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Aneks nr 39 do Prospektu Emisyjnego TRAS – INTUR Spółka Akcyjna 
 

 

W związku z zawarciem przez TRAS - INTUR S.A., w dniu 8 października 2007 r., umowy objęcia akcji i przeniesienia 

własności udziałów z Jerzym Humięckim, Piotrem Szostakiem oraz Janem Tomaszem Rafalskim, do Prospektu Emisyjnego 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

Zmiany dotyczące Dokumentu Rejestracyjnego: 
 

Zmiana Nr 1 

Str. 13 , pkt 5.1.5 

Dodaje się ostatni akapit: 

W dniu 8 października 2007 roku Emitent zawarł z Jerzym Humięckim, Piotrem Szostakiem oraz Janem Tomaszem 

Rafalskim (Inwestorzy) umowę objęcia akcji i przeniesienia własności udziałów, na mocy której Inwestorzy objęli przez 

3.500.000 akcji Emitenta zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 2,00 złote (Akcje Nowej Emisji) po cenie 

emisyjnej jednej Akcji Nowej Emisji równej 5,40 PLN, a Emitent nabył 16.600 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset) 

udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Mszanowie, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 

8.300.000,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych), stanowiących 100,00% (słownie: sto procent) kapitału 

zakładowego i uprawniających do 100,00% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Objęcie akcji 

następuje pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Tras Intur Spółka 

Akcyjna w drodze emisji akcji serii N. Przeniesienie wyżej wymienionych udziałów nastąpiło z dniem zawarcia Umowy z 

dnia 8 października 2007 roku. 

 

Zmiana Nr 2 

Str. 24 , pkt 7 

Punkt 7 otrzymuje brzmienie: 

7.1. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAS – INTUR  
 

Emitent tworzy grupę kapitałową, w skład której oprócz Tras - Intur S.A. wchodzi:  

 - Synergis Sp. z o.o. ul. Spichrzowa 11, 11 – 040 Dobre Miasto, 

- Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o.  ul. Podleśna 7, 13-300 Mszanowo, 

 
SCHEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA: 

 
 

 
 
 
SYNERGIS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DOBRYM MIEŚCIE 

 

Tras – Intur S.A. 

z siedzibą w Inowrocławiu 

Synergis Sp. z o.o.  

z siedzibą w Dobrym 

Mieście 

Stolarski Zakład 

Produkcyjno-Handlowy w 

Mszanowie Sp. z o.o. z 

siedzibą w Mszanowie 

100% 100% 
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Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji stolarki aluminiowej oraz konstrukcji aluminiowych, jak równie_ 

elementów wykorzystywanych w przemyśle telekomunikacyjnym. Jej kapitał zakładowy wynosi 300 tys. zł. Emitent posiada 

100,00% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym. 

 
STOLARSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY W MSZANOWIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W 
MSZANOWIA 
Firma prowadzi działalność w zakresie produkcja stolarki budowlanej. Jej kapitał zakładowy wynosi 8.300.000 zł. Emitent 

posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym. 

 

7.2. WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA 
Istotne podmioty zależne Tras – Intur S.A. oraz wielkość udziału Emitenta w spółkach zależnych na dzień zatwierdzenia 

Prospektu: 

 

Lp. Nazwa Siedziba Procentowy udział w 
kapitale 

Procentowy udział w głosach na 
Walnym Zgromadzeniu 
Wspólników 

1. Synergis Sp. z o.o. Dobrym Mieście 100% 100% 

2. Stolarski Zakład Produkcyjno-

Handlowy w Mszanowie Sp. z 

o.o.   

Mszanowo 100% 100% 

 

 

Zmiana Nr 3 

Str.  70 , w pkt. 22  

Dodaje się następującą informację: 

Umowa objęcia akcji i przeniesienia własności udziałów z dnia 8 października 2007 roku, zawarta pomiędzy Emitentem a 

Jerzym Humięckim, Piotrem Szostakiem oraz Janem Tomaszem Rafalskim (Inwestorzy).  

Przedmiotem umowy jest objęcie przez Inwestorów 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji Emitenta zwykłych na 

okaziciela serii O, o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote (Akcje Nowej Emisji) po cenie emisyjnej jednej Akcji Nowej 

Emisji równej 5,40 PLN (słownie: pięć złotych czterdzieści groszy) w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 

16.600 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset) udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231116, o 

wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 8.300.000,00 zł (słownie: osiem 

milionów trzysta tysięcy złotych), stanowiących 100,00% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego i uprawniających do 

100,00% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników, według następujących parytetów: 

a) Pan Jerzy Humięcki objął 1 505 000 (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

O, o wartości nominalnej 3 010 000 zł (trzy miliony dziesięć tysięcy złotych), po cenie emisyjnej równej 5,40 

złotych (słownie: pięć złotych czterdzieści groszy) za jedną akcję, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 8.134 

(osiem tysięcy sto trzydzieści cztery) udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset)  złotych 

każdy udział oraz o łącznej wartości nominalnej 4.067.000,00 zł (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy zł), 

posiadanych przez Jerzego Humięckiego, stanowiących 49 % kapitału zakładowego i uprawniających do 49 % 

głosów na Zgromadzeniu Wspólników; 

b) Pan Piotr Szostak objął 910 000 (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o 

wartości nominalnej 1 820 000 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy złotych), po cenie emisyjnej 

równej 5,40 złotych (słownie: pięć złotych czterdzieści groszy) za jedną akcję, w zamian za wkład niepieniężny w 

postaci 3.320 (trzy tysiące trzysta dwadzieścia ) udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w 

Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie, o wartości nominalnej 500,00 
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(pięćset)  złotych każdy udział oraz o łącznej wartości nominalnej 1.660.000,00 zł (jeden milion sześćset 

sześćdziesiąt tysięcy zł), posiadanych przez Piotra Szostaka, stanowiących 20 % kapitału zakładowego i 

uprawniających do 20 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

c) Pan Jan Rafalski objął 1 085 000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii O, o wartości nominalnej 2 170 000 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), po cenie emisyjnej 

równej 5,40 złotych (słownie: pięć złotych czterdzieści groszy) za jedną akcję, w zamian za wkład niepieniężny w 

postaci 5.146 (pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w 

Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie, o wartości nominalnej 500,00 

(pięćset) złotych każdy udział oraz o łącznej wartości nominalnej 2.573.000 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt 

trzy tysiące zł), posiadanych przez Jana Rafalskiego stanowiących 31 % kapitału zakładowego i uprawniających do 

31 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

Objęcie akcji następuje pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Tras 

Intur Spółka Akcyjna w drodze emisji akcji serii N.  

Na podstawie Umowy Inwestorzy przenieśli na rzecz Emitenta 16.600 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset) udziałów w 

spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Mszanowie, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 8.300.000,00 zł 

(słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych), stanowiących 100,00% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego i 

uprawniających do 100,00% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Przeniesienie wyżej 

wymienionych udziałów nastąpiło z dniem zawarcia opisywanej Umowy. 

Wartość umowy: 18.900.000 PLN 

Umowy została uznana za istotne ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

Zmiana Nr 4 

Str. 71, pkt 25 

Dodaje się następującą informację: 

3. Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o.  z siedzibą w Mszanowie. Emitent posiada 

100% w kapitale zakładowym Spółki i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. 

Pomiędzy spółką a Emitentem nie występują następujące powiązania osobowe. 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują następujące powiązania gospodarcze: bieżąca współpraca w zakresie 

produkcji stolarki budowlanej z drewna. 

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja stolarki budowlanej: okna drewniane, okna z pvc i aluminium, 

drzwi zewnętrzne drewniane, drzwi wewnętrzne z płyty HDF, drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnice drewniane. 

 Kapitał wyemitowany Spółki wynosi 8.300.000,00 zł. 

 Spółka nie utworzyła rezerwy. 

 Za ostatni rok obrotowy Spółka wykazała 255.733,98 zł zysku brutto. 

 Emitent nie ujawniał jeszcze posiadanych udziałów na  rachunkach, gdyż nabył je 8 października 2007 roku 

Emitent nabył udziały jako wkład niepieniężny w zamian za akcje Emitenta emisji serii O na podstawie umowy z 

dnia 8 października 2007 roku, opisanej w punkcie 22 Dokumentu rejestracyjnego. Akcje serii O przechodzą  na 

zbywców udziałów pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta w drodze emisji akcji serii N. 

 Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie uzyskał dywidendy w ostatnim roku obrotowym. 

Emitent nie posiada wobec Spółki należności. 

Emitent posiada wobec Spółki zobowiązania w wysokości w kwocie: 67.534,60 zł z tytułu dostaw stolarki 

budowlanej. 
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Zmiany dotyczące Podsumowania: 
 

Zmiana Nr 1 
Na str. 9, w pkt 4.1  

Dodaje się ostatni akapit: 

2007 Październik - W dniu 8 października 2007 roku Emitent zawarł z Jerzym Humięckim, Piotrem Szostakiem 

oraz Janem Tomaszem Rafalskim (Inwestorzy) umowę objęcia akcji i przeniesienia własności udziałów, na 

mocy której Inwestorzy objęli przez 3.500.000 akcji Emitenta zwykłych na okaziciela serii O, o wartości 

nominalnej 2,00 złote (Akcje Nowej Emisji) po cenie emisyjnej jednej Akcji Nowej Emisji równej 5,40 PLN, 

a Emitent nabył 16.600 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset) udziałów w spółce Stolarski Zakład 

Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie, o 

wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 8.300.000,00 zł 

(słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych), stanowiących 100,00% (słownie: sto procent) kapitału 

zakładowego i uprawniających do 100,00% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

Objęcie akcji następuje pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału 

zakładowego Tras Intur Spółka Akcyjna w drodze emisji akcji serii N. Przeniesienie wyżej wymienionych 

udziałów nastąpiło z dniem zawarcia Umowy z dnia 8 października 2007 roku 

 

 

 

Zmiana Nr 2 
Na str. 9, w pkt 4.3  

Było: 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent tworzy grupę kapitałową, w skład której oprócz Tras - Intur S.A. – podmiot 

dominujący, wchodzi:  

 - Synergis Sp. z o.o. ul. Spichrzowa 11, 11-040 Dobre Miasto, Nr KRS: 000166898, Nr REGON 510702463:, tel.: 

+4889 615 11 92, fax: +4889 615 11 90, e-mail: biuro@synergis.net.pl, strona internetowa: www.synergis.net.pl,  

 

 

Lp. Nazwa Siedziba Procentowy udział 
Emitenta w kapitale 
zakładowym 

Procentowy udział Emitenta w 
głosach na Walnym 
Zgromadzeniu Wspólników 

1. Synergis Sp. z o.o. Dobre Miasto 100% 100% 

 
Jest: 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent tworzy grupę kapitałową, w skład której oprócz Tras - Intur S.A. – podmiot 

dominujący, wchodzą:  

 - Synergis Sp. z o.o. ul. Spichrzowa 11, 11-040 Dobre Miasto, Nr KRS: 000166898, Nr REGON 510702463:, tel.: 

+4889 615 11 92, fax: +4889 615 11 90, e-mail: biuro@synergis.net.pl, strona internetowa: www.synergis.net.pl,  

- Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o.  ul. Podleśna 7, 13-300 Mszanowo, Nr KRS: 

0000231116, Nr REGON 519652844:, tel.: +48 56 472 57 59, fax: +48 56 472 57 59, e-mail: sekretariat@humdrex.com.pl, 

strona internetowa www.humdrex.com.pl, 

 

Lp. Nazwa Siedziba Procentowy udział w 
kapitale 

Procentowy udział w głosach na 
Walnym Zgromadzeniu 
Wspólników 

1. Synergis Sp. z o.o. Dobrym Mieście 100% 100% 

2. Stolarski Zakład Produkcyjno-

Handlowy w Mszanowie Sp. z 

o.o.   

Mszanowo 100% 100% 

 

 


