
Aneks Nr 4 do Prospektu emisyjnego Tras – Intur S.A. 
 
W związku z subskrybowaniem oraz przydziałem w ramach zapisów podstawowych 
oraz dodatkowych, w terminie wykonania prawa poboru, wszystkich akcji 
oferowanych przez Tras – Intur S.A., Zarząd Tras – Intur S.A. postanowił w dniu 
8 stycznia 2007 r. o wcześniejszym zakończeniu Publicznej Oferty. W związku 
z powyŜszym wprowadza się następujące zmiany do Prospektu emisyjnego: 
 
Zmiana Nr 1 
Było: 
Str. 3 pkt 2 Podsumowania  
 
Tabela 2.1. Harmonogram Oferty 

20 grudnia 2006 r. Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii L; 
20 – 22 grudnia 2006 r. Przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów 

Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych; 
5 stycznia 2007 r. Przydział akcji w ramach wykonania prawa poboru oraz zamknięcie 

Publicznej Oferty w przypadku gdy wszystkie Akcje Oferowane zostaną 

objęte 
6 – 7 stycznia 2007 r. Planowane przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach 

wykonywania prawa poboru, tj. Zapisami Podstawowymi oraz Zapisami 
Dodatkowymi, tj. w ramach zaproszeń Zarządu 

8 stycznia 2007 r. Przydział akcji w ramach zapisów składanych na zaproszenie Zarządu. 

Zakończenie Publicznej Oferty.  
 

Jest: 
 
Tabela 2.1. Harmonogram Oferty 

20 grudnia 2006 r. Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii L; 
20 – 22 grudnia 2006 r. Przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów 

Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych; 
5 stycznia 2007 r. Przydział akcji w ramach wykonania prawa poboru oraz zamknięcie 

Publicznej Oferty w przypadku gdy wszystkie Akcje Oferowane zostaną 
objęte 

8 stycznia 2007 r. Przydział akcji. Zakończenie Publicznej Oferty.  
 

 
Zmiana Nr 2 
Było: 
Str. 27 pkt 5.2.1. Dokumentu Ofertowego 
 

20 grudnia 2006 r. Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii L; 
20 – 22 grudnia 2006 r. Przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów 

Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych; 
5 stycznia 2007 r. Przydział akcji w ramach wykonania prawa poboru oraz zamknięcie 

Publicznej Oferty w przypadku gdy wszystkie Akcje Oferowane zostaną 

objęte 
6 – 7 stycznia 2007 r. Planowane przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach 

wykonywania prawa poboru, tj. Zapisami Podstawowymi oraz Zapisami 
Dodatkowymi, tj. w ramach zaproszeń Zarządu 

8 stycznia 2007 r. Przydział akcji w ramach zapisów składanych na zaproszenie Zarządu. 

Zakończenie Publicznej Oferty.  
 
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyŜej terminów. W przypadku zmiany terminu Publicznej Oferty oraz 

terminu składania zapisów na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez 
udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości 
w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.  
 



W przypadku, gdy zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Oferowane w drodze Zapisów Podstawowych i Zapisów 
Dodatkowych Zarząd Emitenta postanowi o wcześniejszym zamknięciu Publicznej Oferty. Informacja o wcześniejszym 
zamknięciu Publicznej Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez udostępnienie  zatwierdzonego przez KNF 
aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, jaki został opublikowany Prospekt. 
 
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłuŜenia terminu przyjmowania zapisów, 

w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złoŜonymi zapisami będzie mniejsza, niŜ liczba Akcji 
Oferowanych w ramach Publicznej Oferty. Termin ten nie moŜe być dłuŜszy, niŜ trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej 

Oferty.  
 
W przypadku wydłuŜeniu terminów zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez 

udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości 
w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. PrzedłuŜenie terminu przyjmowania zapisów moŜe nastąpić wyłącznie 
w terminie waŜności Prospektu. W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie 
podana do publicznej wiadomości w ww. trybie nie później, niŜ przed terminem przydziału Akcji Oferowanych. 
 

 
Jest: 
 

20 grudnia 2006 r. Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii L; 
20 – 22 grudnia 2006 r. Przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów 

Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych; 
5 stycznia 2007 r. Przydział akcji w ramach wykonania prawa poboru oraz zamknięcie 

Publicznej Oferty w przypadku gdy wszystkie Akcje Oferowane zostaną 

objęte 
8 stycznia 2007 r. Przydział akcji. Zakończenie Publicznej Oferty.  

 
 


