
ANKES Z 7 MARCA 2006 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII I i J 
ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 LUTEGO 2006 ROKU. 

 
Podstawą zgłoszenia aneksu do prospektu jest raport bieżący 16/2006 Tras-Intur S.A.  
 
Str. 26, pkt 5.1. 
Było: 
Od początku czwartego kwartału 2004 roku spółka Tras Tychy S.A. we współpracy ze spółką Intur-Kfs Sp. 
z o.o. rozpoczęła prace nad wdrażaniem strategii dostosowawczej do połączenia tych spółek. Dla Tras Tychy 
S.A. oznaczało to głębokie zmiany restrukturyzacyjne. W czerwcu 2005 roku w spółce Tras Tychy S.A. podjęto 
decyzje o przeniesieniu produkcji do Inowrocławia oraz sprzedaży nieruchomości w Skawinie, przy 
ul. Krakowskiej 87. 
Jest: 
Od początku czwartego kwartału 2004 roku spółka Tras Tychy S.A. we współpracy ze spółką Intur-Kfs Sp. 
z o.o. rozpoczęła prace nad wdrażaniem strategii dostosowawczej do połączenia tych spółek. Dla Tras Tychy 
S.A. oznaczało to głębokie zmiany restrukturyzacyjne. W czerwcu 2005 roku w spółce Tras Tychy S.A. podjęto 
decyzje o przeniesieniu produkcji do Inowrocławia oraz sprzedaży nieruchomości w Skawinie, przy 
ul. Krakowskiej 87. 6 marca 2006 r. Spółka zawarła z podmiotem polskim umowę zbycia nieruchomości 
położonej w Skawinie. Umowa została zawarta pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu 
nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 
 
Str. 40, pkt 8.1 
Było: 
Na koniec III kwartału 2005 r. największy udział w środkach trwałych miały budynki. Znaczny udział miały 
również urządzenia techniczne i maszyny. Mniejsze znaczenie miały środki transportu, grunty i środki trwałe 
w budowie. 
Emitent posiada nieruchomości w Inowrocławiu oraz w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87. W Inowrocławiu 
prowadzona jest całość produkcji Tras-Intur S.A., natomiast nieruchomość w Skawinie przeznaczona jest 
do sprzedaży. 
 
Jest: 
Na koniec III kwartału 2005 r. największy udział w środkach trwałych miały budynki. Znaczny udział miały 
również urządzenia techniczne i maszyny. Mniejsze znaczenie miały środki transportu, grunty i środki trwałe 
w budowie. 
Emitent posiada nieruchomości w Inowrocławiu, gdzie prowadzona jest całość produkcji Tras-Intur S.A. 
6 marca 2006 r. Spółka zawarła z podmiotem polskim umowę zbycia nieruchomości położonej w Skawinie, przy 
ul. Krakowskiej 87. Umowa została zawarta pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 
 
Str. 45, pkt 9.1 
Było: 
W strukturze aktywów przeważają środki trwałe. Proces restrukturyzacji zmierza jednak do ograniczenia 
wielkości posiadanego przez Spółkę majątku trwałego i przeznaczenia pozyskanych środków na pozyskanie 
majątku obrotowego. Obecnie Emitent poszukuje kupca na nieruchomość w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87. 
 
Jest: 
W strukturze aktywów przeważają środki trwałe. Proces restrukturyzacji zmierza jednak do ograniczenia 
wielkości posiadanego przez Spółkę majątku trwałego i przeznaczenia pozyskanych środków na pozyskanie 
majątku obrotowego. 6 marca 2006 r. Spółka zawarła z podmiotem polskim umowę zbycia nieruchomości 
położonej w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87. Umowa została zawarta pod warunkiem nieskorzystania 
z prawa pierwokupu nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 
 
Str. 54, pkt 12.2  
Było: 

• zbycie nieruchomości w Skawinie przy ul. Krakowskiej 87, prawdopodobne na początku 2006 r., które 
jest zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 lipca 2005 r.. Prowadzone 
negocjacje mają doprowadzić do sprzedaży nieruchomości na początku 2006 roku. Zbycie obiektu 
zniweluje koszty związane z jego utrzymaniem i pozwoli na spłatę kredytu zabezpieczonego na 
przedmiotowej nieruchomości. Emitent spodziewa się uzyskać ze sprzedaży ok. 3 mln zł. 

Jest: 
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• zbycie nieruchomości w Skawinie przy ul. Krakowskiej 87; 6 marca 2006 r. Spółka zawarła 
z podmiotem polskim umowę zbycia nieruchomości. Umowa została zawarta pod warunkiem 
nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa. Zbycie obiektu zniweluje koszty związane z jego utrzymaniem i pozwoli na spłatę kredytu 
zabezpieczonego na przedmiotowej nieruchomości. Emitent spodziewa się uzyskać ze sprzedaży ok. 
3 mln zł. 

 
Str. 89, pkt 22.1 
Dodano: 
6 marca 2006 r. Spółka zawarła z podmiotem polskim umowę zbycia nieruchomości położonej w Skawinie, przy 
ul. Krakowskiej 87. Wartość brutto transakcji wynosi 3,48 mln PLN. Umowa została zawarta pod warunkiem 
nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 
Uzyskana ze sprzedaży kwota pozwoli na spłatę kredytu, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka ustanowiona 
na przedmiotowej nieruchomości. Niniejsza umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przewyższa 
10% kapitałów własnych Emitenta. 
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