
ANKES Z 8 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 17/2006 Tras-Intur S.A.  
 
Str. 46, pkt 9.2.1 
Było: 
Ad 5) Spółka informowała o toczącym się postępowaniu z Anwil S.A. Prowadzenie procedury sądowej wymaga 
poniesienia znacznych kosztów, podczas gdy efekty postępowania będą znane dopiero w dłuższym okresie. 
 
Jest: 
Ad 5) Spółka informowała o toczącym się postępowaniu z ANWIL S.A. Prowadzenie procedury sądowej 
wymagało poniesienia znacznych kosztów, podczas gdy efekty postępowania będą znane dopiero w dłuższym 
okresie. Raport bieżącym 17/2006 Spółka podała do publicznej wiadomości, że w dniu 7 marca 2006 r. została 
zawarta ugoda przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział IX Gospodarczy pomiędzy TRAS-INTUR S.A. 
a ANWIL S.A. W wyniku zawartej ugody TRAS - INTUR SA zapłaci ANWIL S.A. kwotę 500.000 PLN 
w formie ratalnej, z zasądzonej wcześniej ANWIL S.A. kwoty 1.100.000 PLN, co zakończy cały proces 
wzajemnych roszczeń. Po uprawomocnieniu się ugody wszelkie roszczenia stron wygasają. Dodać należy, że 
w wyniku tej operacji Tras - INTUR SA zyska około 600.000 PLN z tytułu rozwiązania utworzonych w 2005 
roku rezerw.  
 
Str. 54, pkt 12.2 
Było: 
Poza informacjami wymienionymi w pkt. 12.1. oraz czynnikami ryzyka wymienionymi w Części II niniejszego 
Prospektu Emitent zalicza do niepewnych elementów dwa zdarzenia, których rozwiązanie może mieć jedynie 
pozytywny wpływ na dalszą działalność. Są to: 

 proces sądowy z Anwil S.A. toczący się z powództwa Emitenta przed Sądem Okręgowym w Krakowie. 
Pozwem wniesionym 20 września 2004 roku Emitent domaga się odszkodowania w wysokości 
4.000.000 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy dostawy mieszanki chemicznej służącej do 
produkcji profilu PCV. Istnieje prawdopodobieństwo zamknięcia rozprawy i wydania wyroku w 2006 
roku, jednakże brak jest możliwości w dniu dzisiejszym określenia wysokości przyznanego 
odszkodowania; 

 
 
Jest: 
Poza informacjami wymienionymi w pkt. 12.1. oraz czynnikami ryzyka wymienionymi w Części II niniejszego 
Prospektu Emitent zalicza do niepewnych elementów dwa zdarzenia, których rozwiązanie może mieć jedynie 
pozytywny wpływ na dalszą działalność. Są to: 

 wykonanie ugody, kończącej proces sądowy z ANWIL S.A. toczący się z powództwa Emitenta przed 
Sądem Okręgowym w Krakowie. Pozwem wniesionym 20 września 2004 roku Emitent domagał się 
odszkodowania w wysokości 4.000.000 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy dostawy mieszanki 
chemicznej służącej do produkcji profilu PCV. 7 marca 2006 r. została zawarta ugoda przed Sądem 
Okręgowym w Krakowie Wydział IX Gospodarczy pomiędzy TRAS-INTUR S.A. a ANWIL S.A. 
W wyniku zawartej ugody TRAS - INTUR SA zapłaci ANWIL S.A. kwotę 500.000 PLN w formie 
ratalnej, z zasądzonej wcześniej ANWIL S.A. kwoty 1.100.000 PLN, co zakończy cały proces 
wzajemnych roszczeń. Po uprawomocnieniu się ugody, wszelkie roszczenia stron wygasają. Dodać 
należy, że w wyniku tej operacji TRAS - INTUR SA zyska około 600.000 PLN z tytułu rozwiązania 
utworzonych w 2005 roku rezerw. 

 
Str. 77, pkt 20.4 
Było: 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent jest w trakcie postępowania sądowego w związku z zaskarżeniem 
dostawcy za dostarczenie wadliwego komponentu do produkcji profilu PCV, w następstwie czego Emitent 
utracił część odbiorców na terenie Polski Południowej. Koszty poniesione przez Spółkę , zdaniem zarządu równe 
są kwocie dochodzonego w postępowaniu sądowym odszkodowania. Wartość przedmiotu sporu wynosi 4 mln 
zł. W wyniku tego Emitent stracił zaufanie klientów w okresie wykorzystywania wadliwych komponentów. 
W efekcie Emitent zrezygnował z produkcji profilu PCV we własnym zakresie, a rozpoczął wykorzystywanie 
półproduktów innych dostawców. Aktualnie wykorzystywane komponenty pochodzą od renomowanych 
producentów i nie istnieje w tym obszarze ryzyko dostarczenia wadliwych komponentów a co za tym idzie 
utraty zaufania klientów. Konieczność likwidacji produkcji profilu PCV wpłynęła negatywnie na płynność 
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finansową Emitenta. Reklamacje związane z produktami wytworzonymi z wadliwego materiału wpływają do 
Emitenta do dnia dzisiejszego i realizowane są na bieżąco w ramach ogólnej procedury reklamacyjnej. Koszty 
z tego tytułu nie stanowią obecnie znaczącej pozycji, kilka tysięcy złotych w skali miesiąca. Istnieje możliwość, 
iż orzeczenie sądu I instancji zostanie wydane w 2006 r. Niestety na dzień zatwierdzenie Prospektu Emitent 
sprawa sądowa nie została jeszcze rozstrzygnięta. 
 
Jest: 
7 marca 2006 r. została zawarta ugoda przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział IX Gospodarczy 
pomiędzy TRAS-INTUR S.A. a ANWIL S.A., kończąca proces sądowy z ANWIL S.A. prowadzony 
z powództwa Emitenta przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Postępowanie sądowe toczyło w związku 
z zaskarżeniem dostawcy za dostarczenie wadliwego komponentu do produkcji profilu PCV, w następstwie 
czego Emitent utracił część odbiorców na terenie Polski Południowej. Koszty poniesione przez Spółkę , zdaniem 
zarządu równe są kwocie dochodzonego w postępowaniu sądowym odszkodowania. Wartość przedmiotu sporu 
wynosiła 4 mln zł. W wyniku tego Emitent stracił zaufanie klientów w okresie wykorzystywania wadliwych 
komponentów. W efekcie Emitent zrezygnował z produkcji profilu PCV we własnym zakresie, a rozpoczął 
wykorzystywanie półproduktów innych dostawców. Aktualnie wykorzystywane komponenty pochodzą od 
renomowanych producentów i nie istnieje w tym obszarze ryzyko dostarczenia wadliwych komponentów a co za 
tym idzie utraty zaufania klientów. Konieczność likwidacji produkcji profilu PCV wpłynęła negatywnie na 
płynność finansową Emitenta. Reklamacje związane z produktami wytworzonymi z wadliwego materiału 
wpływają do Emitenta do dnia dzisiejszego i realizowane są na bieżąco w ramach ogólnej procedury 
reklamacyjnej. Koszty z tego tytułu nie stanowią obecnie znaczącej pozycji, kilka tysięcy złotych w skali 
miesiąca. W wyniku zawartej ugody Tras - INTUR SA zapłaci ANWIL S.A. kwotę 500.000 PLN w formie 
ratalnej, z zasądzonej wcześniej ANWIL S.A. kwoty 1.100.000 PLN, co zakończy cały proces wzajemnych 
roszczeń. Po uprawomocnieniu się ugody wszelkie roszczenia stron wygasają. Dodać należy, że w wyniku tej 
operacji TRAS - INTUR SA zyska około 600.000 PLN z tytułu rozwiązania utworzonych w 2005 roku rezerw. 
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