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8.3 OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJACE ORAZ ZNACZNI WSPÓLNICY 
W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 

 

8.3.1 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ 

Na dzień sporządzania Prospektu, osobami zarządzającymi Spółką Przejmowaną były: 
Jan Mazur – Prezes Zarządu 
Małgorzata Lewandowska – Członek Zarządu 
Marek Ławniczak - Prokurent 
 
Jan Mazur Prezes Zarządu  
Wiek: lat 59 
Termin upływu kadencji: bezterminowo 

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Jan Mazura zostały objęte wnioskiem o nie publikowanie 
i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 

Powołany do pełnienia funkcji Prezesa Uchwałą Nr 1/90 Zgromadzenia Wspólników z 3 marca1990 roku. Jan Mazur 
jest zatrudniony w Intur KFS sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę z 5 marca 1990 r. 
W ramach zatrudnienia Jan Mazur jest ubezpieczony w firmie Commercial Union, w III filarze sytemu 
ubezpieczeniowego.  
 
Jan Mazur posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie transportu 
i spedycji.  
Przebieg dotychczasowej kariera zawodowej: 

• maj 1965 r. - kwiecień 1966 r. - referent w PPS Społem w Inowrocławiu, 
• maj 1966 r. - grudzień 1969 r. - Urząd Miejski w Inowrocławiu, Kierownik Klubu Młodzieżowego, 
• styczeń 1967 r. – sierpień 1971 r. - Starszy Referent ds. oświatowo-kulturalnych w Inowrocławskim 

Przedsiębiorstwie Budowlanym,  
• wrzesień 1971 r. - styczeń 1971 r. - Kierownik Administracyjno-Gospodarczy w Zakładach Wydawnictw – 

Drukarnia Inowrocław, 
• luty 1973 r. - grudzień 1977 r. - Kierownika Działu Kadr i szkolenia zawodowego w inowrocławskim 

przedsiębiorstwie Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa (KPKS),  
• grudzień 1977 r. - marzec 1982 r. - Kierownik ekspedycji rejonowej w KPKS w Inowrocławiu, 
• marzec 1982 r.-sierpień 1989 r. - Dyrektor Oddziału w PKS Inowrocław, 
• wrzesień 1989 r. - luty 1990 r. – Prezes Zarządu w P.W. Intur Sp. z o.o.,  
• marzec 1990 r.-do chwili obecnej – Prezes Zarządu Intur KFS Sp. z o.o. 

 
Jan Mazur jest wspólnikiem K.J. MAZUR sp. z o.o. z Balczewa, spółki nie prowadzącej działalności konkurencyjnej 
wobec Spółki Przejmowanej. 
Jan Mazur pełni funkcję Prezesa w Tras – Tychy S.A. o czym mowa w rozdziale VI Prospektu. 
 
Nie prowadzi żadnej innej działalności poza wskazaną wyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna 
w stosunku do działalności Spółki Przejmowanej. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub 
spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej 
osoby prawnej. 
 
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 
 
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 
590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
Małgorzata Lewandowska  Członek Zarządu  
Wiek: lat 55 
Termin upływu kadencji: bezterminowo 

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Małgorzaty Lewandowskiej zostały objęte wnioskiem o nie 
publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 

Powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu Uchwałą Rady Nadzorczej z 16 grudnia 1994 r. Związana ze Spółką 
umową o pracę na czas nieokreślony z 1 lipca 1994 r. na stanowisku Dyrektora ds. Zakładu Transportu i Spedycji.  
W ramach zatrudnienia Małgorzata Lewandowska jest ubezpieczona w firmie Commercial Union, w III filarze 
sytemu ubezpieczeniowego. 
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Małgorzata Lewandowska posiada wykształcenie średnie techniczne: jest technikiem chemikiem. 
Przebieg dotychczasowej kariera zawodowej: 

• kwiecień 1970r.-luty 1989r. - Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa z Inowrocławia, kolejno na 
stanowiskach: Referenta eksploatacji ds. regulacji, Dyspozytora, Kierownika działu usług spedycyjnych, 
Kierownika działu przewozów towarowych i spedycji, 

• marzec 1989r.–marzec 1990r. - Specjalista ds. przewozów międzynarodowych w P.W. Intur Sp. z o.o. 
w Inowrocławiu, 

• marzec 1990 - do chwili obecnej - Specjalista ds. przewozów międzynarodowych w Intur-KFS Sp. z o.o. 
 
Małgorzata Lewandowska pełni funkcję prokurenta w podmiocie gospodarczym  TRAKT Sp. z o.o. z Inowrocławia, 
która nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki Przejmowanej.  
 
Nie prowadzi żadnej innej działalności poza wskazaną wyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna 
w stosunku do działalności Spółki Przejmowanej. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub 
spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej 
osoby prawnej. 
 
Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 
 
Nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 
590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. 
Nie pełniła funkcji w podmiotach, które w okresie jej kadencji zostały postawione w stan upadłości lub likwidacji. 
 
Marek Ławniczak  Prokurent 
Wiek: lat 50 

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Marka Ławniczaka zostały objęte wnioskiem o nie 
publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem i niepublikowanie”. 

Marek Ławniczak jest zatrudniony w Intur KFS sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z 1 
kwietnia 1994 r. Funkcję prokurenta pełni od 28 stycznia 1998 roku. W związku z powołaniem przedstawicielstwa 
Intur KFS sp. z o.o. w Monheim w Niemczech, Marek Ławniczak wpisany jest jako prokurent w rejestrze handlowym 
w Niemczech za nr HRB 2343.Marek Ławniczak jest zatrudniony w Intur KFS sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę 
na czas nieokreślony z 1 kwietnia 1994 r. Funkcję prokurenta pełni od 28 stycznia 1998 roku. W związku z 
powołaniem przedstawicielstwa Intur KFS sp. z o.o. w Monheim w Niemczech, Marek Ławniczak wpisany jest jako 
prokurent w rejestrze handlowym w Niemczech za nr HRB 2343. 
 
Z wykształcenia technik-mechanik. 
Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej: 

• listopad 1976 r. - listopad 1987 r. - Spółdzielnia Kółek Rolniczych Kruszwica; kolejno zajmowane 
stanowiska: kierownik działu techniki i usług, zastępca dyrektora ds. technicznych. 

• styczeń 1998 r.-do chwili obecnej Prokurent Intur-KFS Sp. z o.o. 
 
Nie prowadzi żadnej innej działalności poza wskazaną wyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna 
w stosunku do działalności Spółki Przejmowanej. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub 
spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej 
osoby prawnej. 
 
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 
 
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 
590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. 
Nie pełnił funkcji w podmiotach, które w okresie jego kadencji zostały postawione w stan upadłości lub likwidacji. 

8.3.2 OSOBY NADZORUJĄCE SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ 

 
Na dzień sporządzenia Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi: 
Tadeusz Marszalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Matylda Birgiel – Członek Rady Nadzorczej 
Bogdan Ostrowski - Sekretarz Rady Nadzorczej 
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Tadeusz Marszalik  Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Wiek: lat 49 
 

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostały objęte wnioskiem o 
nie publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 
 
Tadeusz Marszalik ukończył Technikum Elektrotechniczne w Krakowie. Od 1979 r. do 1983 r. pracował w 
Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego „Łączność” w Krakowie. Od 1983 r. do 1989 r. pracował w Zrzeszeniu 
Transportu Wewnętrznego. W okresie 1989 r. do 1992 r. właściciel zakładu „Elektromechanika Samochodowa”. Od 
lutego 1990 r. do czerwca 1990 r. Prezes, a następnie Wiceprezes Zarządu w KOMA Sp. z o.o. Od maja 1990 r. Prezes 
Zarządu KOMA-TRAS Sp. z o.o., po zmianie nazwy przez ten podmiot do marca 1998 r. Prezes Zarządu TRAS Sp. z 
o.o. Po przekształceniu spółki w spółkę akcyjną, od marca  1998 r. do września 2000 r. Prezes Zarządu TRAS OKNA 
S.A. Od maja 1998 r. do czerwca 2002 Prezes Zarządu Tras Tychy S.A. Od 28 października 2003 do 17 czerwca 2004 
Prezes Zarządu Tras Tychy S.A. czasowo oddelegowany w trybie 383 par. 1 k.s.h. 

Dodatkowo pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tras Tychy S.A. i Monto – Tras Sp. z o.o. oraz Prezesa 
Zarządu – Sajt Development Sp z o.o. 

 
Nie prowadzi żadnej innej działalności poza wskazaną wyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna 
w stosunku do działalności Spółki Przejmowanej. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub 
spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej 
osoby prawnej. 
 
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 
590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
Matylda Birgiel Członek Rady Nadzorczej 
Wiek: lat 48 
 

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Członka Rady Nadzorczej zostały objęte wnioskiem o nie 
publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 
 
Matylda Birgiel pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od czerwca 2004 r. 
 
Wykształcenie wyższe uzyskane na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej: 
 

• lata 1979–1983 zatrudniona na stanowiku księgowej w Klubie Studenckim „Pod Jaszczurami” w Krakowie, 
• lata 1983-1984 r. referent ds. kadr na Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  
• lata 1984 – 1988 – specjalista ds. rozliczeń projektów – NOT Kraków, 
• lata 1989-1991 - Kierownik PP NAFTOCHEM w Krakowie, 
• lata 1991-1994 - Główna Księgowa w PPH CELT s.c., 
• lata 1994-1996 – Starszy Specjalista w Dziale Kontroli Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta, 
• lata 1997-1999 - Dyrektor Oddziału Krakowskiego FTW AUDIT Sp. z o.o. w Warszawie, 
• lata 1999-2000 - Główna Księgowa w spółce TRAS OKNA S.A., 
• wrzesień 2000-czerwiec 2002r. - Wiceprezes spółki TRAS OKNA S.A.,  
• od sierpnia 2000 Wiceprezes Zarządu TRAS-Tychy S.A, 

 
Nie prowadzi żadnej innej działalności poza wskazaną wyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna 
w stosunku do działalności Spółki Przejmowanej. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub 
spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej 
osoby prawnej. 
 
Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 
 
Nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 
590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. 
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Bogdan Ostrowski Sekretarz Rady Nadzorczej 
Wiek: lat 64 
Termin upływu kadencji: 2006  
 

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Sekretarza Rady Nadzorczej zostały objęte wnioskiem o nie 
publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 
 
Bogdan Ostrowski został powołany do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Uchwałą Rady Nadzorczej z 
dnia 7 listopada 2002 r.  
  
Wykształcenie wyższe ekonomiczne uzyskane na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. Ponadto 
ukończone  w 1984 roku studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie na UMK oraz 
w 1991 roku kurs ministra Przekształceń Własnościowych dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej.  
Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej: 

• od kwietnia1970 do 1973 r. - Referent, a następnie Głównym Ekonomistą w WSS SPOŁEM w Inowrocławiu 
roku został aż do kwietnia 1973 roku. 

• od kwietnia 1973 r. do stycznia 1982  Dyrektora ds. ekonomicznych i pracowniczych w Zakłady 
Mechaniczne CERAMA w Gniewkowie  

• od 1982 r. do 1991 r. Dyrektor ds. ekonomicznych w inowrocławskiej Kopalni Soli, 
• od 1991 r. do 2000 r. Członka Zarządu i Dyrektor Ekonomicznego w Intur-KFS Sp. z o.o.  
• od 1992 r. do 1996 r. był Członek Rady Nadzorczej PPHU IZOPOL S.A. w Trzemesznie; 
• od 1998 r. do 2002 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o. w Inowrocławiu;  
• od 2001 Sekretarz Rady Nadzorczej w Intur - KFS Sp. z o.o. w Inowrocławiu. 

 
Nie prowadzi żadnej innej działalności poza wskazaną wyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna 
w stosunku do działalności Spółki Przejmowanej. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub 
spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej 
osoby prawnej. 
 
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 
 
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 
590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. 

8.3.3 WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI 
PRZEJMOWANEJ 

Wartość wynagrodzeń lub korzyści jakie osiągnęły osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od 1stycznia 2004 r. 
do 31grudnia 2004 r. kształtuje się następująco (w zł): 
Osoba Stanowisko Wartość wynagrodzenia 

Jan Mazur Prezes Zarządu 166.113,29 zł 
Małgorzata Lewandowska Członek Zarządu 119.388,13 zł 
Marek Ławniczak Prokurent 220.977,28 zł 
Bogdan Ostrowski Sekretarz Rady Nadzorczej 18.000,00 zł 
Tadeusz Marszalik Przewodniczący Rady Nadzorczej 24.000,00 zł 
Marek Piwowarczyk* Członek Rady Nadzorczej 8.700,00 zł 
Matylda Birgiel Członek Rady Nadzorczej 9.300,00 zł 
  
*Marek Piwowarczyk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do 25 czerwca 2004 r. Został odwołany uchwałą nr 9 
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników firmy Intur KFS Sp. z o.o. z dnia 25 czerwca 2004 roku. 

8.3.4 INFORMACJA NA TEMAT NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW 
POŻYCZEK, GWARANCJI PORĘCZEŃ LUB INNYCH UMÓW NA PODSTAWIE 
KTÓRYCH ISTNIEJE ZOBOWIĄZANIE OSÓB ZARZĄDZAJACYCH LUB 
NADZORUJĄCYCH LUB OSÓB Z NIMI POWIAZANYCH DO ŚWIADCZENIA NA 
RZECZ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

Zarówno osoby zarządzające jak i osoby nadzorujące nie posiadają żadnych niespłaconych zaliczek, kredytów, 
pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów, które mogłyby stanowić jakąkolwiek formę ich zobowiązania wobec 
Spółki przejmowanej. 
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8.3.5 OKREŚLENIE UDZIAŁU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH W 
OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW LUB W 
KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB W INNYCH 
PODMIOTACH JEŻELI ZAPEWNIAJĄ CO NAJMNIEJ 1% GŁOSÓW NA WALNYM 
ZGROMADZENIU 

 
Posiadane udziały i akcje przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką Przejmowaną: 
 
Osoba Liczba, wartość nominalna, %udział 
Jan Mazur 
 
 
 

posiada: 1 udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 563.175,68 zł, 
uprawniający do 11,62% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz 
stanowiący taki sam udział w kapitale zakładowym, 
80.000 akcji Tras Tychy S.A. o wartości nominalnej 160.000 zł, 
uprawniających do 1,24% głosów na WZA oraz stanowiących taki sam 
udział w kapitale zakładowym Emitenta, 
250 udziałów w spółce K.J. Mazur Sp. z o.o. o wartości nominalnej 250.000 
zł, uprawniających do 50% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz 
stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym. 

Małgorzata Lewandowska posiada: 1 udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 4.303,88 zł, 
uprawniający do 0,09% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz 
stanowiący taki sam udział w kapitale zakładowym. 

Marek Ławniczak posiada: 40 udziałów w spółce TRAKT Sp. z o.o. o wartości nominalnej 
20.000 zł, uprawniających do 40% głosów na zgromadzeniu wspólników 
oraz stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym. 

Tadeusz Marszalik posiada: 22 udziały w spółce Techno Tychy o wartości nominalnej 11.000 zł, 
uprawniające do 44%  głosów na zgromadzeniu wspólników oraz 
stanowiące taki sam udział w kapitale zakładowym, 
posiada udziały w SAJT Development Sp. z o.o., uprawniające do 62% 
głosów na zgromadzeniu wspólników oraz stanowiące taki sam udział w 
kapitale zakładowym. 

Bogdan Ostrowski posiada: 1 udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1.359,12 zł , 
uprawniający do 0,03% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz 
stanowiący taki sam udział w kapitale zakładowym. 

 

8.3.6 UDZIAŁ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH W ORGANACH 
JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. 

8.3.7 INFORMACJE O POSIADANYCH UDZIAŁACH W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 
ORAZ PROWADZENIU KONKURENCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
PRZEZ PODMIOTY POWIAZANE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI LUB 
NADZORUJĄCYMI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

Żadna z osób powiązanych z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi w Spółce Przejmowanej nie posiada 
udziałów w Spółce Przejmowanej oraz nie pełni funkcji w podmiotach prowadzących działalność, która mogłaby 
zostać uznana za działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki Przejmowanej.  

8.3.8 DANE O ZNACZĄCYCH WSPÓLNIKACH SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

8.3.8.1. WSPÓLNICY POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZEZ 
PODMIOTY ZALEŻNE OD 5% DO 20% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA 
ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

K.J. Mazur Sp. z o.o. 
Balczewo 33a 
88 – 110 Inowrocław 
Nr KRS 0000182189 
 
Wspólnik posiada w spółce 1 udział o wartości nominalnej 600.507,20 zł co stanowi 12,39% udziału w kapitale 
zakładowym i upoważnia do 6005 głosów tj. 12.39% na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej. 
 
Wspólnik nabył ww udział 29 grudnia 2003 r. 

Komentarz [a1]: Brak liczby udziałów 
i wartości nominalnej 



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

 

Tras - Tychy S.A.  

 
250

Przedmiotem działalności wspólnika jest transport drogowy  oraz produkcja metalowych elementów stolarki 
budowlanej. Działalność wspólnika nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki Przejmowanej. 
 
Pomiędzy wspólnikiem, a Spółką Przejmowaną została zawarta umowa w zakresie świadczenia usług transportowych. 
 
W wyniku emisji Akcji serii H, K.J. Mazur Sp. z o.o. będzie posiadała 149.373 akcje Emitenta, co będzie stanowić 
2,2% w kapitale zakładowym i upoważnia do takiej samej liczby głosów na WZA Emitenta. 
 
Jan Mazur 
Informacja na temat nr PESEL oraz adres wspólnika zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione 
w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 
Wspólnik posiada 1 udział o wartości nominalnej 563.175,68 zł co stanowi 11,62% udziału w kapitale zakładowym 
i upoważnia do wykonywania 5630 głosów na zgromadzeniu wspólników i takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu 
wspólników. 
 
Wspólnik nabył 

� 31 grudnia 1990 r. 42 udziały po 226,52 zł 
� 31 grudnia 1992 r. 126 udziałów po 226,52 zł 
� 31 grudnia 1993 r. 34 udziały po 226,52 zł 
� 31 grudnia 1994 r. 21 udziałów po 226,52 zł 
� 31 grudnia 1995 r. 5 udziałów po 226,52 zł 
� 31 grudnia 1996 r. 24 udziały po 226,52 zł 
� 31 grudnia 1997 r. 142 udziały po 226,52 zł 
� 31 grudnia 1998 r. 152 udziały po 226,52 zł 
� 31 grudnia 1999 r. 30 udziałów po 226,52 zł 
� 31 grudnia 2000 r. 1809 udziałów po 226,52 zł 
� 31 grudnia 2003 r. 8 udziałów po 226,52 zł 
� 30 grudnia 2004 r. 3 udziały o łącznej wartości 21.113,32 zł 

 
Wspólnik posiada 50% udziału w kapitale zakładowym K.J. Mazur Sp. z o.o. 
Osoba wspólnika została opisana w pkt 8.3.1 niniejszego rozdziału. Ponadto Jan Mazur pełni funkcję Prezesa 
Zarządu Emitenta, o czym mowa w rozdziale VI, pkt 6.1.1 Prospektu. 
 
W wyniku emisji Akcji serii H, Jan Mazur będzie posiadał 220.087 akcji Emitenta, co stanowić będzie 3,24% 
w kapitale zakładowym i upoważnia do takiej samej liczby głosów na WZA Emitenta. 

8.3.8.2. WSPÓLNICY POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚRDNIO POPRZEZ 
PODMIOTY ZALEŻNE PONAD 20% , A NIE WIĘCEJ NIŻ 50% OGÓLNEJ LICZBY 
GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

W Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 
ponad 20%  ale nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników 

8.3.8.3.  WSPÓLNICYPOSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZEZ 
PODMIOTY ZALEŻNE PONAD 50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA 
ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

 
Tras Tychy S.A. 
ul. Krakowska 87 
32 – 050 Skawina 
Nr KRS 0000024482 
 
Wspólnik posiada 1 udział o wartości nominalnej 3.439.629,19 zł co stanowi 70,98% udziału w kapitale zakładowym 
Spółki Przejmowanej i upoważnia do 34.396 głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej; 
z czego 6000 udziałów nabył 5 czerwca 2002 r., 2993 udziały nabył 20 grudnia 2002 r., a 29 grudnia 2003 r. 
dotychczasowy udział został podwyższony o 1.402.534,83 zł.  
 
W wyniku emisji Akcji serii H, wspólnik nie nabędzie akcji Emitenta.  

8.3.9 DANE O PODMIOTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 158A UST. 3 USTAWY 

W Spółce Przejmowanej nie występują podmioty, o których mowa w art. 158a, ust. 3 Ustawy. 

8.3.10 DANE O OBLIGATARIUSZACH, POSIADAJĄCYCH OBLIGACJE Z PRAWEM 
PIERWSZEŃSTWA, KTÓRZY W WYNIKU WYKORZYSTANIA PRAWA DO 
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OBJĘCIA UDZIAŁÓW MOGĄ UZYSKAĆ CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY 
GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB 
UDZIAŁÓW W JEJ KAPITALE ZAKŁADOWYM  

W Spółce Przejmowanej nie występują tego rodzaju obligatariusze. 

8.3.11 DANE O OBLIGATARIUSZACH POSIADAJĄCYCH OBLIGACJE ZAMIENNE NA 
AKCJE POZWALAJĄCE NA OSIĄGNIĘCIE W WYNIKU ZAMIANY CO NAJMNIEJ 
5% GŁOSÓW NA WZA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 

W Spółce Przejmowanej nie występują tego rodzaju obligatariusze. 


