
Aneks nr 12 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna 

 

Wobec zawarcia przez Emitenta umów leasingu, do treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany: 
 
 
Aktualizacja Nr 1 
 
W pkt 21: 

21.1. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH UMÓW, KTÓRYCH STRON Ą JEST EMITENT LUB 
CZŁONEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES 2 LAT BEZPO ŚREDNIO 
POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ PUBLIKACJI DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO 

 

Przed ostatnim zdaniem punktu 21.1.: 

„Umowy została uznana za istotne poniewaŜ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.” 
 

wprowadza się następujący fragment: 

 

Umowa Leasingu Nr TRAS-INTUR/BY/428160/2007 z BRE LEASING Sp. z o.o., (Finansujący) której 

przedmiotem są ciągniki siodłowe Renault Premium 150.18 T w ilości 5 sztuk , rok produkcji 2007. Finansujący 

zobowiązany jest do nabycia przedmiotu leasingu i oddania Tras – Intur S.A. do uŜywania na zasadach 

określonych w Ogólnych Warunkach Leasingu, stanowiących Załącznik Nr 1 do umowy. Natomiast Tras – Intur 

S.A. zobowiązany jest zapłaty Finansującemu wynagrodzenia pienięŜnego, w uzgodnionych ratach. Rata 

leasingowa została ustalona na kwotę 27.248,97 zł brutto, natomiast opłata wstępna wynosi 158.344,56 zł brutto. 

Cena zakupu przedmiotu leasingu została ustalona na łączna kwotę 1 297 906,22 zł plus 22% VAT. Umowa 

została zawarta na okres 48 miesięcy i kończy się z dniem wymagalności ostatniej raty leasingowej. 

Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco , wstawiony przez Tras – Intur S.A. wraz z deklaracja 

wekslową.   

 

Umowa Leasingu Nr TRAS-INTUR/BY/428161/2007 z BRE LEASING Sp. z o.o., (Finansujący) Przedmiotem 

Umowy Leasingu Nr są naczepy skrzyniowe Schmitz Cargobull typ SPR 24/L 13,62E, w ilości 5 sztuk, rok 

produkcji 2007. Finansujący zobowiązany jest do nabycia przedmiotu leasingu i oddania Tras – Intur S.A. 

do uŜywania na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Leasingu, stanowiących Załącznik 

Nr 1 do umowy. Natomiast Tras – Intur S.A. zobowiązany jest zapłaty Finansującemu wynagrodzenia 

pienięŜnego, w uzgodnionych ratach. Rata leasingowa została ustalona na kwotę 9.409,85 zł brutto, natomiast 

opłata wstępna wynosi 54.676,65 zł brutto. Cena zakupu przedmiotu leasingu została ustalona na łączna kwotę 

448.169,30 zł plus 22% VAT. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy i kończy się z dniem wymagalności 

ostatniej raty leasingowej. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny In blanco , wstawiony przez Tras – Intur 

S.A. wraz z deklaracja wekslową. Po upływie podstawowego okresu obowiązywania umów leasingu Tras – Intur 

S.A. przysługuje prawo do nabycia przedmiotów leasingu.  

 

Umowy leasingu są finansową realizacją umów na dostawy ciągników i naczep, o których Spółka informowała 

w raporcie bieŜącym z dnia 23.01.2007 r. nr 18/2007. Ta forma zapłaty pozwoliła Tras – Intur S.A. na elastyczne 

sfinansowanie zamierzonej inwestycji unowocześnienia i rozbudowy posiadanej floty samochodów cięŜarowych 



oraz umoŜliwiła dopasowanie opłat leasingowych do sytuacji finansowej, a tym samym do kolejnych zamierzeń 

inwestycyjnych Tras – Intur S.A. 


