanie wolnych powierzchni produkcyjnych jest 
podyktowane realizacją strategii Spółki, która ma w zamyśle przeprowadzenie fuzji z TRAS-Tychy S.A. i 
utworzenie w Inowrocławiu linii produkcyjnych stolarki budowlanej z drewna.  

 

Tabela 8.2 Udział w obrotach stolarki budowlanej z aluminium 

Rok 2004 2003 2002 2001 
Proc. udział w obrotach 1,20% 2,1% 1,7% 16,8% 
Źródło: Intur KFS Sp. z o.o. 

8.2.1.3 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 

Firma Intur KFS Sp. z o.o. jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Producentów EUROPALET oraz Europejskiego 
Stowarzyszenia Paletowego (EPAL). Szczyci się posiadaniem licencji 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. Jakość oferowanych przez Intur KFS Sp. z o.o. 
opakowań drewnianych przyciągnęła klientów już nie tylko z Polski, ale zachęciła również do skorzystania z usług 
firmy odbiorców z Francji, Belgii, Niemiec, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Austrii i Szwajcarii. 
Zakład palet posiada wszystkie wymagane warunki techniczne: hala 2200 m2, wiaty magazynowe, place składowe, 
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maszyny do przygotowywania materiałów, linie technologiczną do automatycznego montażu palet, komory 
suszarnicze, urządzenia transportu wydziałowego. Zdolność produkcyjna linii technologicznej pozwala na produkcję 
30 tys. palet miesięcznie tj. 360 tys. sztuk palet EUR rocznie. 
 

Tabela 8.3 Produkcja opakowań drewnianych 

Rok 2004 2003 2002 2001 
Roczna produkcja (tys. palet) 164,32 226,0 207,7 305,1 
Źródło: Intur KFS Sp. z o.o. 
 
Dane te dowodzą, że zdolności produkcyjne palet EUR nie są wykorzystywane do końca, co wynika z 
restrukturyzacyjnej polityki Spółki. prognozuje związku z tym można oczekiwać rozszerzenia dochodowej produkcji 
opakowań z drewna w przyszłości. 
 

Tabela 8.4 Udział w obrotach opakowań drewnianych 

Rok 2004 2003 2002 2001 
Proc. udział w obrotach 10,00% 11,7% 18,2% 13,8% 
Źródło: Intur KFS Sp. z o.o. 

8.2.1.4 TRANSPORT I SPEDYCJA 

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 najwyższej klasy flotę samochodową składającą się z ponad 70 najnowocześniejszych 
ciągników siodłowych marki VOLVO i RENAULT z uniwersalnymi naczepami oraz jednostek samochodowych 
mniejszej wielkości. W ramach systemu transportowo – spedycyjnego prowadzonego przez Intur KFS Sp. z o.o. w 
całej Europie i w zachodniej części Azji pracuje średnio 130 samochodów ciężarowych –  24 tony - ze zdolnością 
przewozową ok. 3100 ton towarów jednorazowo. Firma oferuje współpracę przewoźnikom, spedytorom, eksporterom 
i importerom towarów, a przy tym zapewnia szybkie i rzetelne zrealizowanie zlecenia, pełną satysfakcję oraz 
konkurencyjne ceny. Tabor samochodowy stanowią: 30 zestawów transportowych własnych, 70 zestawów 
przewoźników zewnętrznych związanych stałymi umowami o świadczenie usług oraz 30 zestawów przewoźników 
zewnętrznych do dyspozycji w doraźnych potrzebach przewozowych. 
Zakład Spedycji Intur KFS Sp. z o.o. posiada stałe delegatury krajowe – Wrocław i Kraków oraz zagraniczne – 
Niemcy, Ukraina. 
Spółka Przejmowana spełnia wszystkie wymagania i warunki związane z posiadaniem uprawnień na transport i 
spedycję międzynarodową, co stawia go w świetle wiarygodnego spedytora świadczącego usługi wysokiej jakości. 
Dowodem na to mogą być umowy podpisane ze znanymi firmami na rynku polskim,  w tym również umowy na 
wyłączność świadczenia usług spedycyjnych. 
Największe firmy na rynku przewozowym konkurują ze sobą standardem wykonywanych usług, toteż firma dba o to, 
aby kierowcy kontraktowi wykonywali usługi na tym samym poziomie, jak ci zatrudnieni. 
 
Spedycja i przewozy towarowe zajmują ważne miejsce w działalności Intur KFS Sp. z o.o.: 
 

Tabela 8.5 Udział w obrotach transportu i spedycji 

Rok 2004 2003 2002 2001 
Proc. udział w obrotach 38,20% 42,7% 43,0% 30,5% 
Źródło: Intur KFS Sp. z o.o. 
 
8.2.2 OTOCZENIE W JAKIM SPÓŁKA PRZEJMOWANA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 

Zależność branży stolarki budowlanej, jak również usług transportowych od koniunktury gospodarczej każe uważnie 
śledzić prognozy gospodarcze dla gospodarki polskiej. Właściwe dane makroekonomiczne pozwalają bowiem 
odpowiednio skorygować prognozy rozwoju Spółki. 
Warunki makroekonomiczne oraz dane z prognozy na kolejne lata wskazują, iż tworzy się klimat sprzyjający 
rozwojowi nakładów inwestycyjnych. Po raz pierwszy od lata 2004 r. znacznie zmniejszyły się zapasy wyrobów 
gotowych w magazynach przedsiębiorstw. Jednocześnie wzrasta wciąż eksport, pomimo krótkookresowych wahań 
związanych z aprecjacją złotego spowodowanej napływem kapitałów finansowych inwestorów zagranicznych. 
Prognozuje się, że średni kurs złotego w latach 2005-2006 w stosunku do euro powinien zawierać się w przedziale 
4,10-4,30. Przy zbliżonym tempie wzrostu jednostkowych kosztów pracy w kraju i za granicą, konkurencyjność 
polskiego eksportu prawdopodobnie będzie zbliżona do obecnej. Ponadto, jeżeli tempo wzrostu PKB w strefie euro 
utrzyma się na poziomie 2% w skali roku, to można spodziewać się, że tempo wzrostu wolumenu eksportu nie spadnie 
poniżej 10% rocznie w prognozowanym okresie. Jeżeli rosnące oszczędności przedsiębiorstw nie przekształcą się w 
transfery zagraniczne, lecz zmaterializują się ich deklaracje inwestycyjne zawarte w testach koniunktury, to 
prawdopodobnie znacząco wzrosną nakłady inwestycyjne w horyzoncie prognozy. Jeżeli część inwestycji byłaby 
dodatkowo wspomagana funduszami napływającymi z Unii Europejskiej, to prawdopodobnie tempo wzrostu 
nakładów inwestycyjnych w latach 2005-2006 wyraźnie przekroczyłoby 10% rocznie. Wzrostowi nakładów 
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inwestycyjnych sprzyjałby również mocny złoty. Jednocześnie jednak rośnie prawdopodobieństwo znaczącego 
wzrostu dynamiki importu. W efekcie wkład eksportu netto we wzrost PKB z dodatniego zaobserwowanego w IV 
kwartale 2004 r. stałby się ujemny – do ponad -1 pkt proc. w II połowie 2006 r. Prezentowany wyżej scenariusz jest 
scenariuszem stabilizacji wzrostu PKB w przedziale 4-5% rocznie, przy relatywnie niskiej inflacji. Tempo wzrostu 
może spaść poniżej 4%, jeżeli oszczędności nie przekształcą się w inwestycje (brak popytu) lub, jeżeli istotnie wzrośnie 
kurs złotego (aprecjacja).  
 
Tabela 8.6 Polska - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 
Wyszczególnienie 2004 2005 2006 

Produkt krajowy brutto (PKB)  5,4 (5,3)  4,4  4,8  

Konsumpcja prywatna  3,2  3,8  4,0  

Konsumpcja publiczna  1,0  1,5  1,2  
Nakłady brutto na środki trwałe  5,1 9,8  11,5  

Eksport towarów i usług  18,2  12,2  10,3  

Import towarów i usług  15,6  12,7  13,1  

Przeciętne wynagrodzenie brutto  4,7  4,8  5,1  

Ceny konsumpcyjne 3,5 3,4 2,5 
Stopa oszczędzania w % (gospodarstwa 
domowe)  

10,7  10,8  10,6  

Stopa bezrobocia (w %)  19,1 18,4 18,0  
Średnia stopa procentowa kredytu 
redyskontowego  5,8  5,6  5,5  

Saldo obrotów bieżących (% PKB) -1,9  -2,2  -2,3  
Deficyt budżetu państwa (% PKB) 4,7 3,6 3,5 

Źródło: Prognoza i szacunki Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. 

8.2.2.1 SEKTOR DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ – BUDOWNICTWO 

Branża stolarki budowlanej, w której działa Intur KFS Sp. z o.o. zaliczana jest do sektora budowlanego - produkcja 
budowlano-montażowa - którego wyniki i wielkości rozwoju są w dużej mierze zależne od koniunktury, sytuacji 
gospodarczej i makroekonomicznej. Rozwój tego sektora, w perspektywie zależności koniunkturalnej, jest bardzo 
dynamiczny. Wynika to z niedostatecznego nasycenia rynku mieszkaniowego. W Polsce wciąż brakuje dużej ilości 
mieszkań. Szacunkowy niedobór mieszkań wynosi około 1,5 miliona. Znajduje to bezpośrednie przełożenie na 
wielkość popytu wewnętrznego na mieszkania oraz zdolności akcji kredytowej banków.  
Brak równowagi makroekonomicznej prowadzi do nierównowagi budowlanej. Nierównowaga makroekonomiczna 
wywołuje reakcje inwestorów, prowadzącą do gwałtownej deprecjacji waluty, wzrostu inflacji i stopy procentowej 
oraz załamania popytu budowlanego, fali bankructw firm budowlanych i załamania wzrostu gospodarczego. Stopa 
wzrostu gospodarczego wywiera duży wpływ na zdolność kredytobiorców budowlanych do obsługi zadłużenia. 
Szczególnie istotna wydaje się w tym przypadku nie tylko bezwzględna stopa wzrostu, ale również jej przewidywany 
poziom oraz prawdopodobieństwo wystąpienia jej nagłych załamań. 
 
Wykres 8.1 Produkcja budowlano-montażowa 

 
Źródło: GUS 
 
Zmienność produkcji budowlano-montażowej jest też efektem sezonowości tego sektora gospodarki. Jednak 
obserwując dane trendu rozwoju można zauważyć stopniowy wzrost produkcji, który nie był w tym przypadku 
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sezonowy, ale efektem zakończenia załamania w sektorze budownictwa w 2003 roku. Na dzień dzisiejszy wzrost 
produkcji ma również przełożenie na wzrastającą liczbę przedsiębiorstw, które wyczerpują swoje zdolności 
produkcyjne. W porównaniu do marca ub. roku odsetek przedsiębiorstw, które nie planują żadnej działalności 
inwestycyjnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zmienił się i wynosi 24% (w październiku 2004 r. - 19%). Podobnie 
jak przed rokiem 68% producentów podejmujących działalność inwestycyjną przewiduje, że ich działalność dotyczyć 
będzie prac i zakupów modernizacyjnych (w październiku ub. roku 66%), 72% - nowych inwestycji (w październiku 
ub. roku 63%, przed rokiem - 65%). Jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji przedsiębiorcy 
wskazują środki własne (94% jednostek, 93% w październiku ub. roku i przed rokiem 92%). Krajowy kredyt 
bankowy wybiera 40% jednostek (w październiku ub. roku 34%, przed rokiem - 36%). Leasingiem jest 
zainteresowane 28% przedsiębiorstw (w październiku ub. roku 26%, przed rokiem - 25%). 

8.2.2.2 WSKAŹNIK OGÓLNEGO KLIMATU KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ 
W BUDOWNICTWIE 

Wykres 8.2 Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w budownictwie 

 
Źródło: GUS 
 
Innymi słowy przewidywalność opłacalności i ryzyko inwestowania w sektorze produkcji budowlano-montażowej 
poprawiają się, a zależności makroekonomiczne gospodarki, a w szczególności szybki wzrost gospodarczy, poprawiają 
sytuację dochodową przedsiębiorców. Wśród czynników sektorowych przedsiębiorcy wymieniają następujące, które 
stanowią ograniczenia ich rozwoju:  
- konkurencja innych firm, 
- niedostateczny popyt, 
- koszty finansowej obsługi działalności, 
- koszty materiałów, 
- koszty zatrudnienia. 
 
Wykres 8.3 Liczba mieszkań oddanych do użytku, rozpoczętych oraz takich, na których budowę wydano pozwolenia 
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Źródło: GUS 
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Wzrost zamówień dla sektora budowlano-montażowego, a w szczególności dla branży, w której działa Spółka 
Przejmowana, jest zależny również od sytuacji, jaka kształtuje się na rynku mieszkaniowym. Dane dotyczące 
sprzedaży mieszkań oraz wydania nowych pozwoleń na ich budowę pozwalają ocenić i prognozować rozwój sektora 
budownictwa.  
W roku 2004 ilość mieszkań, których budowę rozpoczęto wynosiła 97 238 oraz oddano do użytku ogółem 162 686 
mieszkań (mieszkania spółdzielcze, indywidualne, mieszkania na sprzedaż lub wynajem, pozostałe). Było to więcej niż 
w roku poprzednim i dane te potwierdzają ciągły wzrost na rynku mieszkaniowym od roku 2003. Wskaźnikiem 
prognozującym kształtowanie się trendu (ceteris paribus) rozwoju rynku mieszkaniowego jest wskaźnik ilości 
mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia. Wzrostu tego wskaźnik wyniósł 14% w stosunku do roku 
poprzedniego i potwierdza utrzymanie się trendu wzrostowego w kolejnym roku. Takie same zdanie podzielają 
przedsiębiorcy z sektora budownictwa, którzy oczekują wzrostu zamówień, wzrostu produkcji oraz poprawy sytuacji 
finansowej.  

8.2.2.3 BRANŻA OKIEN Z PCV I OKIEN DREWNIANYCH 

Rynek zrzeszający producentów okien, drzwi i bram metalowych, został wyceniany w roku 2004, w oparciu o 
całkowitą sprzedaż, na 8,6 mld zł. Szacuje się, że wartość rynku w tym czasie wzrosła o 8%. Na rynku działa około 3 
tys. producentów. Do tego dochodzi kilkadziesiąt tysięcy drobnych przedsiębiorstw zajmujących się usługami i 
pośrednictwem w sprzedaży. W prognozach na 2005 rok przedsiębiorcy zakładają 5%-owy wzrost produkcji. 
Pomimo tego przedsiębiorcy nie spodziewają się znaczących zmian w stosunku do roku poprzedniego. Rynek 
natomiast zacznie się oczyszczać z  producentów, którzy prosperują w obszarze szarej strefy i wytwarzają produkty 
poniżej jakichkolwiek norm i wymogom. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych określa warunki, 
które muszą być spełnione, aby wyrób mógł być dopuszczony do stosowania na rynku krajowym i unijnym, i daje 
inspektorom Urzędu Nadzoru Budowlanego nowe narzędzia egzekwowania przepisów o spełnianiu wymogów, jakim 
podlegają materiały budowlane. Umożliwia kontrolowanie producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych 
oraz nakładania na nich kar. Ma się to przyczynić do zniknięcia firm budowlanych z szarej strefy. Warto dodać, że 
producenci stolarki budowlanej szarą strefę uznają za duże ryzyko własnej działalności, dlatego skuteczność działania 
służb państwowych w egzekwowaniu przepisów budowlanych może spowodować wzrost przychodów pozostałych 
producentów, w tym Spółki Przejmowanej, w przyszłości.   
W roku 2005 spodziewana jest kontynuacja trendu z poprzednich lat, polegającego na zwiększaniu się udział w rynku 
producentów okien z PCV kosztem wytwórców okien drewnianych. Dzieje się tak dlatego, że w Polsce największy 
wpływ na decyzję o zakupie okna ma jego cena.  
 
Wykres 8.4 Prognoza sprzedaży okien w Polsce w 2005 r. 

 
Źródło: Polskie Okna i Drzwi 
 
Potencjał rozwoju rynku okien w Polsce jest duży. Z jednej strony ze względu na potężne zapóźnienia inwestycyjne w 
zakresie budownictwa niemieszkalnego jak szkoły, szpitale, budynki przemysłowe i biurowce, z drugiej strony z 
powodu znacznych niedoborów w budownictwie mieszkaniowym, szczególnie w segmencie remontowym. Zgodnie z 
szacunkami około 80% okien, czyli 32,8 miliona, nadaje się do wymiany. Także w międzynarodowym porównaniu 
produkcji okien na mieszkańca Polska plasuje się na jednej z ostatnich pozycji w Europie. W 2002 roku osiągnęła 
mianowicie kwotę 0,11 jednostek okiennych/mieszkańca, czyli prawie o prawie 40% mniej od przeciętnej europejskiej 
i aż trzy razy mniej niż lider tego rankingu Austria.  
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8.2.2.4 BRANŻA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 

Rynek palet drewnianych regulują przepisy międzynarodowych organizacji ds. jakości wytwarzania, handlu i 
składowania palet. Producenci będący udziałowcami tego rynku posiadają certyfikaty jakości, które są świadectwem 
spełnienia najwyższych norm jakościowych. Dominującą organizacją zajmującą się dbaniem o wyznaczanie i 
utrzymywanie standardów w produkcji palet drewnianych jest European Pallet Association (EPAL), którego 
certyfikaty jakości są akceptowane w całej Unii Europejskiej oraz Japonii i Stanach Zjednoczonych. European Pallet 
Association jest właścicielem znaków EUR  i  EPAL  chronionych  prawem  znaków  towarowych dla oznakowania 
wyrobów o zagwarantowanej jakości w ramach dokumentu nadania. Ze względów wymagających przepisów rynek 
palet drewnianych jest ograniczony barierą wejścia. Z tego względu istnieje niebezpieczeństwo rozwoju szarej strefy, 
a zwłaszcza fałszerstw. Według danych ekonomicznych rentowność tej branży wynosi 3,6% w skali roku. Jej rozwój 
w obszarze Unii Europejskiej może stać się jeszcze bardziej dynamiczny, gdyż przepisy unijne wprowadzają zasady 
zarządzania odpadami opakowaniowymi, związane głównie z opłatami w zakresie recyklingu palet drewnianych. 
Przepisy te mogą ograniczyć konkurencyjność producentów amerykańskich. Amerykanie uważają, że nowe przepisy 
o paletach drewnianych, które oficjalnie mają chronić lasy, mogą dotknąć import o wartości 80mld dolarów. 

8.2.2.5 TRANSPORT 

Drogowy transport towarów w ruchu międzynarodowym realizowany jest w Polsce przez ponad 25 tys. ciężarówek. 
Ale tylko ponad dziesięć firm transportowych posiada więcej niż 100 pojazdów. Połowę rynku stanowią małe firmy, 
które mają od jednej do trzech samochodów transportowych. Obecnie zachodzą znaczące zmiany na rynku 
transportowym,  które można określić mianem konsolidacji. Rynek transportowy jest trudnym rynkiem ze względu 
na obowiązujące przez lata transformacji gospodarczej często nieprecyzyjne przepisy, jak i ze względu na 
rozdrobnioną strukturę. Sprawia to , że do momentu akcesji działalność transportowa była obarczona znacznym 
ryzykiem, co wpływało bezpośrednio na koszty funkcjonowania. Oczywiście ten rodzaj ryzyka był eliminowany przez 
dużą chłonność rynku, jak i konkurencyjność cenową polskich przewoźników. Obecnie implementacja przepisów 
unijnych zdecydowanie ułatwia funkcjonowanie podmiotom gospodarczym na tym rynku, gdyż nie pozostaje już 
żadnego miejsca na dowolną interpretację przepisów. Zmienia się też charakter ryzyka. Jego głównym źródłem jest 
teraz zwiększająca się konkurencja, a zwłaszcza jakość usług. 
Przyczyn konsolidacji można się doszukiwać w wielu czynnikach, jednak do najważniejszych należą: 
- struktura rynku,  
- wymogi licencyjne i techniczne samochodów oraz  
- zależność rynku transportowego od rozwoju inwestycji w gospodarce, które pobudzają handel, co wpływa na wzrost 
popytu na usługi logistyczne na rynku transportowym.  
Zatem charakter konsolidacji wydaje się być w tym przypadku wymuszony, gdyż wielu małych i średnich 
przewoźników towarów nie jest w stanie konkurować z krajowymi, jak i zagranicznymi uczestnikami tego rynku po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Konsolidacja niesie jednak ze sobą pozytywne rozwiązania dla uczestników 
rynku. Wzrastający rynek przewozów transportowych  kroczy z pewnością z pewnością zgodnie ze swoją 
długoterminową wzrastającą linią trendu z faktu, że usługi transportowe są wciąż tańsze od przewozów 
samolotowych, czy kolejowych na krótkich dystansach. Dlatego też firmy, które posiadają łatwiejszy niż inne dostęp 
do źródeł finansowania (powiązania i alianse strategiczne z partnerami branżowymi) oraz firmy oferujące klientom 
wyższą wartość dodaną w logistyce (a tym samym osiągające wyższą marżę przy sprzedaży usług niż inne) z dużym 
optymizmem patrzą na nadchodzące w gospodarce zmiany. Firmy nie posiadające takich atutów co najwyżej liczą na 
to, że ogólna poprawa koniunktury przyniesie także poprawę ich własnej sytuacji. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest 
wzrost umów kontraktowych, w ramach których mali przewoźnicy świadczą swoje usługi większym, jak również 
bezpośrednie przejęcia.  
Przemiany zachodzące na rynku transportowym niosą ze sobą również ładunek rozwojowy, który jest w stanie 
wykorzystać potencjał tego rynku. Stwarzają go warunki zewnętrzne, głównie akcesja Polski do Unii Europejskiej. 
Szansą rozwojową może być budowanie wizerunku Polski jako europejskiego centrum w obrocie międzynarodowym. 
Istnieją podstawy ekonomiczne przemawiające za tym, iż Polska takim centrum europejskim stanie się w najbliższych 
latach. Należy jednak wspomnieć, że kosztem wstąpienia Polski w struktury unijne jest wzrost konkurencyjności na 
rynku transportowym, głównie ze strony tańszych usługodawców z krajów bałtyckich. Wymusi to na pewno spadek 
frachtów, czyli cen za przewóz. Z drugiej strony Polskę i pozostałe nowe państwa członkowskie obowiązuje okres 
przejściowy w obszarze swobodnego wykonywania usług w ramach tzw. kabotażu – przewozu towarów narodowych, 
który będzie obowiązywać przez trzy lata (z ewentualnością przedłużenia tego okresu o dalsze 2 lata) na terytorium 
obecnych i nowo przyjętych państw UE. Zakaz ten dotyczy zarówno transportu rzeczy wykonywanego zarobkowo, 
jak i na potrzeby własne. Na zasadzie wzajemności, przewoźnicy z UE również nie będą mogli wykonywać przewozów 
kabotażowych na terytorium Polski.  
W obliczu tych zdarzeń konsolidacja rynku transportowego jawi się pozytywnie, ponieważ pozwoli podmiotom 
polskim konkurować z zagranicznymi nie tylko kosztami ale również jakością usług, gdyż dobrze zorganizowane 
podmioty jest stać również na wdrażanie i wykorzystywanie rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych w swojej 
działalności. Gros małych przewoźników może w tym przypadku liczyć na związanie się różnego rodzaju umowami 
kontraktowymi o świadczeniu usług transportowych, co uchroni ich przed upadłością. 

8.2.2.6 PROWADZENIE OD 1 MAJA 2004R. WYŻSZEJ STAWKI PODATKOWEJ VAT NA 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

Zmiana regulacji prawnych w Polsce zwiększająca stawkę podatku VAT z 7% do 22% w budownictwie jest pewnym 
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zagrożeniem dla zdecydowanej większości firm działających w branży budowlanej. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa 
oferujące kompleksowe usługi, gdyż dla nich podatek VAT nie zmieni się.  
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8.2.2.7 EUROPEJSKI RYNEK OKIEN 

Europejski rynek okien należy do najbardziej złożonych i wydawałoby się nieprzejrzystych sektorów przemysłowych. 
W Europie nie ma dwóch identycznych rynków okien. Rozbieżności uwidaczniają się nie tylko pod względem rozwoju 
poszczególnych regionów, lecz leżą u samych podstaw. Okno w Polsce nie jest tym samym, co okno w Portugalii lub w 
Niemczech. Powodem rozbieżności są różnice klimatyczne, architektoniczne i oczywiście obyczajowe. Niejednorodne 
jest podejście klienta do produktu oraz status okna w hierarchii wydatków gospodarstw domowych w poszczególnych 
krajach. Duża dywergencja widoczna jest w zakresie materiałów okna: zróżnicowane są preferencje klientów oraz 
technologia wytwarzania materiału i jego struktura: hiszpańskie okno metalowe nie przypomina ani techniką ani ceną 
metalowego okna z Niemiec. Od 1997 roku europejski rynek okien odznaczał się wysoka stabilnością. W 2002 roku 
sprzedano ogółem 100,7 milionów jednostek okiennych, co oznacza spadek o 1,3 % w porównaniu do roku 2001. W 
2003 roku sprzedaż okien na rynku europejskim nieznacznie wzrośnie - do 101,0mln. jednostek. Na najbliższe lata 
prognozowana jest znaczna poprawa. Już w 2004 roku ilość sprzedanych okien zwiększy się o odczuwalne 3,7%. 
 
Wykres 8.5 Rozwój regionalny w Europie 

 
Źródło: InterConnection 
 
Kraje Europy Środkowo Wschodniej odnotowały w 2002 roku wzrost o 7,3% i dostarczyły w sumie na rynek zbytu 
8,1mln jednostek okiennych. Także na najbliższe lata spodziewany jest wzrost, tym prężniejszy, im lepsza będzie 
sytuacja na największym rynku tego regionu - w Polsce. 
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Wykres 8.6 Rozwój rynku okien i udział w tym rynku wybranych krajów Europy 

 
Źródło: InterConnection 
 
W zakresie materiałów ram największą popularnością na skalę europejską cieszą się od kilku lat okna z PCV, które 
obecnie obejmują około 46,6 % całego rynku. Wzrostowi tego rynku sprzyja nie tylko korzystna cena tych okien na 
większości rynków europejskich oraz wzrost segmentów, w których cieszą się one największym powodzeniem, ale 
także wyżej wspomniane, pozytywne tendencje rozwojowe na rynku francuskim, rynkach Europy Wschodniej, a 
przede wszystkim na Wyspach Brytyjskich, które stanowią rynek zbytu dla ponad 33,2% okien PVC sprzedawanych 
rocznie w Europie Zachodniej. Na drugim miejscu w Europie plasują się od niedawna okna metalowe z udziałem 
ilościowym na poziomie 25,4% rynku. Okna drewniane straciły w 2000 roku definitywnie drugie miejsce na rynku. 
Spadek tego segmentu był w głównej mierze rezultatem ostrej redukcji na rynku niemieckim, na którym nadal 
sprzedaje się prawie 1/4 wszystkich drewnianych okien w Unii Europejskiej. Najmniejszy udział (4,1%) przypadł 
oknom drewniano-aluminiowym. Obecne tendencje na rynkach europejskich nie zapowiadają większych zmian w 
proporcjach materiałów. W najbliższych dwóch latach PVC umocni jeszcze bardziej swoją pozycję i osiągnie w 2004 
roku 48,1%. Okna metalowe utrzymają się na tej samej pozycji, nie zwiększając swojego udziału. W zakresie okien 
drewnianych redukcja ilościowa wyniesie -2,1%. Okna z materiałów łączonych wprawdzie zwiększą udział o ponad 
6%, ale jeszcze długo nie zagrożą pozycji okien drewnianych. 
 
Wykres 8.7 Udziały w rynku według materiału 

 
Źródło: InterConnection  
 



Rozdział VIII – Intur KFS Sp. z o.o. Spółka Przejmowana Prospekt Emisyjny 

 

Tras - Tychy S.A.  

 
232

Obserwując Europę w aspekcie segmentów rynku, najsilniejszy wzrost odnotowuje segment renowacji. W 2002 
sprzedano na europejskim rynku okien około 55,6% jednostek na potrzeby remontów. W tej dziedzinie przewodził 
rynek brytyjski i włoski. Na końcu znajdują się natomiast rynki Półwyspu Iberyjskiego oraz Słowacji, Węgier i 
Słowenii. W Polsce, podobnie jak na większości rynków Unii Europejskiej, siłą napędową rynku okien był dotychczas 
i pozostanie jeszcze długo segment renowacji, co idzie w parze z nadal dosyć niskim wskaźnikiem nastroju w branży 
budowlanej. 
 
Wykres 8.8 Renowacja i nowe budownictwo w Europie 

 
Źródło: InterConnection 
 

8.2.2.8 KONKURENCJA I UDZIAŁ W RYNKU POLSKIM 

 
Łączne przychody firm z branży stolarki otworowej w 2004 r. wyniosły ok. 10mld zł, z czego pierwszych dwudziestu 
producentów posiada obecnie 40 % całego rynku stolarki otworowej, do której zalicza się: 
- okna pionowe i dachowe, 
- drzwi wejściowe i wewnętrzne, 
- ogrody zimowe i fasady, 
- bramy i rolety. 
Największy udział w rynku mają okna z PCV, ok. 32 %, następnie drzwi, ok. 18 % oraz ślusarka otworowa 14%. 
Okna drewniane stanowią 11 % rynku stolarki budowlanej. W roku 2004 przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją 
stolarki otworowej były bardziej efektywne, osiągając wyższy przychód na jednego zatrudnionego przy jednoczesnym 
wzroście zatrudnienia. Największą wydajność zanotowały w roku 2004 firmy produkujące okna dachowe i ślusarkę 
otworową 
 
Tabela 8.7 Ranking producentów stolarki budowlanej za rok 2004 (tys. PLN)  

Lp. Producent 
Podstawowe 
produkty 

2004 2003 

1. Fakro okna dachowe d.z. 275 250 
2. Porta Kmi Poland drzwi 273 000 224 950 
3. Roto Frank okna dachowe 168 237 136 867 
4. Stolarka okna, drzwi, podłogi 139 505 141 656 
5. Drutex okna 113 059 125 274 
6. Oknoplast Kraków okna PCV 110 361 98 277 
7. Stolbud okna drewniane, 

drzwi 
110 000 124 270 

8. Gerda drzwi, zamki 101 023 96 986 
9. Pol-Skone drzwi, okna 

drewniane 
100 536 94 775 

10. Mercor drzwi, przegrody 93 287 82 680 
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17. Intur KFS  okna PCV 61 906 57 215 
21. Tras Tychy okna  54 657 72 820 
Źródło: Okna Drzwi Fasady -  Forum Branżowe 
d.z. – dane zastrzeżone 
Większość polskich producentów stolarki okiennej koncentruje się głównie na rynku lokalnym. Najbardziej 
efektywny zasięg sprzedaży w tej branży zamyka się promieniem 200 km od fabryki. Ideą rozwoju sprzedaży jest 
teraz umacnianie regionalnej pozycji, poprzez tworzenie stabilnej sieci partnerów handlowych. Plany obejmują 
również rozwój eksportu, szczególnie teraz po wejściu Polski do UE. Pod względem jakości producenci okien już 
mogą konkurować z produktami sprzedawanymi na rynku unijnym.  
 
8.2.3 GŁÓWNE RYNKI ZBYTU 

Informacje o głównych rynkach zbytu, z podziałem na krajowe wg. asortymentów produktów, towarów i usług 
przedstawia poniższa tabela: 
 
Tabela 8.8 Główne rynki zbytu wg asortymentów, z podziałem na sprzedaż krajową i eksport 
WYROBY, USŁUGI 2004 

(TYS. PLN) 
2003 

(TYS. PLN) 
2002 

(TYS. PLN) 
2001 

(TYS. PLN) 

Wyroby stolarki 
z PCV 

sprzedaż krajowa 9 512,5 12 861,5 8 097,7 16 831,5 

sprzedaż 
eksportowa 

15 949,7 9 854,8 6 302,8 3 591,1 

Wyroby stolarki 
z aluminium 

sprzedaż krajowa 729,1 1 053,4 672,2 6 917,9 
sprzedaż 
eksportowa 

8,9 - - 2 118,5 

Palety 
drewniane 

sprzedaż krajowa 2 882,5 6 010,5 8 133,3 8 097,5 
sprzedaż 
eksportowa 

3 069,8 395,2 23,8 371,0 

Usługi 
montażowe 
stolarki 

sprzedaż krajowa 4 767,5 1 074,5 1 298,7 3 779,7 
sprzedaż 
eksportowa 

- - 10,5 40,2 

Usługi spedycji i 
przewozów 

sprzedaż krajowa 5 576,2 2 803,6 2 662,7 2 268,9 
sprzedaż 
eksportowa 

17 226,7 20 713,2 17 646,1 17 429,9 

Wynajem 
pomieszczeń 

sprzedaż krajowa 57,1 272,6 369,0 361,3 

sprzedaż 
eksportowa 

- - - - 

Razem sprzedaż 
produktów 

sprzedaż krajowa 23 524,9 24 076,1 21 233,7 38 256,8 
sprzedaż 
eksportowa 

36 255,1 30 963,3 23 983,2 23 550,7 

Źródło: Intur KFS Sp. z o.o. 
 
8.2.4 SEZONOWŚĆ PRODUKCJI I RYNKÓW ZBYTU 

Branża stolarki budowlanej, którą zalicza się do sektora budownictwo, jest w dużym stopniu zależna, tak jak cały 
sektor, od koniunktury gospodarczej.  Z drugiej strony branża stolarki budowlanej zależy również od sektora 
budowlanego. Stąd też wynikają zmienne wyniki sprzedaży Spółki, które są skorelowane z cyklami występującymi w 
budownictwie. Zależy to w dużej mierze od czynników sektorowych takich jak: ilość pozwoleń na budowę 
wydawanych corocznie, czas trwania budowy, ilość budowli oddawanych do renowacji rocznie. Znaczenie rozwoju 
koniunktury w skali makroekonomicznej jest decydującym czynnikiem, gdyż stanowi o wzroście siły nabywczej 
konsumentów oraz o rozwoju rynku inwestorów. Pozytywnie wpływa również na rozwój akcji kredytowej banków, z 
których środków inwestycje w budownictwie są w części finansowane. Jak wskazują dane, w roku 2004 akcja 
kredytowa banków na rynku mieszkaniowym bardzo szybko rosła. Przyczyną jest poprawienie koniunktury 
gospodarczej i warunków inwestowania oraz zaufania konsumentów do utrzymującego się wzrostu. Dane z 
pierwszego półrocza 2004 wskazują, że w sektorze klientów indywidualnych banki udzieliły przeszło 71 tys. tego typu 
kredytów, o wartości przekraczającej 6,7mld zł. Jest to ponad 40 procent więcej niż w 2003 roku, kiedy udzielono ok. 
12mld zł pożyczek w skali roku.  
Także działalność Spółki podlega sezonowości produkcji i sprzedaży. Wielkość produkcji i świadczonych usług w 
poszczególnych okresach roku jest podporządkowana możliwościom sprzedaży. Spółka nie prowadzi polityki 
produkcji na zapas, stąd realizowane są wyłącznie zamówienia klientów. Powoduje to oczywiście nierównomierność 
wykorzystywania zdolności produkcyjnej w poszczególnych okresach roku. W zakresie sprzedaży wyrobów stolarki 
budowlanej wstępuje sezonowość oparta na cyklu robót budowlano-montażowych, co w praktyce przekłada się na 
spadek sprzedaży produktów w I kwartale oraz wzrost w kolejnych miesiącach roku. Intur KFS Sp. z o.o. w długim 
okresie czasu zanotowała następujący trend sprzedaży: - 40% sprzedaży przypada na I półrocze, - 60% sprzedaży 
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przypada na II półrocze. Odchylenie od trendu miało miejsce w 2002 roku, kiedy wystąpiła bezwzględnie większa 
sprzedaż w I półroczu niż w II półroczu, odpowiednio: - 52% i 48%. Rok 2003 potwierdza już ścieżkę trendu: - w I 
półroczu sprzedaż wynosiła 37,6% i 62,3% sprzedaży w II półroczu. Te dane pozwalają Spółce oczekiwać wielkości 
sprzedaży w długim okresie w odniesieniu do sezonowości, tj.: - od 35 do 45 % obrotów w I półroczu i od 55 do 65 % 
obrotów w II półroczu. 
 
8.2.5 ZMIANY W STRIKTURZE ZAPASÓW ZA OKRES 2001 – 2004  

Tabela 8.9 Zmiany w strukturze zapasów 
Nazwa 2004 2003 2002 
Magazyn PCV 1 479 345,05 1 623 567,91 964 865,23 
Magazyn Aluminium 721 420,43 774 330,03 855 398,54 
Magazyn Drewna 306 760,96 77 043,99 466 216,02 
Razem: 2 507 526,44 2 474 941,93 2 286 479,79 
Źródło: Intur KFS Sp. z o.o. 
 
8.2.6 INFORMACJE O WARTOŚCI SPRZEDAZY W LATACH 2001 – 2004 Z PODZIAŁEM NA RODZAJE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I STRUKTURĘ GEOGRAFICZNĄ RYNKÓW ZBYTU 

8.2.6.1 WARTOŚĆ PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY ZA OKRES 2001 - 2004  

Tabela 8.10 Wartość przychodów ze sprzedaży 
Wyroby, usługi 2004 2003 2002 2001 
Wyroby stolarki z PCV ( tys. PLN) 30 967,70* 22 716,3 14 400,5 20 422,6 
Wyroby stolarki z aluminium (tys. PLN) - 1 053,4 672,2 9 036,4 
Palety drewniane ( tys. PLN) 5 952,30 6 405,7 8 157,1 8 468,5 
Usługi montażowe stolarki (tys. PLN) - 1 074,5 1 309,3 3 819,9 
Spedycja i przewozy (tys. PLN) 22 802,90 23 516,8 20 308,8 19 698,8 
Wynajem pomieszczeń (tys. PLN) 57,10 272,6 369,0 361,3 
Przychody ze sprzedaży* 59 780,00 57 215,5 47 006,0 64 998,2 

* - wyroby stolarki z montażem  
Źródło: Intur KFS Sp. z o.o. 
 

8.2.6.2 GŁOWNE KIERUNKI ZBYTU W EKSPORCIE 

Tabela 8.11 Główne kierunki zbytu w eksporcie 
Kraj 2004 

(tys. PLN) 
2003 

(tys. PLN) 
2002 

(tys. PLN) 
2001 

(tys. PLN) 
Niemcy 31 653,40 28 111,8 20 681,6 18 156,5 
Francja 3 899,30 2 202,9 2 357,7 4 261,3 
Belgia 642,20 512,5 799,6 958,6 
Inne kraje 60,20 136,0 144,3 174,3 
Razem sprzedaż eksportowa 
(produkty) 

 
36 255,10 

 
30 963,2 

 
23 983,2 

 
23 550,7 

Źródło: Intur KFS Sp. z o.o. 

8.2.6.3 STRUKTURA GEOGRAFICZNA SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ WG RODZAJÓW 

PRODUKTÓW 

Tabela 8.12 Struktura geograficzna sprzedaży eksportowej 
Rodzaj produktu/ kraje eksportu 2001 

(tys. PLN) 
2002 

(tys. PLN) 
2003 

(tys. PLN) 
2004 

(tys. PLN) 
I. Wyroby stolarki budowlanej: 
- Niemcy 
- Francja 
- Belgia 

5 749,8 
5 519,8 

230,0 
- 

6 313,3 
6 313,3 

- 
- 

9 854,8 
9 854,8 

- 
- 

15 958,60 
15 799,30 

- 
159,30 

II. Palety drewniane: 
- Niemcy 
- Francja 
- Szwecja 
- Dania 

371,0 
- 

371,0 
- 
- 

23,8 
- 

15,8 
- 

8,0 

395,2 
192,3 
166,9 
36,0 

- 

3 069,80 
3 069,80 

- 
- 
- 

III. Usługi spedycji i przewozu: 
- Niemcy 

17 429,9 
12 636,7 

17 646,1 
14 369,3 

20 713,2 
18 064,8 

17 226,70 
12 784,30 
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- Francja 
- Belgia 
- Włochy 
- inne kraje 

3 660,3 
958,6 
174,3 

- 

2 341,9 
799,6 
48,1 
88,2 

2 036,0 
512,5 
85,3 

- 

3 893,30 
482,80 
56,80 
3,50 

Razem eksport produktów 23 550,7 23 983,2 30 963,2 36 255,10 
Źródło: Intur KFS Sp. z o.o. 
8.2.7 ŻRÓDŁA ZAOPATRZENIA 

W sprawie polityki zaopatrzeniowej Spółka podejmuje działania zgodnie z rachunkiem ekonomicznym, kierując się 
wyborem najbardziej konkurencyjnych dostawców zarówno pod względem ceny, jak i jakości.. To powoduje, że Intur 
KFS Sp. z o.o. ma wielu dostawców i nie jest narażona na uzależnienie od konkretnego dostawcy. Właściwa jest zatem 
dla Zarządu Spółki polityka dywersyfikacji dostaw, co obrazuje poniższa tabela: 

8.2.7.1 ŹRODŁA ZAOPATRZENIA – STRUKTURA ASORTYMENTOWA I GEOGRAFICZNA 

Tabela 8.13 Struktura asortymentowa i geograficzna źródeł zaopatrzenia 
ASORTYMENT STRUKTURA GEOGRAFICZNA STRUKTURA 

ASORTYMENTOWA 
(%) POLSKA (%) NIEMCY (%) 

Profile PCV 40 60 40 

Wzmocnienia stalowe 80 20 8 
Uszczelki 75 25 2 
Okucia 90 10 23 

Szkło 100 - 23 
Podkładki, wkręty, klocki 100 - 3 
Pozostałe 100 - 1 

Źródło: Intur KFS Sp. z o.o. 
 
Z tabeli wynika , iż Spółka w dużej mierze zaopatruje się w profile PCV u zagranicznych dostawców, głównie dużych, 
niemieckich producentów profili PCV. Uzasadnienie ekonomiczne potwierdza taką decyzję, gdyż duże firmy, z 
zapleczem naukowo-technicznym są w stanie wyprodukować tańsze i lżejsze profile PCV niż małe firmy. Summa 
summarum koszty ekonomiczne są niższe dla Spółki Przejmowanej i jej oferta może konkurować na rynku profili 
PCV w Polsce. 
 
8.2.8 INFORMACJE O UZALEŻNIENIU OD JEDNEGO LUB KILKU ODBIRCÓW LUB DOSTAWCÓW, ZE 

WSKAZANIEM PODMIOTU, KTÓREGO UDZIAŁ OSIĄGA CO NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE 

SPRZEDAŻY OGÓŁEM 

 
8.2.9 ZNACZĄCE UMOWY 

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą wskazuje się kryterium określone w § 2 pkt 64 lit a) Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt 
emisyjny oraz skrót prospektu. Spółka Przejmowana nie jest stroną żadnych znaczących umów. 
 
8.2.10 ISTOTNE UMOWY 

Poniższe umowy uznane zostały za istotne ze względu na ich znaczenie dla działalności gospodarczej Spółki 
przejmowanej. 

8.2.10.1 UMOWY  

 
1. Umowa o współpracy 
Data zawarcia umowy 
8 maja 2003 r., Aneks z 31 października 2003 r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana („Odbiorca”) oraz SFS intec Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu („Dostawca”) 
Przedmiot umowy 
określenie zasad współpracy handlowej między stronami 
Istotne warunki umowy 
- Odbiorca zobowiązuje się do dokonywania zakupów u Dostawcy w zakresie łączników i zawiasów do PCV 
(„Towary”), 
- Średnia miesięczna wielkość zakupów Odbiorcy u Dostawcy określona jest wartościowo na poziomie 12.000,00 zł 
netto, 
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- realizując zamówienie, Dostawca wystawia stosowną fakturę VAT z 45- dniowym terminem płatności i przesyła ją 
razem z towarem do siedziby Odbiorcy, 
- w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw, Dostawca tworzy skład towarów w siedzibie Odbiorcy i składa tam towary; z 
tytułu przechowywania tych towarów Odbiorca obciąża Dostawce kwotą 100 zł+ VAT miesięcznie, 
- w celu zabezpieczenia składu, Odbiorca przenosi na rzecz Dostawcy prawo własności samochodu dostawczego 
Peugeot Boxer 9D, zgodnie z zawartą Umową przewłaszczenia, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy o 
współpracy  
- Dostawca ma prawo do skorzystania z prawa własności do przewłaszczonych rzeczy w przypadku opóźnienia w 
płatnościach odbiorcy za zakupiony towar, pogorszenia się sytuacji finansowej Odbiorcy w sposób zagrażający spłacie 
zobowiązań wobec dostawcy, przechowywania składu w warunkach powodujących uszkodzenie opakowań lub 
towaru, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży składu; w wypadku skorzystania z tego uprawnienia przez Dostawcę, 
umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, 
- umowa zawarta jest na czas nieokreślony, 
- umowa może być rozwiązana za wypowiedzeniem jednej ze stron, termin wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, 
 
2. Umowa współpracy 
Data zawarcia umowy 
25 września 2003 r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana („Odbiorca”) oraz „Reimpex Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Żarach („Dostawca”) 
Przedmiot umowy 
określenie zasad dotyczących współpracy stron w zakresie dostaw i wykorzystania okuć obwiedniowych oraz innych 
materiałów potrzebny do produkcji stolarki z PCV 
Istotne warunki umowy 
- Odbiorca będzie nabywał okucia marki Siegenia oraz inne artykuły od Dostawcy, 
- integralną częścią umowy są „Warunki sprzedaży, płatności i dostawy Reimpex Polsak Sp. z o. o.”, 
- umowa jest zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym 
okresem wypowiedzenia, 
- szacuje się, iż Odbiorca będzie kupował u Dostawcy towary za kwotę netto w granicach 1.000.000,00 EURO rocznie, 
- termin płatności faktur wystawionych przez Dostawcę wynosi 30 dni od dnia wystawienia, 
- w przypadku wystąpienia zaległości w zapłacie za jakąkolwiek fakturę powyżej 7 dni wymaganego terminu 
płatności, Dostawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym,  
- Odbiorca do 17 listopada 2003 r. dostarcza akt notarialny, w którym poddaje się dobrowolnej egzekucji do kwoty 
300.000 zł na podstawie Art. 777 P1 pkt 4 kpc, ustanawia na rzecz dostawcy zastaw rejestrowy oraz wystawia 
poręczony weksel in blanco , wraz z deklaracja wekslową, opisany w punkcie 17 niniejszego Rozdziału. 
 
3. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku nr 80/2004/CK/P 
Data zawarcia umowy 
13 września 2004 r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana („Przewłaszczający”) oraz Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie („Bank”) 
Przedmiot umowy 
Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie udzielonego spółce MONTO- TRAS sp. z o.o. przez Bank kredytu na 
warunkach określonych w umowie nr 106/2004/CK z dnia 13 września 2004  
Istotne warunki umowy 
- Przewłaszczający przenosi na Bank własność i posiadanie zbioru rzeczy ruchomych o ogólnej wartości 584.222,96 zł, 
- przeniesienie własności traci moc, jeżeli kredyt wraz z należnymi odsetkami i kosztami zostanie spłacony w terminie, 
- Przewłaszczający zachowuje przewłaszczone rzeczy w charakterze przechowawcy, 
- Przewłaszczający zobowiązuje się do przechowywania rzeczy bez wynagrodzenia, może je zbywać, zastępując je 
rzeczami tego samego rodzaju i jakości lub innymi wytworzonymi z rzeczy przewłaszczonych, 
- w razie nie spłacenia części lub całości kredytu wraz z należnymi odsetkami i kosztami w terminie określonym w 
umowie kredytu, Bank może żądać protokolarnego wydania przedmiotu przewłaszczenia w terminie 7 dni od 
otrzymania przez Przewłaszczającego pisemnego wezwania 
 

8.2.10.2 UMOWY UBEZPIECZENIA 

Spółka przejmowana nie jest stroną żadnej istotnej umowy ubezpieczenia. 
 
8.2.11 UMOWY, KTÓRYCH STRONĄ SĄ WSPÓLNICY LUB PODMIOTY POWIĄZANE, MAJĄCE ISTOTNE 

ZNACZENIE DLA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

1. Umowa najmu pojazdu 
Data zawarcia umowy 
20 października 2004 r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana („Najemca”) oraz K.J. MAZUR Sp. z o.o. („Wynajmujący”) 
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Przedmiot umowy 
Najem samochodu ciężarowego marki Renault 
Istotne warunki umowy 
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 
Ubezpieczenie przedmiotu najmu od wszelkich ryzyk obciąża Wynajmującego. 
Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. 
Prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy przysługuje w przypadku naruszenia postanowienia dotyczącego 
obowiązku ubezpieczenia przedmiotu najmu przez Wynajmującego. 
Najemca zobowiązany jest płacić wynajmującemu czynsz określony ilością wykonanych przez dany pojazd 
przewozów, płatny w terminie 45 dni od daty rozliczenia się kierowcy z wykonanego zlecenia na podstawie faktury 
VAT wystawianej przez Wynajmującego. Zasady obliczania wynagrodzenia strony ustalają w drodze oddzielnego 
porozumienia. 
 
2. Umowa najmu pojazdu wraz z obsługą 
Data zawarcia umowy 
30 grudnia 2002 r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana („Najemca”) oraz Krystyna Mazur i Krzysztof Mazur, prowadzący działalność gospodarczą w 
ramach K.J. Mazur s. c. („Wynajmujący”) 
Przedmiot umowy 
Najem samochodu ciężarowego marki Renault 
Istotne warunki umowy 
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 
Ubezpieczenie przedmiotu najmu od wszelkich ryzyk obciąża Wynajmującego. 
Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. 
Prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy przysługuje w przypadku naruszenia postanowienia dotyczącego 
obowiązku ubezpieczenia przedmiotu najmu przez Wynajmującego. 
W przypadku wypowiedzenia dokonanego przez Najemcę bez winy Wynajmującego z upływem okresu 
wypowiedzenia Wynajmujący ma prawo do nabycia koncesji Najemcy na wykonywanie międzynarodowego 
transportu drogowego w cenie określonej rozporządzeniem Ministra Transporu. 
Najemca zobowiązany jest płacić wynajmującemu czynsz określony ilością wykonanych przez dany pojazd 
przewozów, płatny w terminie 45 dni od daty rozliczenia się kierowcy z wykonanego zlecenia na podstawie faktury 
VAT wystawianej przez Wynajmującego. Zasady obliczania wynagrodzenia strony ustalają w drodze oddzielnego 
porozumienia. 
 
3. Umowa najmu pojazdu wraz z obsługa 
Data zawarcia umowy 
21 marca 2002 r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana („Najemca”) oraz Krystyna Mazur i Krzysztof Mazur, prowadzący działalność gospodarczą w 
ramach K.J. Mazur s. c. („Wynajmujący”) 
Przedmiot umowy 
Najem samochodu ciężarowego marki Renault 
Istotne warunki umowy 
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 
Ubezpieczenie przedmiotu najmu od wszelkich ryzyk obciąża Wynajmującego. 
Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 
Prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy przysługuje w przypadku naruszenia postanowienia dotyczącego 
obowiązku ubezpieczenia przedmiotu najmu przez Wynajmującego. 
Najemca zobowiązany jest płacić wynajmującemu czynsz określony ilością wykonanych przez dany pojazd 
przewozów, płatny w terminie 35 dni od daty rozliczenia się kierowcy z wykonanego zlecenia na podstawie faktury 
VAT wystawianej przez Wynajmującego. Zasady obliczania wynagrodzenia strony ustalają w drodze oddzielnego 
porozumienia. 
 
4. Umowa najmu pojazdu wraz z obsługa 
Data zawarcia umowy 
18 marca 2002 r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana („Najemca”) oraz Krystyna Mazur i Krzysztof Mazur, prowadzący działalność gospodarczą w 
ramach K.J. Mazur s. c. („Wynajmujący”) 
Przedmiot umowy 
Najem samochodu ciężarowego marki Volvo 
Istotne warunki umowy 
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 
Ubezpieczenie przedmiotu najmu od wszelkich ryzyk obciąża Wynajmującego. 
Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 
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Prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy przysługuje w przypadku naruszenia postanowienia dotyczącego 
obowiązku ubezpieczenia przedmiotu najmu przez Wynajmującego. 
Najemca zobowiązany jest płacić wynajmującemu czynsz określony ilością wykonanych przez dany pojazd 
przewozów, płatny w terminie 35 dni od daty rozliczenia się kierowcy z wykonanego zlecenia na podstawie faktury 
VAT wystawianej przez Wynajmującego. Zasady obliczania wynagrodzenia strony ustalają w drodze oddzielnego 
porozumienia 
 
5. Umowa najmu pojazdu wraz z obsługa 
Data zawarcia umowy 
21 sierpnia 2001r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana („Najemca”) oraz Krystyna Mazur i Krzysztof Mazur, prowadzący działalność gospodarczą w 
ramach K.J. Mazur s. c. („Wynajmujący”) 
Przedmiot umowy 
Najem samochodu ciężarowego marki Renault 
Istotne warunki umowy 
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 
Ubezpieczenie przedmiotu najmu od wszelkich ryzyk obciąża Wynajmującego. 
Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 
Prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy przysługuje w przypadku naruszenia postanowienia dotyczącego 
obowiązku ubezpieczenia przedmiotu najmu przez Wynajmującego. 
Najemca zobowiązany jest płacić wynajmującemu czynsz określony ilością wykonanych przez dany pojazd 
przewozów, płatny w terminie 35 dni od daty rozliczenia się kierowcy z wykonanego zlecenia na podstawie faktury 
VAT wystawianej przez Wynajmującego. Zasady obliczania wynagrodzenia strony ustalają w drodze oddzielnego 
porozumienia 
 
6. Umowa najmu 
Data zawarcia umowy 
2 lutego 2004 r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana („Wynajmujący”) oraz K.J. Mazur Sp. z o.o. („Najemca”) 
Przedmiot umowy 
Najem 162 m² powierzchni w budynku produkcyjnym położonym w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154. 
Istotne warunki umowy 
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 
Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Czynsz najmu wynosi 850 zł miesięcznie. 
 
7. Porozumienie o współpracy  
Data zawarcia umowy 
12 czerwca 2001 r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana oraz Krystyna Mazur i Krzysztof Mazur, prowadzący działalność gospodarczą w ramach K.J. 
Mazur s. c. („Przewoźnik”) 
Przedmiot umowy 
Współpraca w zakresie dokonywania przewozów samochodami Przewoźnika  
Istotne warunki umowy 
Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron za 
trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 
Strony ustalają wynagrodzenie za usługi przewozowe w wysokości: 
- w eksporcie- 1,50 DEM za km ładowny w złotych polskich według kursu NBP z dnia rozpoczęcia przewozu, 
- w imporcie- 1,40 DEM za km ładowny w złotych polskich według kursu NBP z dnia rozpoczęcia przewozu 
Z chwilą wejścia państw członków Unii Europejskiej do strefy euro, co nastąpiło z dniem 01 marca 2002 roku, 
zobowiązania wyrażone w walutach narodowych przewalutowane zostały według sztywnego kursu, który dla DEM 
(marka niemiecka) wynosił 1 euro – 1,95583 DEM. Wobec powyższego stawki zz wykonanie przedmiotowego 
porozumienia wynoszą odpowiednio – w eksporcie – 0,77 euro; w imporcie – 0,72 euro. 
 
8. Porozumienie o współpracy 
Data zawarcia umowy 
13 lipca  2001 r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana oraz Krystyna Mazur i Krzysztof Mazur, prowadzący działalność gospodarczą w ramach K.J. 
Mazur s. c. („Przewoźnik”) 
Przedmiot umowy 
Współpraca w zakresie dokonywania przewozów samochodami Przewoźnika o numerach rejestracyjnych WI 31501 
oraz WI 31502 
Istotne warunki umowy 
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Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron za 
trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 
Strony ustalają wynagrodzenie za usługi przewozowe w wysokości: 
- w eksporcie- 1,50 DEM za km ładowny w złotych polskich według kursu NBP z dnia rozpoczęcia przewozu, 
- w imporcie- 1,40 DEM za km ładowny w złotych polskich według kursu NBP z dnia rozpoczęcia przewozu 
Z chwilą wejścia państw członków Unii Europejskiej do strefy euro, co nastąpiło z dniem 01 marca 2002 roku, 
zobowiązania wyrażone w walutach narodowych przewalutowane zostały według sztywnego kursu, który dla DEM 
(marka niemiecka) wynosił 1 euro – 1,95583 DEM. Wobec powyższego stawki zz wykonanie przedmiotowego 
porozumienia wynoszą odpowiednio – w eksporcie – 0,77 euro; w imporcie – 0,72 euro. 
 
8.2.12 INFORMACJA O ZAWARCIU PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ 

ZALEŻNĄ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY 

Spółka przejmowana jest stroną umowy pożyczki zawartej 15 października 2004 r. z Tras Tychy S.A., która została 
opisana w punkcie 17 niniejszego Rozdziału.   
 

8.2.13 KONCESJE LUB INNE ZEZWOLENIA 

Spółka przejmowana nie jest stroną żadnych koncesji. 
Spółka przejmowana jest stroną następujących zezwoleń: 
 
1. Licencja nr 00148737 
Organ, który udzielił licencji 
Starosta Inowrocławia 
Data udzielenia licencji 
28 listopada 2003 r. 
Termin ważności licencji 
Licencja jest ważna do 27 listopada 2053 r. 
Przedmiot licencji 
Wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na terenie Polski 
 
2. Licencja nr TU- 000204 
Organ, który udzielił licencji 
Minister Infrastruktury 
Data udzielenia licencji 
10 stycznia 2004 r. 
Termin ważności licencji 
Licencja jest ważna od 01 maja 2004 r. do 11 kwietnia 2052 r. 
Przedmiot licencji 
Wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub 
części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty 
 
Licencje te mają istotne znaczenie dla Spółki przejmowanej ze względu na przedmiot jej działalności w kontekście 
towarowego transportu drogowego. 
 
8.2.14 PATENTY, LICENCJE, ZNAKI TOWAROWE 

8.2.14.1 PATENTY 

Spółka przejmowana nie posiada żadnych patentów na wynalazki w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku 
Prawo własności przemysłowej. 

8.2.14.2 LICENCJE  

Spółka przejmowana posiada stosowne licencje umożliwiające użytkowanie ogólnodostępnych w sprzedaży i 
powszechnie używanych programów komputerowych, niezbędnych dla prowadzenia przedmiotu działalności Spółki 
przejmowanej. 
 

8.2.14.3 ZNAKI TOWAROWE  

Spółka przejmowana nie posiada żadnych znaków towarowych. 
 
8.2.15 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE ORAZ WDROŻENIOWE W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT 

Spółka Przejmowana nie prowadzi prac badawczo - rozwojowych. 
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8.2.16 GŁÓWNE INWESTYCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 

Spółka Przejmowana nie posiada żądnych inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych oraz nie uczestniczy w żadnych 
przedsięwzięciach, spółkach, fundacjach w tym o charakterze charytatywnym. 
 

8.2.17 ISTOTNE UMOWY: KREDYTU, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJI ORAZ ISTOTNE 

ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWE, ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PRAW POCHODNYCH LUB 

INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z EMITOWANYCH 

DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE ISTOTNE ZOBOWIĄZANIA 

8.2.17.1 UMOWY KREDYTU 

1. Umowa nr 90/98 o kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku bieżącym  
Data zawarcia umowy 
30 grudnia 1998 r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana („Kredytobiorca”) oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna- Grupa Pekao S.A. Oddział 
w Bydgoszczy („Bank”) 
Przedmiot umowy 
Udzielenie przez Bank Kredytobiorcy kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 
1.200.000,00 zł 
Istotne warunki umowy 
Zabezpieczenie kredytu stanowią: 
- umowa przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej zawarta w dniu 30 grudnia 1998 r.( z późniejszymi aneksami), 
- umowa przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej zawarta w dniu 29 grudnia 2000 r. ( z późniejszymi aneksami), 
- umowa przewłaszczenia pojazdu mechanicznego zawarta w dniu 30 grudnia 1998 r. ( z późniejszymi aneksami), 
 
W związku z naruszeniem postanowień umowy dotyczących spłaty kredytu, strony zawarły Ugodę nr 2002/904 
opisaną poniżej. 
 
2. Umowa nr 1999/12 o kredyt w rachunku kredytowym w postaci linii kredytowej, o numerze 
zmienionym aneksem nr 2/2000 na nr 508/2000 
Data zawarcia umowy 
24 lutego 1999 r., z późniejszymi aneksami 
Strony umowy 
Spółka przejmowana („Kredytobiorca”) oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna- Grupa Pekao S.A. Oddział 
w Bydgoszczy („Bank”) 
Przedmiot umowy 
udzielenie przez Bank Kredytobiorcy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym w linii odnawialnej do kwoty 
3.000.000,00 zł, 
Aneksem nr 2/2000 kredyt obrotowy został przewalutowany na kredyt dewizowy w walucie EURO  w wysokości 
743.844,69 Euro, stanowiące równowartość w Euro kwoty zadłużenia kredytowego przeliczonej po kursie sprzedaży 
dewiz obowiązującego w Banku w dniu realizacji operacji  
Istotne warunki umowy 
 
W związku z naruszeniem postanowień umowy dotyczących spłaty kredytu, strony zawarły Ugodę nr 2002/ 903 
opisana poniżej. 
 
3. Ugoda nr 2002/904 
Data zawarcia ugody 
19 grudnia 2002 r. 
Strony ugody 
Spółka przejmowana („Dłużnik”) oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie („Bank”) 
Przedmiot ugody 
Ustalenie spłaty przez Dłużnika przeterminowanego, wymagalnego zadłużenia, obejmującego roszczenie z tytułu 
niespłaconego kredytu udzielonego umową nr 90/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. wraz z aneksami, w łącznej wysokości 
na dzień 18 grudnia 20002 r.: 1.538.504,09 zł oraz obejmującego roszczenie z tytułu niespłaconego kredytu 
udzielonego umową nr 56/2001 z dnia 13 sierpnia 2001 w łącznej wysokości na dzień 18 grudnia 20002 r.: 1.362.979,12 
zł 
Istotne warunki ugody 
- całkowita spłata zadłużenia nastąpi do 28 września 2007 r., 
- prowizja za prolongatę terminu spłaty zadłużenia wynosi 1,2 % kwoty kapitału podlegającego prolongacie, tj. 
32.9991,66 zł, płatna w terminie 3 dni od podpisania ugody, 
- od dnia zawarcia niniejszej ugody Bank pobiera odsetki od kapitału, zwane odsetkami bieżącymi, według zmiennej 
stawki procentowej w wysokości zmiennej stopy ustalonej na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3- miesięcznych 
powiększonej o marżę Banku w wysokości 7,0 punktów procentowych, 
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- odsetki naliczane są w okresach miesięcznych, płatne ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, 
- w przypadku braku realizacji ze strony Dłużnika postanowień niniejszej umowy, Bank może postawić w stan 
natychmiastowej wymagalności całość zadłużenia oraz przystąpić do działań windykacyjnych bez dodatkowych 
zawiadomień, 
- utrzymuje się w mocy dotychczasowe umowy zawarte na zabezpieczenie kredytu, 
- Dłużnik składa oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu 
postępowania cywilnego w zakresie roszczenia pieniężnego oraz w zakresie wydania rzeczy przewłaszczonych oraz 
wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenia z tytułu 
niniejszej ugody, 
- Bank zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy i postawienia w stan wymagalności całości zadłużenia w 
przypadku braku poprawy wyników finansowych Dłużnika począwszy od 2002 r., 
 
4. Ugoda nr 2002/903 
Data zawarcia ugody 
19 grudnia 2002 r. 
Strony ugody 
Spółka przejmowana („Dłużnik”) oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie („Bank”) 
Przedmiot ugody 
Ustalenie spłaty przez Dłużnika przeterminowanego, wymagalnego zadłużenia, obejmującego roszczenie z tytułu 
niespłaconego kredytu udzielonego umową nr 1999/12 z dnia 24 lutego 1999 r. wraz z aneksami, o zmienionym 
numerze na nr 508/2000. w łącznej wysokości na dzień 18 grudnia 20002 r.: 810.329,01 EURO 
Istotne warunki ugody 
- całkowita spłata zadłużenia nastąpi do 28 września 2007 r., 
- prowizja za prolongatę terminu spłaty zadłużenia wynosi 1,2 % kwoty kapitału podlegającego prolongacie, tj. 
8.926,14 Euro, płatna w terminie trzech dni od podpisania niniejszej ugody 
- od dnia zawarcia niniejszej ugody Bank pobiera odsetki od kapitału, zwane odsetkami bieżącymi, według zmiennej 
stawki procentowej w wysokości zmiennej stopy ustalonej na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3- miesięcznych 
powiększonej o marżę Banku w wysokości 5,0 punktów procentowych, 
- odsetki naliczane są w okresach miesięcznych, płatne ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, 
- w przypadku, barku realizacji ze strony Dłużnika postanowień niniejszej umowy, Bank może postawić w stan 
natychmiastowej wymagalności całość zadłużenia oraz przystąpić do działań windykacyjnych bez dodatkowych 
zawiadomień 
- Dłużnik składa oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu 
postępowania cywilnego w zakresie roszczenia pieniężnego oraz w zakresie wydania rzeczy przewłaszczonych oraz 
wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenia z tytułu 
niniejszej ugody. 

8.2.17.2 UMOWY POŻYCZKI 

1.Umowa pożyczki 
Data zawarcia umowy 
15 października 2004 r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana („Pożyczkobiorca”) oraz Tras Tychy S.A. („Pożyczkodawca”) 
Przedmiot umowy 
Pożyczka w wysokości 2.500.000,00 zł 
Istotne warunki umowy 
- strony ustaliły warunki oprocentowania na 1- miesięczny WIBOR + 2% 
- kwota odsetek naliczana będzie kwartalnie począwszy od 31 grudnia 2004 r. 
- termin zwrotu pożyczki ustalono na 30 czerwca 2005 r. 

8.2.17.3 GWARANCJE 

Spółka Przejmująca nie jest stroną żadnych istotnych gwarancji. 

8.2.17.4 ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWE 

Spółka przejmowana jest stroną jednego istotnego zobowiązania wekslowego. 
Weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę przejmowaną i poręczony przez spółkę TRAS S.A., został złożony do 
dyspozycji Reimpex Polska Sp. z o. o., wraz z deklaracją wekslową z dnia 25 września 2003 r. 
Reimpex Polska Sp. z o. o. ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie na sumę do 500.000 zł oraz opatrzyć weksel 
klauzula „bez protestu” i data płatności według swojego uznania. 
Weksel został wystawiony w związku z umową współpracy z dnia 25 września 2003 r., opisana w punkcie 10 
niniejszego Rozdziału.    
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8.2.17.5 ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PRAW POCHODNYCH LUB INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, 
ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z EMITOWANYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Spółka przejmowana nie jest stroną zobowiązań wynikających z praw pochodnych lub innych instrumentów 
finansowych, ani też wynikających z emitowanych dłużnych papierów wartościowych. 
 
8.2.18 NIERUCHOMOŚCI 

Spółka przejmowana posiada opisane poniżej nieruchomości. 
 
1. 
Nieruchomość w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154, zabudowana budynkami, stanowiącymi odrębne 
nieruchomości, ma istotne znaczenie dla Spółki przejmowanej ze względu na prowadzoną przez Spółkę działalność 
gospodarcza, w tym zwłaszcza produkcyjną i magazynową, a także na umiejscowienie siedziby Spółki. 
 
Wielkość:  59.509 m². 
 
Struktura:  nieruchomość składa się z 21 działek o łącznej powierzchni 59.509 m², 
  Powierzchnia zabudowana budynkami wynosi ok. 11.400 m² 
  Powierzchnie zielone- ok. 6.000 m² 
  Place i drogi utwardzone- ok. 42.000 m² 
  Powierzchnia użytkowa budynków- 12.231,31 m² 
  Nieruchomość posiada siec energetyczna, wodociągową, kanalizacyjną oraz teletechniczną 
 
Przeznaczenie: zabudowa nieruchomości pozwala na prowadzenie działalności produkcyjnej w zakresie produkcji 
stolarki otworowej PCV i aluminium, produkcji opakowań z drewna, transportu międzynarodowego 
 Powierzchnia użytkowa budynków jest wykorzystywana do działalności produkcyjnej w następujący sposób: 
 - budynek produkcji opakowań drewnianych o powierzchni użytkowej 4415 m², z czego 2210 m² 
przeznaczone jest do produkcji opakowań, natomiast pozostała powierzchnia to powierzchnia magazynowa, 
 - trzy budynki o zabudowie zwartej, o łącznej powierzchni użytkowej 5792 m², w całości wykorzystywane są 
do produkcji stolarki otworowej z PCV i aluminium, 
 - pozostałe budynki: biurowy, socjalny, warsztat samochodowy, trafostacja oraz garażowy, o łącznej 
powierzchni 2023,31 m², pełnią funkcję pomocniczą. 
 
Tytuł prawny: Spółka przejmowana jest użytkownikiem wieczystym wymienionych gruntów, stanowiących Mienie 
Komunalne Gminy Miasta Inowrocławia, na podstawie umowy z dnia 13 sierpnia 1992 roku, zawartej z Gminą 
Miasta Inowrocławia, Akt notarialny Rep. A nr 342/1992). 
Wymienione budynki stanowią własność Spółki przejmowanej  
 
Obciążenia: - hipoteka zwykła w wysokości 600.000,00 zł na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w 
Bydgoszczy, 
 - hipoteka zwykła w wysokości 3.000.000,00 zł na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. Grupa Pekao S.A. I 
Oddział w Bydgoszczy, 
 - hipoteka kaucyjna do kwoty 2.500.000,00 zł na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. Grupa Pekao S.A. I 
Oddział w Bydgoszczy, 
  - hipoteka zwykła w kwocie 800.000,00 zł rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. Grupa Pekao S.A. I 
Oddział w Bydgoszczy, 
 - hipoteka przymusowa w kwocie 42.645,00 zł na rzecz Miasta Inowrocławia 
 
 
2. Umowa dzierżawy 
Data zawarcia umowy 
23 października 2000 r. 
Strony umowy 
Spółka przejmowana („Wydzierżawiający”) oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „Eko - Drew” 
Szymon Siwa („Dzierżawca”) 
Przedmiot umowy 
Dzierżawa obiektu znajdującego się w Człopie przy ul. Kolejowej 25. 
Istotne warunki umowy 
Czynsz dzierżawy wynosi 2.700 zł i jest płatny z dołu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 
Tytułem zabezpieczenia ewentualnych szkód powstałych z jego winy, Dzierżawca składa u Wydzierżawiającego 
weksel wraz z deklaracja wekslowa w wysokości 50.000 zł. 
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 
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8.2.19 INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH ZA OKRES 

OSTATNICH 5 LAT, KTÓRYCH WYNIK MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI 

SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

 

8.2.19.1 POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE, UKŁADOWE, UGODOWE, EGZEKUCYJNE LUB LIKWIDACYJNE 

WOBEC SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ A TAKŻE WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO CO NAJMNIEJ 5% UDZIAŁÓW 

LUB OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BĄDŹ 

SPÓŁKI OD NIEJ ZALEŻNEJ  

W kwietniu 2002 r. zgłoszono wniosek o otwarcie postępowania układowego do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 
Układ zawarto 29 kwietnia 2002 r. 
12 sierpnia 20002 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał Postanowienie o zatwierdzeniu układu Intur KFS Sp. z o.o.  z 
wierzycielami (Sygn. akt VIII Ukł 17/02). Spółka przejmowana jest w trakcie spłat rat układowych. Układ obowiązuje 
do 31.08.2005 r. 
 

8.2.19.2 POSTĘPOWANIA, KTÓRYCH STRONĄ JEST SPÓŁKA PRZEJMOWANA LUB WSPÓLNIK POSIADAJĄCY CO 

NAJMNIEJ 5% UDZIAŁÓW LUB OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROAMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI 

PRZEJMOWANEJ 

 
ZGODNIE ZE ZŁOŻONYM OŚWIADCZENIEM, OSOBY POSIADAJĄCE PONAD 5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ LUB OGÓLNEJ 

LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW NIE SĄ I NIE BYŁY STRONĄ ŻADNEGO POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, 
ADMINISTRACYJNEGO ANI KARNO- SKARBOWEGO, KTÓREGO WYNIK MÓGŁBY MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI 

SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. 
 
SPÓŁKA PRZEJMOWANA JEST STRONĄ 12 POSTĘPOWAŃ, KTÓRYCH WYNIK MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA JEJ DZIAŁALNOŚCI. 
Stroną powodową w poniższych postępowaniach jest Spółka przejmowana. 
 
1. 
Pozwany 
„CENTROZAP” S.A. z siedzibą w  Katowicach 
Wartość przedmiotu sporu 
74.075,47 zł 
Przebieg sprawy 
Pozew z dnia 16.09.2002  roku, nakaz zapłaty z dnia 26.11.2002 roku wydany przez Sąd  Okręgowy w  Katowicach,  
Wydział XIII  Gospodarczy, sygn.akt XIII GNc XIII  2335/02, wniosek o nadanie  klauzuli wykonalności  
z dnia 02.12.2002 roku, wniosek o wszczęcie egzekucji z dnia 06.01.2003 r., postanowienie o ogłoszeniu upadłości z 
dnia 27.04.2004 roku sprawa w toku. 
 
2. 
Pozwany 
Z.Szurgot, B.Szurgot 
Wartość przedmiotu sporu 
173.633,18 zł 
Przebieg sprawy 
Pozew z dnia 18.04.1996 roku, złożony do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. W sprawie wydany nakaz zapłaty z dnia 
26 września 1996 roku. Pozwani wnieśli od w/w nakazu zarzuty w dniu 05.10.1996 roku. W sprawie został wydany 
przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wyrok z dnia 31.01.2002 roku utrzymujący w mocy wydany przez Sąd Rejonowy 
w Inowrocławiu nakaz zapłaty. Pozwani wnieśli apelację od wydanego wyroku. W dniu 7 listopada 2002 roku, Sąd 
Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok oddalający apelację pozwanych. Pozwani w dniu 01 lutego 2003 r. wnieśli 
kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, oddalona kasacja pozwanego, ugoda, dłużnik reguluje należności, 
sprawa w toku 
 
3.     
Pozwany 
FIRST CLASS Sp. z o.o. Gdańsk 
Wartość przedmiotu sporu 
117.786,22 zł 
Przebieg sprawy 
Wyrok z  25.06.1999  roku wydany przez  Sąd  Okręgowy, Wydział  I Cywilny, sygn.akt  I C 493/98, wniosek o 
wszczęcie egzekucji z  dnia 22.11.2000 roku, egzekucja  komornicza  prowadzona  przez  Komornika  Sądu 
Rejonowego w  Sopocie, sprawa  w toku 
 
4. 
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Pozwany 
„WAMAR” Sp. z o.o. - Bielsko-Biała 
Wartość przedmiotu sporu 
68.859,79 zł 
Przebieg sprawy 
Pozew z dnia 10.03.1999, wyrok  z dnia  13.04.2000 r. wydany przez  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy sygn.akt VIII GC 
543/99, prawomocny ,egzekucja komornicza  w toku  prowadzona przez  Komornika  Rewiru II w  Bielsku-Białej, 
Kancelaria w odrębnym procesie  uzyskała  klauzulę  wykonalności także  p-ko małżonkowi  dłużnika i złożyła 
wniosek o  prowadzenie  egzekucji  także p-ko małżonkowi  dłużnika  z dnia  15.11.2002  roku, wniosek  wierzyciela  o 
przejęcie na  własność  nie sprzedanych  ruchomości z  dnia  09.01.2003, sprawa  w toku 
 
5. 
Pozwany 
Sławomir Krupiński 
Wartość przedmiotu sporu 
54.210,00 zł 
Przebieg sprawy 
Pozew z dnia 21.05.1999 r. nakaz  zapłaty z dnia 16.06.1999 r. wydany przez Sąd Rejonowy 
w Inowrocławiu ,sygn.akt I  Nc  432/99, prawomocny , egzekucja komornicza  w toku  prowadzona prze  Komornika  
Sądu  Rejonowego w  Bielsku-Białej, rewir  II,  częściowo  spłacona  należność  główna , wniosek wierzyciela o 
przejęcie na własność  nie  sprzedanych ruchomości z  dnia 09.01.2003r., egzekucja  w toku 
 
6. 
Pozwany 
System BB  S.A. z siedziba w Warszawie 
Wartość przedmiotu sporu 
174.494,35 zł 
Przebieg sprawy 
Pozew z dnia 04.01.2001 r., nakaz zapłaty z dnia 6.03.2001 r. wydany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, VIII 
Wydział Gospodarczy w sprawie  sygn.akt VIII Ng 53/01, nakaz prawomocny, sprawa skierowana do egzekucji 
komorniczej  co  do  kwoty  74.494,35 zł,  co  do  kwoty 100.000,- zł,  jej zapłatę  uzyskano w  trakcie  postępowania  
sądowego 
 
7. 
Pozwany 
Waldemar  Kaźmierski, Sławomir Łączny „ALWIS”  S.C. 
Wartość przedmiotu sporu 
57.989,82 zł 
Przebieg sprawy 
Pozew z dnia 21.10.2003  roku, nakaz zapłaty z  dnia 13.11.2003 r., sygn.akt VIII GNc 1167/03, wydany przez Sąd 
Okręgowy w Bydgoszczy , nakaz prawomocny,  wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej z   05.01.2004  roku,   
Postępowanie  egzekucyjne zawieszono ze  względu na  zawarcie ugody  
 
8. 
Pozwany 
„MOSTOSTAL –EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie 
Wartość przedmiotu sporu 
65.188,00 zł 
Przebieg sprawy 
Pozew  z dnia 12.01.2004 r. złożony  w Sądzie  Okręgowym  w  Bydgoszczy Wydział  VIII Gospodarczy, opłacony wpis  
sądowy ,  wyrok z dnia 25.08.2004  roku, klauzula  wykonalności z  dnia  11.01.2005  roku, sprawa  w toku 
 
9. 
Pozwany 
Spółka Mieszkaniowa „SALWATOR” Sp. z o.o. - Kraków 
Wartość przedmiotu sporu 
51.685,59zł 
Przebieg sprawy 
Pozew   złożony   w Sądzie  Rejonowy   w  Bydgoszczy Wydział  VIII Gospodarczy, opłacony wpis  sądowy , nakaz  
zapłaty  z dnia  13.12.2004 r.,  sprzeciw pozwanego  z  dnia 03.01.2005  roku, sprawa   w  toku ,    
 
10. 
Pozwany 
Jarosław  Kuczyński 
P.H.U. „MODRAN”  Piotrkowice 
Wartość przedmiotu sporu 
84.368,08 zł 
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Przebieg sprawy 
Pozew   złożony   w Sądzie  Rejonowy   w  Bydgoszczy Wydział  VIII Gospodarczy, opłacony wpis  sądowy , nakaz  
zapłaty  z dnia  30.03.2005 r.,   wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z  dnia 14.04.2005  roku, sprawa  w toku    
 
11. 
Pozwany 
Tadeusz  Pieczonka 
„TRAS PÓŁNOC” – Gdańsk 
Wartość przedmiotu sporu 
86.006,05zł 
Przebieg sprawy 
Pozew  z dnia 16.08.2004 r. złożony   
w Sądzie  Rejonowy   w  Bydgoszczy Wydział  VIII Gospodarczy, wniosek  powoda  o zwolnienie od  kosztów  
sądowym z  dnia 01.09.2004 r., nakaz  zapłaty z  dnia  19.11.2004  roku sprzeciw pozwanego  z dnia 14.12.2004  roku,  
sprawa  w toku 
 
12. 
Pozwany  
„MOSTOSTAL  EXPORT”  S.A. Warszawa 
Wartość przedmiotu sporu 
61.379,63zł 
Przebieg sprawy 
Pozew   złożony   w Sądzie  Rejonowy   w  Warszawie Wydział  XVII Gospodarczy, opłacony wpis  sądowy , nakaz  
zapłaty  z dnia  07.10.2005 r., klauzula  wykonalności z dnia 07.03.2005, sprawa   w  toku 
 
8.2.20 POSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ PRZEZ 

SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ  DZIAŁALNOŚCIĄ W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT OBROTOWYCH 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Spółka przejmowana nie jest i nie była w ciągu ostatnich 5 lat obrotowych 
stroną żadnego postępowania przed organami administracji w związku z prowadzona przez Spółkę działalnością 
 
8.2.21 REALIZACJA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z TYTUŁU WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO 

• Ochrona ziemi- Spółka przejmowana nie posiada własnego składowiska. Odpady socjalo- bytowe wywożone są 
na składowisko miejskie. Odpady poprodukcyjne są wykorzystywane gospodarczo. 

• Ochrona wód- Spółka przejmowana posiada własne osadniki, z których ścieki wywożone są do oczyszczalni 
miejskiej. Wody opadowe odprowadzane są do rowu melioracyjnego; z tego tytułu Spółka ponosi koszty 
konserwacji urządzeń melioracyjnych. 

• Ochrona powietrza- Spółka posiada dwie kotłownie:- gazową, zwolniona z opłat ze względu na małe zużycie gazu, 
- na odpady z drewna, również zwolniona z opłat ze względu na małą emisję zanieczyszczeń. 

Spółka przejmowana ponosi opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z tytułu spalania paliw 
płynnych w samochodach ciężarowych i osobowych; opłaty te zależą od ilości zużytego paliwa w danym 
kwartale. 

Opłata produktowa- Spółka przejmowana wprowadza na rynek swoje wyroby bez opakowań, w związku z tym jest 
zwolniona z tej opłaty. 
 
8.2.22 CHARAKTER POWIĄZAŃ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

 
Na dzień sporządzenia prospektu Spółka Przejmowana nie tworzy grupy kapitałowej. 
 


