
Czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny

 

CZĘŚĆ II – CZYNNIKI RYZYKA 

1. CZYNNIKI RYZYKA 

1.1 CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 
 

• SEZONOWOŚĆ SPRZEDAŻY 
 
Sprzedaż Emitenta podlegała dotychczas sezonowym wahaniom, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze półrocze 
przynosiło mniejsze przychody. Zwiększona sprzedaż miała miejsce w czwartym kwartale roku. Istniejąca w danej branży 
sezonowość sprzedaży była zawsze czynnikiem zwiększającym ryzyko utraty płynności finansowej oraz powodowała 
zwiększenie niepewności co do realnych prognoz finansowych na dany rok. Przebieg sezonu mógł podlegać dodatkowo 
zakłóceniom, związanym ze zmianami podatkowymi, jak to miało miejsce w 2004 roku. W związku z uchyleniem prawa do 
ulgi remontowo budowlanej z końcem 2005 r., można się spodziewać zmian struktury sezonowości sprzedaży Emitenta. 
Dotychczas obserwowana zwiększona liczbą zakupów produktów stolarki budowlanej w ostatnim miesiącu roku, w dużym 
stopniu wynikała z możliwości skorzystania z odliczeń podatkowych poniesionych kosztów na cele remontowo budowlane, 
co niejednokrotnie było odkładane na ostatnie dni roku. W wyniku zmian prawno-podatkowych, można się spodziewać 
zakupów czynionych w zależności od pojawiających się potrzeb remontowo budowlanych, niezależnie od pory roku. 
 

• KONKURENCJA 
 
Obecnie w Polsce występuje duża, choć mocno rozproszona konkurencja na rynku stolarki budowlanej. Według rankingu 
sporządzonego przez Okna Drzwi Fasady – Forum Branżowe (http://www.okna-forum.pl) spółki Intur-Kfs sp. z o.o. oraz 
Tras Tychy S.A. zajmowały na koniec 2004 r. odpowiednio 17 i 21 miejsce wśród krajowych producentów stolarki 
budowlanej. Z uwagi na realizowany ostatnio proces łączenia obydwu podmiotów trudne jest dokładne określenie 
zajmowanej aktualnie pozycji przez Emitenta. Do głównych konkurentów Spółki na rynku zalicza się następujące podmioty: 
Stolarka Wołomin S.A., Sokółka Drzwi i Okna S.A., Oknoplast, THERMOPLAST Sp. z o.o., Stolbud Włoszczowa S.A., 
Drutex, Stolbud Warszawa Sp. z o.o., Firma Urzędowski. Liczne jest grono mniejszych producentów, w tym trudna do 
określenia liczba drobnych warsztatów stolarskich, specjalizujących się w wykonywaniu stolarki drewnianej oraz szara 
strefa. Najdrobniejsi producenci są stopniowo wypierani z rynku przez większe podmioty, gdyż produkcja w warsztatach 
rzemieślniczych charakteryzuje się z reguły niższą wydajnością i trudnościami z zachowaniem odpowiednich standardów 
jakościowych. Wpływ na ograniczenie produkcji w szarej strefie wywierają regulacje prawne uprawniające do ulg, odliczeń 
lub refundacji zapłaconego podatku, z których można skorzystać po przedstawieniu właściwych faktur. Producenci działający 
w szarej strefie, z uwagi na niezarejestrowaną działalność, są pozbawieni prawa wystawiania przedmiotowych rachunków. 
 

• RYZYKO WALUTOWE 
 
Spółka prowadzi sprzedaż eksportową rozliczaną zarówno w walucie euro, jak i w dolarze. W wyniku wahań kursu złotego 
na rynku walutowym zyski Spółki podlegają korekcie kursowej w części przychodów z eksportu. Poprawiający się stan 
polskiej gospodarki oraz koniunktura gospodarcza mogą prowadzić do okresowego umacniania się złotego, co ma 
bezpośrednie przełożenie na zmniejszanie się zysków Spółki. Aby zapobiec scenariuszom ponoszenia strat spowodowanych 
krótkookresowymi wahaniami kursów walut Spółka podejmie współpracę z wyspecjalizowaną instytucją na rynku 
kapitałowym w celu uruchomienia instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe, głównie poprzez transakcje forward, 
co może ją uniezależnić do pewnego stopnia od wahań kursów walutowych. 
 

• RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ WYKUPU OBLIGACJI ZAMIENNYCH 
 
Warunki emisji obligacji serii A i B, wyemitowanych w 2002 r. przewidują wykup obligacji odpowiednio 23 lipca 2007 r. 
oraz 20 sierpnia 2007 r. W przypadku, gdy obligatariusze nie wyrażą woli zamiany obligacji serii A i B na akcje serii E, 
Emitent będzie zobowiązany do ich wykupu, za kwotę odpowiadającą wartości nominalnej obligacji powiększonej o premię 
w wysokości ustalonej w warunkach emisji Obligacji A i B. Na podstawie uchwały NWZA z 24 listopada 2005 r. w sprawie 
emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K, Emitent postanowił przeprowadzić emisję obligacji serii C, która 
zostanie skierowana do obligatariuszy posiadających obligacje serii A i B. Oferta przewiduje możliwość zaliczenia za zgodą 
obligatariusza na poczet ceny emisyjnej obligacji serii C, kwotę wykupu obligacji serii A i B odpowiadającą wartości 
nominalnej obligacji serii A i B. Istnieje ryzyko, że w przypadku nie przystąpienia dotychczasowych obligatariuszy do 
oferty, pozostaną nie wykupione przez Emitenta obligacje serii A i B. Istnieje tym samym ryzyko, że w momencie wykupu 
obligacji serii A i B, Emitent nie będzie dysponował ilością środków wystarczających na pokrycie zobowiązań względem 
obligatariuszy i będzie zmuszony do skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Przedmiotowe ryzyko jest 
zmniejszone jednak przez okoliczność, że nabycie obligacji serii C umożliwia przyszłym obligatariuszom zamianę obligacji 
serii C na akcje serii K po cenie 2,5 zł za akcję, co w kontekście aktualnej kondycji Emitenta może się okazać pozytywną 
przesłanką do nabycia obligacji serii C.  
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• RYZYKO ZWIĄZANE Z PROWADZONYM PROGRAMEM NAPRAWCZYM 
 
Powodzenie programu naprawczego, wynikającego z procesu fuzji Tras Tychy S.A. i Intur-Kfs Sp. z o.o., mającego na celu 
restrukturyzację oraz reorganizację Emitenta wiąże się, na dzień zatwierdzenia Prospektu, ze zbyciem należącej do Emitenta 
nieruchomości położonej w Skawinie przy ul. Krakowskiej 87 wpisanej do ksiąg wieczystych KW Nr 20047, KW Nr 15813, 
KW Nr 17896, KW Nr 15631, KW Nr 1642, KW Nr 1462, na której była zlokalizowana produkcja stolarki PVC Tras Tychy 
S.A.. Realizacja transakcji przewidziana jest w I kwartale  2006r. Na powodzenie transakcji ma wpływ dokonana transakcja 
sprzedaży udziałów Emitenta w spółce zależnej Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o., do której była wniesiona 
nieruchomość w Tychach  przy ul. Cielmickiej 44 wpisana do księgi wieczystej KW Nr 3210. Sprzedaż udziałów w Centrum 
Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. za łączną sumę 11.800.000 zł była realizacją kolejnego etapu strategii restrukturyzacji 
Emitenta. Uzyskane środki ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. znacznie 
wpłynęły na poprawę wskaźników zadłużenia Emitenta, . Kwota 9.608 tys. zł wpłynęła do Banku BPH S.A. . w dniu 13 
lutego 2006 roku tytułem spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce w dniu 14 lipca 1998 roku. Wpłata powyższej 
kwoty oznacza spłatę całości zadłużenia Tras - Intur SA wobec Banku BPH SA. Pozostała część środków uzyskanych ze 
sprzedaży udziałów w spółce Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. zasiliła kapitał obrotowy Emitenta.. Z uwagi na 
obciążenia nieruchomości w Skawinie przy ul. Krakowskiej 87 umowną hipoteką kaucyjną łącznie do kwoty 4.900.000 zł 
istnieje ryzyko przedłużania się okresu sprzedaży nieruchomości, a tym samym w dalszej perspektywie może to wpłynąć na 
pogarszanie się zdolności kredytowej Emitenta. Emitent spodziewa się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości w Skawinie przy 
ul. Krakowskiej 87 ok. 3 mln zł. 

1.2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT 
PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 

 
• UZALEŻNIENIE OD KONIUNKTURY 

 
Koniunktura na rynku budowlano-montażowym jest zależna od możliwości wzrostowych gospodarki kraju w danym okresie. 
Obrazuje to dynamika wzrostu PKB, dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. Na koniunkturę mają 
przede wszystkim wpływ takie czynniki jak cena pieniądza wyrażona wielkością stopy procentowej, dostępność ludności do 
linii kredytowych oferowanych przez sektor bankowy oraz sprzyjające korzystne rozwiązania prawne, umożliwiające 
podejmowanie kolejnych inwestycji. O ile w obszarze kosztów oraz dostępności kredytów można dostrzec znaczącą poprawę  
w ostatnim roku, o tyle możliwość podejmowania inwestycji budowlanych napotyka na ograniczenia ze strony formalno-
prawnej. Emitent dostrzega potencjalne zagrożenie ze strony długotrwałych procedur administracyjno – budowlanych, od 
których uzależnione jest rozpoczęcie nowych budów. Emitent zwraca uwagę, że tylko niewielka część obszarów kraju 
posiada plany zagospodarowania przestrzennego, których istnienie jest istotnym czynnikiem umożliwiającym rozpoczęcie 
inwestycji. 
 

• ŚCIĄGALNOŚĆ NALEŻNOŚCI 
 
Charakterystyczny dla sektora budowlanego w Polsce jest fakt, że podmioty na nim działające spotykają się z dłuższym niż 
średnio okresem oczekiwania na spływ należności. Czynnik ten ma charakter zewnętrzny i jest zależny od stanu gospodarki. 
Jest to element często determinujący działalność firm, co zwłaszcza dotyczy małych firm produkcyjno-usługowych 
i w najgorszym przypadku prowadzi do bankructwa. Dla Emitenta ryzyko opóźnionej ściągalności należności jest nieco 
obniżone z uwagi na fakt, że wśród klientów Emitenta pewien udział posiadają klienci indywidualni dla których nie stosuje 
się odroczonych terminów płatności. 
 

• SYSTEM PRAWNO-PODATKOWY 
 
W Polsce następują częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej. Istnieje ryzyko 
zmiany obecnych przepisów podatkowych w taki sposób, że nowe regulacje mogą się okazać mniej korzystne dla Emitenta 
lub jego klientów, co w konsekwencji może przełożyć się w sposób bezpośredni lub pośredni na pogorszenie warunków 
funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej.  
. 

• SYTUACJA EKONOMICZNA PAŃSTWA 
 
Na kondycję całego sektora, a zatem również na sytuację Emitenta wpływać będzie ogólny stan polskiej gospodarki. 
W finansowaniu budownictwa niezmiernie istotne są warunki kredytowe. Wysokość oprocentowania kredytów dla 
budownictwa zależy od polityki państwa (preferencyjne kredyty), ale również od poziomu stóp procentowych. 
Istnieje również pewne ryzyko cofnięcia się obecnie dobrej koniunktury w gospodarce. Sytuacja taka miałaby wpływ na 
osłabienie tempa wzrostu produkcji budowlanej, która po wielu latach zapaści zaczyna się odradzać, a więc i na popyt na 
produkty i usługi oferowane przez Emitenta, a przez to na wyniki przez niego osiągane. 
 

1.3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 
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• OGRANICZENIE PRAWA GŁOSÓW 
 
Zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki jeden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 25 % ogólnej liczby głosów 
istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że niniejsze ograniczenie prawa głosu nie 
ma wpływu na potrzeby ustalenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych. Dla potrzeb Statutu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez 
podmiot dominujący w rozumieniu ww. ustawy. Ograniczenie to stosuje się do wszystkich akcjonariuszy, zatem nie 
powoduje uprzywilejowania żadnego z akcjonariuszy Spółki. Tego typu zapis jest ogólnie korzystny dla drobnych 
akcjonariuszy, może być jednak w perspektywie niekorzystny dla dużych akcjonariuszy i w efekcie może utrudniać takie 
działania jak wejście do Spółki akcjonariusza strategicznego, łączenie spółek itp 
 

• RYZYKO NIEDOPEŁNIENIA LUB NIE WYPEŁNIANIA PRZEZ EMITENTA OBOWIĄZKÓW 
WYMAGANYCH PRZEPISEM PRAWA 

 
W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo nie wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 15 
ust. 2, art. 37 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 1 i 5, art. 39 ust. 1, art. 42 ust 1 i 6, art. 44 ust. 1, art. 45, 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 48, 50, 
art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56 i 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 5 i 6, art. 63 ust. 5 i 6, art. 64, 66 i 70, 
lub nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z art. 42 ust. 5 w związku z art. 45, 46, art. 47 ust. 1, 2 i 
4, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, nie wykonuje lub wykonuje nienależycie nakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 1, 
narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, lub nie wykonuje albo wykonuje 
nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 29-31 i art. 33 Rozporządzenia 809/2004, 
KPWiG może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z  obrotu na 
rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 
nakładana, karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł albo zastosować obie sankcje łącznie. Nie ma pewności, że taka 
sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę 
 

• RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z OBROTU NA RYNKU 
REGULOWANYM NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W WARSZAWIE 

Zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje 
nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158, lub wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 
ust 5 Ustawy o obrocie instrumentami, oraz w art. 19, art. 96 ust. 5-8, 10 i 11 Ustawy o ofercie publicznej Komisja Papierów 
Wartościowych i Giełd może:  

 wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, 
 nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 złotych, 
 wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na 

rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną do wysokości 1 000 000 złotych. 

Tras Intur S.A.   
 
14 


	1. CZYNNIKI RYZYKA 
	1.1 CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 
	1.2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 
	1.3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

