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Aneks nr 9 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna 

 

Wobec zawarcia przez Emitenta umowy zbycia udziałów w spółce MONTO – TRAS Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, do treści Prospektu 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
 
 
W punkcie 5.1.5 na końcu dodaje się następujący fragment: 
 
W dniu 14 lutego 2007 r. Emitent zawarł umowę zbycia udziałów w spółce Monto – Tras Sp. z o.o. 
na rzecz spółki Invest House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
 
Punkt 6.4 otrzymuje brzmienie: 
UZALEŻNIENIE OD PATENTÓW LUB LICENCJI 
 
Emitent nie posiada żadnego patentu. Spółka zależna Emitenta nie posiada patentów. 
 
Do prowadzenia swojej działalności gospodarczej Emitent posiada następujące licencje: 

- certyfikat TÜV ISO 9001 : 2000, 
- licencja TU-000204 na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wydana przez 

Ministerstwo Infrastruktury, 
- licencja EPAL na produkcję palet EUR wydane przez EUROPEAN PALLET ASSOCIATION, 
- świadectwo Instytutu Technologii Drewna nr 04-010 w zakresie warunków technicznych i organizacyjnych 

produkcji opakowań z drewna (świadectwo fitosanitarne), 
- aprobata na drewno wydana przez HFB ENGINEERING w Leipzig. 

 
Zarząd Emitenta oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy Synergis Sp. z o.o. nie posiada innych licencji istotnych 
dla jego działalności. 
 
UZALEŻNIENIE OD UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH 
 
Emitent nie jest uzależniony od żadnych umów przemysłowych ani handlowych.  
 
Emitent posiada zawarte dwie umowy kredytowe z bankiem Pekao S.A. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu kwota 
pozostałych do spłaty kredytów wynosiła 3.864 tys. zł. 
 
Spółka zależna Emitenta nie jest uzależniona od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych.  
 
 
UZALEŻNIENIE OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 
 
Emitent nie jest uzależniony od nowych procesów produkcyjnych. Spółka zależna Emitenta nie jest uzależniona od nowych 
procesów produkcyjnych.  
 
Punkt 7.1 otrzymuje brzmienie: 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent tworzy grupę kapitałową, w skład której oprócz Tras - Intur S.A. wchodzi:  
 - Monto Tras Sp. z o.o. ul. Majewskiego 318, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 032 261 86 00, fax 032 268 45 00, 
www.montotras.pl, 
- Synergis Sp. z o.o. ul. Spichrzowa 11, 11 – 040 Dobre Miasto, 
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SYNERGIS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DOBRYM MIEŚCIE 
Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji stolarki aluminiowej oraz konstrukcji aluminiowych, jak również 
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. 
 
 
Punkt 7.2 otrzymuje brzmienie: 
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. Dobre Miasto 100,00% 100,00% 

 
 
Punkt 8.2 otrzymuje brzmienie: 
 
Na Emitencie nie ciążą żadne obowiązki z tytułu ochrony środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez 
Emitenta rzeczowych aktywów trwałych. 
Na spółce zależnej nie ciążą żadne obowiązki z tytułu ochrony środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie 
rzeczowych aktywów trwałych. 
 
 
Punkt 20.4 otrzymuje brzmienie: 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia takich postępowań w przyszłości.  

Sprawy sądowe i arbitrażowe: 

Powództwo z dnia 20 września 2004 r. przed sądem Okręgowym w Krakowie IX Wydz. Gospodarczy. Strony: Powód: Tras 
– Intur S.A. Pozwany: ANWIL S.A. 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. 

Sprawa została zakończona ugodą zawartą przez Strony przed Sądem Okręgowym w Krakowie w dniu 7 marca 2006 r. 
W wyniku zawartej ugody Tras - Intur S.A. zapłacił ANWIL S.A. kwotę 500.000 zł 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 S.A. zyska około 600.000 zł 
z tytułu rozwiązania utworzonych w 2005 r. rezerw. Postanowienia ugody zostały zrealizowane przez Strony, a wszelkie 
wzajemne roszczenia pomiędzy nimi wygasły. 

 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu, w odniesieniu do Emitenta oraz jego spółki zależnej, nie toczą się i w okresie ostatnich 

Tras – Intur S.A. 

Synergis Sp. z o.o. 
z siedzibą w Dobrym Mieście 
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12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania przed organami rządowymi ani inne postępowania sądowe lub arbitrażowe 
niż wyżej wskazane, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową 
lub rentowność Emitenta lub Grupy Emitenta. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia takich postępowań w przyszłości.  

 
 
Pkt 22.1. otrzymuje brzmienie: 
 
1. Umowy faktoringu zawarte przez Emitenta z Polfactor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (30 listopada 2006 r.). 
Umowa nr 77/2006 dotyczy faktoringu eksportowego z regresem i przewiduje nabywanie przez Polfactor S.A. wierzytelności 
pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec dłużników (odbiorców ) do wysokości 1 400 000 zł. Umowa nr 78/2006 
dotyczy faktoringu krajowego z regresem i przewiduje nabywanie wierzytelności do wysokości 1 500 000 zł. Polfactor 
będzie wypłacał zaliczkę na poczet ceny nabycia wierzytelności z terminem płatności do 90 dni (faktoring eksportowy), bądź 
120 dni (faktoring krajowy) na rzecz dostawcy ,w ciągu dwóch dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentów 
potwierdzających istnienie wierzytelności, na rachunek Emitenta. 
Umowa dotyczy przyszłych wierzytelności wobec odbiorców Spółki z tytułu dostaw towarów i wykonywanych usług tj. 
wyrobów z PVC i aluminium, okien drewnianych, palet oraz usług transportowych. Ponadto Emitent zobowiązał się ponosić 
odpowiedzialność za wypłacalność odbiorców, czy za szkody poniesione przez Polfactor S.A. 
Obydwie umowy zostały zawarte na czas nieokreślony, z możliwością ich rozwiązania, za uprzednim trzymiesięcznym 
wypowiedzeniem. Zabezpieczenie umów stanowi weksel in blanco oraz cesja wierzytelności z bieżącego rachunku 
bankowego. 
Umowy została uznana za istotne ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. 
 
2. Umowa objęcia 100% udziałów Synergis Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście 
Umowa zawarta w dniu 7 lutego 2007 r. pomiędzy Tras – Intur S.A. a Stanisławem Markiem Grzona. Emitent nabył 100% 
udziałów w spółce Synergis, tj. 3.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, w zamian za wyemitowanie 1.800.000 
akcji serii M o wartości nominalnej 2 zł każda i cenie emisyjnej 3,6 zł za sztukę. Udziały w spółce Synergis stanowiące 
wkład niepieniężny do przedsiębiorstwa Emitenta, który zostały wycenione przez Zarząd Emitenta na 6.551.080,42 tys. zł. 
Emisja akcji serii M nastąpiła na podstawie uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 
12 września 2006 r.  
 
3. Umowa sprzedaży udziałów z dnia 14 lutego 2007 r. 
Przedmiotem umowy jest zbycie przez Emitenta udziałów posiadanych w spółce Monto – Tras Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na rzecz spółki Invest House Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie za łączną cenę 625.300,00 zł. 
Kupujący uiści cenę na rzecz Emitenta w trzech równych rocznych ratach, w terminie do dnia 15 lipca każdego 
roku, począwszy od dnia 15 lipca 2008 r., przy czym maksymalna kwota rocznej raty ograniczona jest 
do wysokości 50% zysku netto Monto – Tras Sp. z o.o. 
 
 
Pkt 25 otrzymuje brzmienie: 
 
Udziały posiadane przez Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu w innych przedsiębiorstwach: 

Lp. Nazwa Siedziba Procentowy udział w 
kapitale 

Procentowy udział w głosach 
Zgromadzenia Wspólników 

1. Ekowiknoplast Sp. z o.o. Kijów  50% 50% 

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

 

 

1. Ekowiknoplast z siedzibą w Kijowie,. Emitent posiada 50,00% w kapitale zakładowym Spółki i 50,00% głosów 
na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 

 Członkami Rady Nadzorczej nie są osoby powiązane z Emitentem. 

 Pomiędzy Spółką a Emitentem nie występują powiązania gospodarcze. 

 Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż okien PVC. 

 Kapitał wyemitowany Spółki wynosi 664.000,00 zł. 

 Spółka utworzyła rezerwy w wysokości 0,00 zł. 
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 W ostatnim roku obrotowym Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej, wobec czego nie poniosła strat 
lub  nie wypracowała zysku. 

 Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia akcje 
 posiadane na rachunkach stanowi kwota PLN 0,00 zł. 

 Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie udziały w Spółce. 

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

 Emitent nie posiada należności wobec Spółki. 

 

2.  Synergis Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym Spółki i 100% głosów 
na  Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 

Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu tej spółki nie są osoby związane z Emitentem. Pomiędzy Emitentem a Spółką 
występują powiązania gospodarcze w zakresie zlecania usług wykonawstwa stolarki aluminiowej. 

 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

32. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 

28,7 Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych 

28,1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 

45, 2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna 

45, 3 Wykonywanie Instalacji Budowlanych 

51,1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 

60,24 Towarowy transport drogowy 

63, 1 Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów 

64,2 Telekomunikacja 

25,2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 

31,6 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego , gdzie indziej nie sklasyfikowana 

 

Kapitał wyemitowany spółki wynosi PLN 300.000,00 

Spółka nie posiada rezerw 

Za rok obrotowy 2006 Spółka wykazała PLN 189.954,26 PLN zysku brutto . 

Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia akcje posiadane 
na rachunkach stanowi kwota PLN 6.480.000,00 

Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie udziały w spółce. 

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

 Emitent posiada wobec Spółki następujące  należności: 152.840,00 PLN z tytułu sprzedaży półproduktów do produkcji 
stolarki aluminiowej. 

 

 
 
 


