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OSTRZEŻENIE 
Podsumowanie będące częścią niniejszego Prospektu emisyjnego sporządzanego w formie jednolitego dokumentu powinno 
być rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu, a decyzja inwestycyjna powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu 
o treść całego Prospektu.  

W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do treści Prospektu, skarżący inwestor może na mocy 
ustawodawstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej mieć obowiązek poniesienia kosztów ewentualnego tłumaczenia 
tego prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. 

Osoby sporządzające Podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę 
wyrządzoną w przypadku, gdy Posumowanie wprowadza w błąd lub jego treść jest niedokładna bądź sprzeczna z innymi 
częściami Prospektu. 

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

 
Firma: Trion Spółka Akcyjna 
Siedziba: Inowrocław 
Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 154 
KRS 0000024482 
Numer telefonu: (+48 52) 355 03 00 
Numer telefaksu: (+48 52) 357 11 26 
e-mail: sekterariat@trion.pl 
Adres internetowy: www.trion.pl 
 

ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzą działalność operacyjną w następujących 
obszarach: 

 

1. PRODUKCJA STOLARKI OTWOROWEJ:  
(A) Z PCV,  
(B) DREWNIANEJ,  
(C) ALUMINIOWEJ, 

2. USŁUGI SERWISOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRODUKCYJNĄ, 
3. TRANSPORT I SPEDYCJA, 
4. PRODUKCJA EUROPALET (OPAKOWAŃ DREWNIANYCH), 
5. PRODUKCJA DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH, 
6. PRODUKCJA KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ STALOWYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DLA 

DROGOWNICTWA, 
7. PRODUKCJA MASZTÓW I WIEŻ DLA TELEFONII KOMÓRKOWYCH. 
 
STOLARKA OTWOROWA 
Emitent i jego Grupa Kapitałowa produkują następujące rodzaje okien oraz drzwi: 
 
• Okna PCV 

Stolarka okienna PCV jest sprzedawana w kraju i na eksport. Jest wytwarzana w oparciu głównie o profile 
TROCAL.(głównie dla odbiorców z Niemiec) oraz na profilu Aluplast (dla odbiorców krajowych). Spółka od wielu lat 
eksportuje swoje produkty, głównie na rynek niemiecki, na którym cieszy się bardzo dobrą opinią. Prawie 70% 
sprzedaży jest generowane z eksportu. 

• Okna drewniane EURO 68 
Okna produkowane są z drewna sosnowego oraz odmian szlachetnych: mahoniu i dębu. Drewno jest klejone 
trójwarstwowo, aby wyeliminować efekty odkształcania się wyrobów. Okna te sprzedawane są praktycznie na terenie 
całego kraju,. Coraz więcej produktów tego typu trafia na eksport, głównie do Niemiec. 
 

• Okna aluminiowe 
Produkcja okien aluminiowych stanowi jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się części działalności 
Emitenta. Aktualnie realizowana jest znaczna ilość zleceń na dostawy stolarki aluminiowej, do końca b.r. zamknięty 
zostanie szereg inwestycji obejmujących konstrukcje elewacji ze szkła i profili aluminiowych. 

 
DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
Głównym przedmiotem działalności spółki zależnej od Emitenta – Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie 
Sp. z o.o. jest produkcja drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego również drzwi wewnętrznych płytowych wykonanych 
w konstrukcji tzw. „plastra miodu” na bazie ramiaka drewnianego i wysokiej jakości lakierowanej płyty HDF oraz drzwi  
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zewnętrznych z drewna sosnowego jak i egzotycznego merantii.   Drzwi wewnętrzne drewniane wykonywane są w stanie 
surowym do  samodzielnego wykończenia lub też ostatecznie lakierowane i oszklone. 
 
 
MASZTY DLA TELEFONII GSM/UMTS, OCYNKOWANE KONSTRUKCJE STALOWE 
Podstawowy profil produkcji spółki Zależnej od Emitenta – Orion + Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowi prefabrykacja 
konstrukcji stalowych wież i masztów dla branży telekomunikacyjnej. Głównymi użytkownikami produktów Spółki są 
działający na terenie Polski operatorzy telefonii bezprzewodowej - ERA GSM, Orange oraz Plus GSM oraz odbiorcy 
zagraniczni: Vodafone (Dania) Orange i TELE2 (Szwecja) oraz E-plus, T-Mobile i O2 (Niemcy). Współpraca na terenie 
kraju obejmuje dostawę sprzętu, montaż konstrukcji stalowej i budowę stacji bazowej. Za granicą współpraca z operatorami 
telekomunikacji bezprzewodowej opiera się częściowo na współpracy z miejscowymi firmami montażowo-budowlanymi. 
 
Jako specjalistyczny dostawca ocynkowanych konstrukcji stalowych ORION+ oferuje własne rozwiązania techniczne 
i typoszeregi wież i masztów o wysokości od 25m do 90m. Dysponuje również odpowiednim potencjałem montażowo-
budowlanym i finansowym, który umożliwia kompleksową realizację zleceń inwestycyjnych chwili obecnej ORION+ Sp. z 
o.o. realizuje kompletne projekty stacji bazowych telefonii bezprzewodowej obejmujące: prace projektowe, specjalistyczne 
prace budowlane, specjalistyczne prace energetyczne i instalacje feederowe, produkcję i montaż konstrukcji stalowych, 
zagospodarowanie terenu stacji bazowej metodą "pod klucz". Wykonuje także kompleksowe usługi polegające na: 
- przygotowaniu kompletnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację procesu 
inwestycyjnego; 
- nadzór inwestorski w zakresie wykonania stacji zgodnie z obowiązującymi projektami i przepisami budowlanymi 
i administracyjnymi. 
 
 
USŁUGI SERWISOWE I INNE ZWIĄZANE Z PODSTAWOWĄ PRODUKCJĄ 
Jako uzupełnienie swojej działalności Emitent oraz jego Grupa Kapitałowa oferuje również usługi serwisowe. Usługi 
serwisowe i inne związane z podstawową produkcją prowadzone są przez własne brygady serwisowe Emitenta oraz jego 
spółek zależnych oraz sieć autoryzowanych przedstawicieli handlowych. 
 
TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA 
Transport i spedycja międzynarodowa są realizowane za pomocą własnego oraz wynajmowanego sprzętu transportowego. 
Emitent jest obecny na tym rynku już od 1989 r. Dzięki zdobytemu doświadczeniu firma może zaoferować organizację 
transportu samochodowego na terenie całej Polski i Europy. Firma świadczy usługi w oparciu o flotę samochodową 
składającą się z ponad 70 ciągników siodłowych marki VOLVO i RENAULT z uniwersalnymi naczepami oraz jednostek 
samochodowych mniejszej wielkości. W ramach systemu transportowo – spedycyjnego prowadzonego w całej Europie 
i w zachodniej części Azji pracuje stale około 200 samochodów ciężarowych. Firma oferuje współpracę przewoźnikom, 
spedytorom, eksporterom i importerom towarów. 
 
PRODUKCJA EUROPALET 
Emitent jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Producentów EUROPALET oraz Europejskiego Stowarzyszenia 
Paletowego. Posiada licencje na produkcję palet typu EUR wydane przez PKP i DB, atest EPAL na produkcję wsporników 
palet oraz uprawnienia nadane przez SGS - Control do autokontroli procesu produkcji palet. Palety drewniane są 
produkowane na linii automatycznego zbijania, a posiadane zaplecze techniczne umożliwia wykonanie każdego ich typu. 
Znacząca część produkcji Europalet trafia do odbiorców z Francji, Belgii, Niemiec, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii, 
Austrii. 

 
 
 
Emitent nie posiada żadnych patentów i nie jest od nich uzależniony. 
Według najlepszej wiedzy Emitenta jego podmioty zależne nie posiadają żadnych patentów ani nie są od nich uzależnione. 
Emitent nie posiada znaków towarowych. 
Według najlepszej wiedzy Emitenta jego podmioty zależne nie posiadają znaków towarowych 
Emitent nie jest uzależniony od licencji. 
Według najlepszej wiedzy Emitenta jego podmioty zależne nie posiadają istotnych licencji ani nie są od nich uzależnione 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
 Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent tworzy Grupę Kapitałową, której schemat przedstawiono poniżej: 

 
. 

 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
Kapitał zakładowy wynosi 71.902.564,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset 
sześćdziesiąt cztery) i dzieli się na 35.951.282 (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy 
dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego: 
a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, 
b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 10900000, 
c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, 
d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 
568184, 
f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 
0000001 do 2418184, 
g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 
1612122, 
h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, 
i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla 
serii J od 0000001 do 2500000, 
j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000, 
k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 
0000001 do 6339245, 
l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000, 
m) 6.783.547 /słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem/ akcji serii N o 
numerach od 0000001 do 6783547, 
n) 3.500.000 /słownie: trzy miliony pięćset tysięcy/ akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000 
o) 4.850.000 / słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000. 
 
HISTORIA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 
Założycielami Spółki w kwietniu 1997 r. byli: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tras Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie 
założone w 1991 r. [wpisane do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI 
Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem H/B 2419], które objęło 10 800 akcji oraz 6 osób fizycznych: Tadeusz Marszalik, 
który objął 330 akcji; Stanisław Szostek, który objął 300 Akcji; Ryszard Maksym, który objął 300 Akcji; Gudrun Schönberg, 
która objęła 90 akcji; Andreas Kamiński, który objął 90 akcji; Andrzej Dobrucki, który objął 90 akcji.  
 
Pierwszą siedzibą Spółki była Skawina. W dniu 30 lipca 1997 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło 
o zmianie siedziby Spółki na Tychy. Celem powołania nowej firmy było rozpoczęcie działalności produkcyjnej w 
Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Począwszy od 1997 r. datuje się szybki rozwój Spółki. W chwili 
zarejestrowania kapitał akcyjny Spółki wynosił 120 000 zł. W wyniku kolejnych emisji kapitał wzrósł ponad 30-krotnie, co 
pozwoliło na rozszerzenie zakresu działalności Emitenta. 
 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 23 marca 1998 r. uchwaliło przekształcenie Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego Tras Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie w spółkę akcyjną o nazwie Tras Okna Spółka Akcyjna. W wyniku 
wpisu przekształcenia do rejestru handlowego, spółka Tras Okna S.A. stała się następcą prawnym Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego Tras Sp. z o.o. W czerwcu 2000 r. Spółka dokonała reorganizacji swojej Grupy Kapitałowej. 
Akcjonariusze indywidualni: Tadeusz Marszalik, Stanisław Szostek, Ryszard Maksym, Gudrun Schönberg, Andrzej 
Dobrucki oraz Andreas Kamiński nabyli od spółki Tras Okna S.A. wszystkie posiadane przez tę spółkę akcje Tras Tychy 
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S.A., natomiast w lipcu 2000 r. sprzedali spółce Tras Tychy S.A. wszystkie posiadane akcje spółki Tras Okna S.A. Wszystkie 
te transakcje zostały dokonane za pośrednictwem KDM S.A. W efekcie Akcjonariusze indywidualni stali się 
Akcjonariuszami reprezentującymi 100% kapitału akcyjnego Tras Tychy S.A., natomiast Emitent stał się jedynym 
akcjonariuszem Tras Okna S.A.  
 
Na początku 1999 r. Emitent objął udziały w spółce Ekowiknoplast Sp. z o.o. z siedziba w Kijowie, dla której obszarem 
aktywności gospodarczej była działalność produkcyjno-handlowa w zakresie stolarki PCV. 
 
W dniu 25 lipca 2000 r. NWZ Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 1 000 000 
akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2 zł każda. Po przeprowadzeniu publicznej subskrypcji akcji serii 
D objętych zostało 568 184 akcji, a kapitał zakładowy Spółki wynosił 4 836 368 zł i dzielił się na 2 418 184 akcje. Cenę 
emisyjną akcji serii D ustalono na 20,50 zł za jedną akcję. Akcje serii D zostały objęte za gotówkę. 
 
W dniu 7 maja 2002 r. NWZ Tras Tychy S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie emisji obligacji oraz warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie powyższej uchwały Spółka była uprawniona do wyemitowania w 
ramach całego programu emisji do 3 000 sztuk obligacji, o wartości nominalnej 10 000 zł każda, zamiennych na akcje 
zwykłe na okaziciela serii E. Obligacje zaoferowane zostały w publicznej subskrypcji inwestorom kwalifikowanym w 
rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do 
objęcia akcji serii E kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony z kwoty 4 836 368 zł do kwoty nie większej 
niż 6 836 368 zł, tj. o kwotę nie większą niż 2 000 000 zł, poprzez emisję do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
o wartości nominalnej 2 zł każda. Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji serii E byli wyłącznie posiadacze Obligacji. 
Uchwała została zarejestrowana przez właściwy sąd w dniu 18 lipca 2002 r. Spółka wyemitowała 410 obligacji serii A oraz 
410 obligacji serii B, co daje łącznie liczbę 820 obligacji. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, cena konwersji jednej 
Obligacji na jedną akcję serii E wynosiła 30 zł. Uchwałą nr 21 z dnia 23.06.2003 r. Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło 
Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zmiany ceny konwersji obligacji, w ten sposób, aby 
cena   emisyjna  akcji  wydawanych  w  zamian  za  obligacje była równa 16 zł. Do dnia 12.12.2003 r. wszyscy obligatariusze 
posiadający obligacje serii A oraz serii B wyrazili pisemną zgodę na zmianę ceny konwersji z kwoty 30 zł na kwotę 16 zł. 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu żadna Obligacja A i B nie została zamieniona na akcje serii E – Spółka nie wyemitowała 
żadnej akcji serii E. 
 
W dniu 7 czerwca 2002 r. Sąd Rejonowy w Katowicach postanowił o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego o połączeniu 
poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. Tras Okna S.A. na spółkę przejmującą tj. Tras Tychy S.A. Tras 
Okna S.A. była w 100% własnością Tras Tychy S.A., zajmowała się dystrybucją i sprzedażą wyrobów Tras Tychy S.A. 
Połączenie nastąpiło metodą łączenia udziałów, nie wyemitowano nowych akcji z tego tytułu.  
 
W dniu 30 sierpnia 2002 r. Emitent objął 77,4% udziałów w kapitale Intur - Kfs Sp. z o.o. i tyle samo udziałów w głosach na 
Zgromadzeniu Wspólników. W grudniu 2002 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Intur - Kfs Sp. z o.o. na skutek 
czego udział Emitenta zmniejszył się do 71,65% udziałów w kapitale i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. 
 
W dniu 2 września 2002 r. Emitent objął udziały w spółce Monto Tras Sp. z o.o., co dało mu 52,5% udziałów w kapitale i 
głosach na Zgromadzeniu Wspólników Monto Tras Sp. z o.o. W połowie września 2002 r. spółka ta rozpoczęła działalność 
operacyjną. 
 
15 grudnia 2002 r. Emitent uruchomił działalność produkcyjną spółki System Tychy Sp. z o.o., polegającej na produkcji 
autorskiego profilu ECO 9001 i parapetów. 
 
W dniu 10 lutego 2003 r. NWZ Tras Tychy S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie 
mniejszą niż 4 836 368 zł i nie większą niż 6 836 368 zł, w drodze emisji z prawem poboru nie mniej niż 2 418 184 i nie 
więcej niż 3 418 184 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2, 00 zł każda. W wyniku przeprowadzonej 
subskrypcji objętych zostało 2 418 184 akcje zwykłe na okaziciela serii F, po cenie emisyjnej równej 2, 00 zł. W dniu  11 
sierpnia 2003 roku Spółka otrzymała postanowienie Sadu Rejonowego w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Po rejestracji kapitał zakładowy Tras Tychy S.A. 
wynosił  9 672 736 zł. i dzielił się na 4 836 368 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2, 00 zł każda. 
 
W II półroczu 2003 r. Emitent został udziałowcem w spółce Wexel Sp. z o.o. z udziałem 50% w kapitale założycielskim. 
Przedmiotem działalności Wexel Sp. z o.o. była windykacja należności. 
W dniu 18 sierpnia 2004 roku NWZ Tras Tychy S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie 
mniejszą niż 3 224 244 zł. ale nie większą niż 3 890 912 zł., w drodze emisji z prawem poboru, niemniej niż 1 612 122 ale 
nie więcej niż 1 945 456 akcji na okaziciela serii G. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 1.612.122 akcji 
zwykłych na okaziciela serii G. Po rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosił 12.896.980 zł i dzielił się na 6.448.490 
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł każda. 
 
W dniu 31 marca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. podjęło Uchwałę Nr 2 w sprawie wyrażenia 
zgody na połączenie ze spółką pod firmą Intur – Kfs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu 
oraz zmian Statutu Spółki. 
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W dniu 22 kwietnia 2005 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Intur-Kfs Spółka z o.o. z siedzibą w 
Inowrocławiu podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zgody na połączenie ze spółką Tras Tychy Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Skawinie. 
W związku z połączeniem kapitał zakładowy Tras Tychy S.A. został podwyższony o kwotę 700.000 zł., w drodze emisji 
z wyłączeniem prawa poboru, 350.000 akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Po rejestracji kapitał 
zakładowy Emitenta wynosił 13.596.980 zł i dzieli się na 6.798.490 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 
zł każda. 
Akcje serii H oferowane były w związku z połączeniem spółki Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie (Spółki Przejmującej) 
oraz spółki Intur – Kfs Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu (Spółki Przejmowanej). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 
1 pkt 1) k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub 
akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). 
 
Od początku czwartego kwartału 2004 r. spółka Tras Tychy S.A. we współpracy ze spółką Intur-Kfs Sp. z o.o. rozpoczęła 
prace nad wdrażaniem strategii dostosowawczej do połączenia tych spółek. Dla Tras Tychy S.A. oznaczało to głębokie 
zmiany restrukturyzacyjne. W czerwcu 2005 r. w spółce Tras Tychy S.A. podjęto decyzje o przeniesieniu produkcji do 
Inowrocławia oraz sprzedaży nieruchomości w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87. 
W dniu 30 czerwca 2005 r. zakończył się proces fuzji spółek Tras Tychy S.A. i Intur-Kfs Sp. z o.o. poprzez wpis połączenia 
spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę nazwy firmy na Tras Intur S.A. z siedzibą 
w Inowrocławiu. Zmiana znalazła potwierdzenie wpisem do KRS w dniu 17 sierpnia 2005 r. 
 
Pod koniec 2004 r. Emitent sprzedał spółkę System Tychy Sp. z o.o. oraz została zakończona sprzedaż systemu ECO 9001 
związku ze sprzedażą spółki zależnej System Tychy Sp. z o.o. w IV kwartale 2004 r. 
 
Na początku 2005 r. Emitent sprzedał spółkę Wexel Sp. z .o.o. oraz zawiesił działalność spółki zależnej w Kijowie 
Ekowiknoplast Sp. z o.o. z zamiarem jej sprzedaży. 
 
W dniu 22 lipca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. podjęło Uchwałę Nr 4 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I i J z wyłączeniem prawa poboru oraz 
zmiany Statutu Spółki. Oferta obejmowała 300.000 akcji serii I i 2.500.000 akcji serii J. Cena emisyjna akcji serii I i J 
wyniosła 2,5 zł za każdą akcję. Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 18 listopada 2005 r. W 
marcu 2006 r. akcje serii I i J zostały wprowadzone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych na GPW w 
Warszawie. 
 
W dniu 22 sierpnia 2005 r. Emitent dokonał przeniesienia praw własności nieruchomości w Tychach przy ul. Cielmickiej 44 
wpisanej do księgi wieczystej KW Nr 3210 prowadzonej przez sąd rejonowy w Tychach, na spółkę Centrum Biurowe 
Jasnogórska Sp. z o.o. w zamian za objęcie 99,7% udziałów w spółce Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o., której 
jedynym celem działalności był wynajem nieruchomości w Tychach. Spółka została wystawiona na sprzedaż. Nieruchomość 
w Tychach pozostawała niezagospodarowana przez Emitenta od czasu likwidacji produkcji profilu ECO 9001 oraz sprzedaży 
spółki zależnej System Tychy Sp. z o.o. 
 
W dniu 7 lutego 2006 r. Emitent dokonał rozliczenia transakcji sprzedaży udziałów w spółce Centrum Biurowe Jasnogórska 
Sp. z o.o. za łączną sumę 11.800.000 zł na podstawie umowy sprzedaży z dnia 30 stycznia 2006 r. Kwota 9.608 tys. zł 
wpłynęła do Banku BPH S.A. w dniu 13 lutego 2006 r. tytułem spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce w dniu 14 
lipca 1998 r. 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. 
 
W dniu 6 marca 2006 r. Emitent dokonał sprzedaży nieruchomości w Skawinie położonej przy ul. Krakowskiej 87 za sumę 
3,48 mln zł brutto. Wszystkie warunki umowy, a szczególnie nieskorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa zostały spełnione. Kwota netto uzyskanych środków ze sprzedaży 
nieruchomości w wysokości 2,8 mln zł została przeznaczona w dniu 15 marca 2006 r. na całkowitą spłatę kredytu 
zaciągniętego w Banku BOŚ S.A. W dniu 16 marca 2004 r. Pozostała część środków uzyskanych ze sprzedaży 
nieruchomości przeznaczona została na kapitał obrotowy. 
 
W wyniku uchwalenia przez WZ Emitenta w dniu 7 czerwca 2006 r. uchwały Nr 6 w sprawie emisji obligacji serii C, 
zamiennych na akcje serii K. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
w dniu 28 czerwca 2006 r. postanowił o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Tras-Intur S.A. w wysokości 6.560.000 PLN. 
 
W ramach oferty przeprowadzonej w czerwcu 2006 r. objętych zostało 770 obligacji serii C. W dniu 30 czerwca 2006 r. 
złożone zostały oświadczenia o zamianie 540 obligacji serii C na 2.160.000 akcji serii K. W dniu 14 lipca 2006 r. złożone 
zostało oświadczenie o zamianie 230 obligacji serii C na 920.000 akcji serii K. 
 
W lipcu 2006 r. akcje serii K zostały wprowadzone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych na GPW 
w Warszawie, odpowiednio: w dniu 20 lipca 2006 r. – 2.160.000 akcji , a w dniu 28 lipca 2006 r. – 920.000 akcji. 
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W dniu 4 sierpnia 2006 r. Emitent złożył wniosek do Sądu Rejestrowego o dokonanie aktualizacji wysokości kapitału 
zakładowego w zakresie objętych akcji serii K. 
 
W dniu 27 grudnia 2006 roku Emitent nabył 50 obligacji serii B zamiennych na akcje serii E, o wartości nominalnej 10.000 
zł każda, wyemitowanych przez Emitenta w 2002 r. 
Obligacje będące przedmiotem transakcji były obligacjami zdematerializowanymi, notowanymi na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą TSTOB0807 oraz zarejestrowanymi w KDPW pod kodem ISIN: 
PLTRAST00046. 
Jednostkowa średnia cena nabycia za jedną obligację wynosi 12 900 zł. Transakcja nabycia obligacji własnych została 
przeprowadzona na podstawie art. 25 ust 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o Obligacjach celem ich umorzenia. 
 
W związku z powyższym Zarząd Tras - Intur S.A. podjął w dniu 27 grudnia 2006 r. uchwałę w sprawie umorzenia 50 sztuk 
obligacji serii B. 
Nabyte i umorzone papiery wartościowe były ostatnimi obligacjami spośród wyemitowanych przez Spółkę w 2002 roku. 
 
W dniu 7 lutego 2007 r. Emitent zawarł z Panem Markiem Grzona umowę, której przedmiotem jest nabycie przez Emitenta 
100% udziałów w spółce Synergis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000166898. 
 
W dniu 14 lutego 2007 r. Emitent zawarł umowę zbycia udziałów w spółce Monto – Tras Sp. z o.o. na rzecz spółki Incest 
House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
 
Postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 21 września 2006 r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji serii K, a postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 01 marca 2007 r. podwyższenie kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii L. 
 
W dniu 12 września 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało podwyższenia kapitału zakładowego 
Emitenta o kwotę 3.600.000,00 zł poprzez emisję 1.800.000 akcji serii M. Postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 10 
maja 2007 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M. 
 
W dniu 26 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii N z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz 
w sprawie zmiany Statutu Spółki. Oferta obejmowała nie więcej niż 10.408.867 akcji zwykłych na okaziciela serii N, o 
wartości nominalnej 2,00 zł każda. Emisja akcji serii N została dokonana w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej 
w drodze oferty publicznej. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługiwało będzie prawo poboru akcji serii N 
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, przy czym za każdą jedną akcję posiadaną na koniec dnia prawa 
poboru przysługiwało będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii N za dwa prawa poboru 
wydana została jedna akcja serii N. Dzień prawa poboru został ustalony na 30 lipca 2007 r. 
 
W dniu 31 lipca 2007 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonano zmiany Statutu Spółki, polegającej na 
upoważnieniu Zarządu do dokonania jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 
Upoważnienie obowiązywało do dnia 30 czerwca 2008 r. Zarząd upoważniony był do podwyższenia kapitału zakładowego 
o kwotę nie większą niż 16.700.000,00 zł w celu wydawania akcji w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady 
niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością z siedziba w Mszanowie oraz udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. 
 
W dniu 5 października 2007 r., Zarząd Emitenta podjął uchwalę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy 
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.  
W dniu 27 grudnia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8 w sprawie zmiany Statut Spółki 
przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego. Zgodnie z brzmieniem § 7a Statutu Zarząd upoważniony 
jest do dnia 27 grudnia 2010 r. do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie 
wyższą niż 41.401.922,00 zł  
Uchwała Zarządu z dnia 5 października została zmieniona Uchwałą Nr 1 Zarządu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 5 października 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych 
Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony 
o kwotę 16.700.000,00 zł i wynosi 71.902.564,00 zł. Podwyższenie kapitału dokonało się w drodze emisji 3.500.000 sztuk 
akcji serii O oraz w drodze emisji 4.850.000 sztuk akcji serii P. Wszystkie akcje nowej emisji serii O oraz P są akcjami na 
okaziciela a ich wartość nominalna wynosi 2,00 zł. Zarząd, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, określił cenę 
emisyjna akcji serii O i P na 5,40 zł. Akcje serii O, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, pokryte 
zostały wkładem niepieniężnym w postaci 16.600 udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno – Handlowy 
w Mszanowie Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 8.300.000,00 zł, stanowiących 
100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, zaś akcje serii P, przed 
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, pokryte zostały wkładem niepieniężnym w postaci 100 udziałów 
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w spółce ORION+ Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 
50.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. 
Uchwała Zarządu pozbawiła prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Emitenta. 
Postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 12 lutego 2008 r. dokonano zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji serii O i P. 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
zarejestrowana została zmiana nazwy Emitenta z dotychczasowej TRAS – INTUR Spółka Akcyjna na TRION Spółka 
Akcyjna, dokonana uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 31 marca 2008 roku. 
 

 
ŚRODKI TRWAŁE 
Emitentowi przysługuje prawo własności jednej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154, 
dla której Sąd Rejonowy prowadzi Księgę Wieczystą o numerze 23733. Powierzchnia posiadanej nieruchomości wynosi 
5,9509 ha. nieruchomość przeznaczona jest na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej: produkcja okien PCV, 
drewnianych i aluminiowych, produkcja europalet, wykonywanie usług transportu i spedycji. Nieruchomość zabudowana jest 
halami i budynkami produkcyjnymi oraz administracyjno – biurowymi, służącymi do bieżącej działalności produkcyjno – 
handlowej. 
 
Na rzeczowych aktywach trwałych (w tym nieruchomościach) Emitenta ustanowiono następujące obciążenia: 
Nieruchomość w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154 KW 23733, obciążona jest następującymi hipotekami:  
 
1. Hipoteka zwykła do kwoty 3000.000,00 zł – Bank PKO S.A. Bydgoszcz 
2. Hipoteka zwykła do kwoty 800.000,00 zł – Bank PKO S.A. Bydgoszcz 
3. Hipoteka przymusowa 42.645,00 zł – Urząd Miasta, Inowrocław 
4. Hipoteka kaucyjna 350.000,00 zł – PONZIO Polska 
5. Hipoteka kaucyjna 600.000,00 zł – REYNAERS Polska 
6. Hipoteka kaucyjna 600.000,00 zł – Metalplast Bielsko S.A. 

Powyższe obciążenia (1) oraz (2) ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych stanowią zabezpieczenie krótko 
i długoterminowych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów udzielonych przez PEKAO S.A. Pozostałe obciążenia 
ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych: (3) - stanowi zabezpieczenie zobowiązań z tytułu podatku od 
nieruchomości, (4) oraz (5) - stanowią zabezpieczenie kredytu kupieckiego udzielanego Emitentowi przez dostawców 
materiałów do produkcji okien. (6) stanowią zabezpieczenie kredytu kupieckiego udzielanego Emitentowi przez dostawców 
materiałów do produkcji okien.  
 Na podstawie postanowień umowy kredytowej nr 0108137839 zawartej przez Emitenta w dniu 15 kwietnia 2008 roku 
z Bankiem Millenium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie 
hipoteka kaucyjna do kwoty stanowiącej 125% kwoty transakcji tj. do sumy 6 250 000 zł na nieruchomości gruntowej 
zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. K. Marcinkowskiego, objętej KW 23733 wraz z cesją praw na Bank 
z umowy ubezpieczenia. Hipoteka ma zabezpieczyć spłatę rat kapitałowych i odsetkowych kredytu, odsetek za opóźnienie 
lub zwłokę i koszty postępowania egzekucyjnego. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego hipoteka nie została 
na nieruchomości ustanowiona. 
 
 
Kształtowanie się wartości znaczących rzeczowych aktywów trwałych w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi zawiera poniższa tabela. 
 
Tabela 1. Rzeczowe aktywa trwałe Emitenta na dzień 31 grudnia 2007 r. (tys. zł) 

Rzeczowe aktywa trwałe  stan na dzień 31 grudnia 2007 

a) środki trwałe  
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu) 1.978
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10.465
- urządzenia techniczne i maszyny 4.692
- środki transportu 720
- inne środki trwałe 13
b) środki trwałe w budowie 808
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 18.676
Źródło: Emitent 
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B. CZYNNIKI RYZYKA 
Czynniki ryzyka związane z  Emitenta i oferowanymi papierami wartościowymi można podzielić na trzy grupy: 

a.) ryzyka związane z działalnością Emitenta: 

• sezonowość, 

• konkurencja, 

• ryzyko walutowe, 

b.) ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność: 

• stan sektora budowlano-montażowego, 

• ściąganie należności, 

• system prawno-podatkowy, 

• stan gospodarki polskiej, 

c.) ryzyka związane z rynkiem kapitałowym: 

• ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, 

• ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym,, 

• ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego, 

• ryzyko zawieszenia obrotu akcjami na GPW, 

• ryzyko związane ze zmiennością kursu rynkowego, 

• ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie 
obowiązków wynikających z przepisów prawa 

. 



Prospekt Emisyjny  Podsumowanie 

TRION  S.A. 10 

C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJACYCH, OSOBACH 
NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH 
REWIDENTACH 

ZARZĄD 
Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. 
 
W skład Zarządu wchodzą: 

• Marek Grzona – Prezes Zarządu 
• Paweł Puszczyński – Członek Zarządu 
• Stanisław Pieciukiewicz – Członek Zarządu 

 
Miejscem wykonywania obowiązków przez Zarządu Emitenta jest siedziba Emitenta. 
 
RADA NADZORCZA 
 W skład Rady Nadzorczej Emitenta obecnie wchodzą: 

• Jarosław Bauc – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
• Robert Fałkowski– Członek Rady Nadzorczej 
• Henryk Drob – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
• Anna Bera – Członek Rady Nadzorczej 
• Tadeusz Dariusz Wareluk  – Członek Rady Nadzorczej 

 
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w siedzibie Emitenta. 
 
OSOBY ZARZADZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA 
W ocenie Emitenta, w przedsiębiorstwie Emitenta, nie występują osoby zarządzające wyższego szczebla, inne niż 
członkowie Zarządu, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do 
zarządzania swoją działalnością. 
 

BIEGLI REWIDENCI 
Podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi; 

1. BDO Polska Sp. z o.o. 
Biegły rewident sporządzający raport z przeprowadzonych procedur rewizyjnych w odniesieniu do skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych pro forma za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005-Grażyna Maślanka 
2. Biegły rewident Justyna Torchala 
Biegły rewident sparzający raport z przeprowadzonych procedur rewizyjnych w odniesieniu do skonsolidowanych 
informacji finansowych pro forma za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. 
3. Biuro Rachunkowe Marianna Grabowska 
Osobą dokonującą badania sprawozdania finansowego emitenta za okres od 1 stycznia2005 do 31 grudnia2005 oraz za 
okres od 1 stycznia2006 do 31 grudnia 2006 był biegły rewident Marianna Grabowska. 
4. Auxilium S.A. Kancelaria Biegłych Rewidentów 
Osobą dokonującą badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 
2004 była biegły rewident Lidia Rachwał. 

 

D. CELE EMISJI  
Celem emisji akcji serii O w ramach kapitału docelowego jest nabycie16.600 (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 (słownie: pięćset 
złotych) zł 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 % (słownie: sto procent) 
głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 
Celem emisji akcji serii P w ramach kapitału docelowego jest nabycie przez Spółkę 100 (słownie: sto) udziałów w spółce 
"ORION +" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000120578, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 
nominalnej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych )zł stanowiących 100,00% (słownie: sto procent) kapitału 
zakładowego i uprawniających do 100,00% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników . 
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E. INFORMACJE FINANSOWE, WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA 
FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY 

 
Ocena zarządzania zasobami finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta przeprowadzona została w oparciu o zbadane 
 skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2005 – 2007 oraz niezbadane skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe za I kwartał 2008 r.  
 
Tabela 2 Skonsolidowane wyniki Emitenta (tys. zł) 

Wyszczególnienie  
1 kwartał 
2008 MSR 

2007 
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Przychody  ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 452 79 687 71.184 51 482 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 23 038  68 678 63 926 49 039 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 414 11 011 7 258 2 443 
Koszty sprzedaży 1 385 3 702 2 987 2 631 
Koszty ogólnego zarządu 2 505 6 020 4 157 3 969 
Zysk (strata) na sprzedaży -476 1 289 114 -4 157 
Pozostałe przychody operacyjne 220 2 737 1 845 2 860 
Pozostałe koszty operacyjne 1 393 2 582 1 389 11 681 
EBIT Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 649 1 444 570 -12 978 
EBITDA  Zysk (strata) na działalności operacyjnej+ amortyzacja -960 3 450 1 907 -10 999 
Zysk (strata) brutto -471 -356 214 -15 117 
Zysk (strata) netto  1 611 1 175 954 -15 054 
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 1 611 1 175 992 -15 057 
Źródło: Emitent 
 
Wyniki finansowe Emitenta za I kwartał 2008 r. odzwierciedlają efekty podjętych w tymże kwartale działań 
restrukturyzacyjnych związanych z  przeniesieniem produkcji okien drewnianych do spółki zależnej Stolarski Zakład 
Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. oraz przeniesieniem działalności w zakresie stolarki aluminiowej do 
Synergis Sp. z o.o. , zgodnie z uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 grudnia 2007 r. oraz w wyniku 
realizacji obranej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej poprzez sukcesywne przekształcanie jej w strukturę holdingową. 
Spółka za I kwartał 2008 r. zanotowała ujemne wyniki finansowe na poziomie działalności operacyjnej i wyniku netto, oraz 
dodatni wynik finansowy na poziomie sprzedaży brutto. 
Ze względu na fakt zarejestrowania w dniu 30 czerwca 2005 r. przejęcie Intur-Kfs Sp. z o.o. przez Tras Tychy S.A. (obecnie 
Trion S.A.) dane finansowe Emitenta za 2005 r. nie odzwierciedlały całości przychodów, jakie w tym czasie osiągnął. W 
świetle MSSF 3 połączenie spółek nastąpiło wg metody nabycia.. Z uwagi na wyłączenie z przychodów Grupy Kapitałowej 
przychodów Intur Kfs Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. w kwocie 20.472 tys. zł. porównanie 
przychodów za 2006 r. i 2005 r. wykazuje wzrost prawie o 40% porównując 12 miesięcy 2006 r. do 12 miesięcy 2005 r. 
Uwzględniając sprzedaż spółki Intur Kfs Sp. z o.o. w wysokości 20.472 tys. zł. w danych za 12 miesięcy 2005 r. otrzymamy 
wartość sprzedaży na poziomie 71.954 tys. zł. ( 51.482 tys. zł.+ 20.472 tys. zł. ). Porównanie tak wyliczonej hipotetycznej 
wartości sprzedaży za 12 miesięcy 2005 r. w wysokości 71.954 tys. zł. ze sprzedażą w wysokości 71.246 tys. zł. za 12 
miesięcy 2006 r. oznacza spadek o ok. 1 %, (głównie w wyniku spadku sprzedaży w spółce zależnej Monto Tras ). W 2005 r. 
w skład grupy kapitałowej wchodziła również spółka Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. Ze względu, iż spółka ta nie 
prowadziła działalności operacyjnej, jej dane finansowe nie zostały uwzględnione przy przeprowadzeniu powyższej 
symulacji. W stosunku do skonsolidowanych porównywalnych danych finansowych Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2006 
do 30.09.2006 nadmienić należy, że dane te zawierały wyniki spółki „Monto Tras” Sp. Z o.o. Z uwagi na sprzedaż udziałów 
w spółce Monto Tras w lutym 2007 roku, późniejsze skonsolidowane dane finansowe za 2007 r. nie zawierają wyników tej 
spółki. 
W wyniku przejęcia przez Emitenta spółki Orion+ Sp. z o.o. Emitent odnotował na koniec I kwartału 2008 r. po raz pierwszy 
przychody z produkcji konstrukcji metalowych. W wyniku przejęcia przez Emitenta spółki Stolarski Zakład Produkcyjno 
Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. Emitent odnotował na koniec 2007 r. oraz w I kwartale 2008 r. zwiększone przychody z 
tytułu produkcji stolarki drewnianej. 
 
ANALIZA RENTOWNOŚCI 
Ocenę rentowności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w oparciu o podstawowe wskaźniki rentowności przedstawia 
poniższa tabela: 
 
Tabela 3 Skonsolidowane wskaźniki rentowności Emitenta 

Wyszczególnienie j.m. 
I kwartał 2008 

MSR 
2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Rentowność sprzedaży brutto % 12,9 13,82 10,19 4,7 

Rentowność EBITDA % -3,6 4,33 2,67 -21,4 

Rentowność brutto % -5,6 -0,45 0,30 -29,4 
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Rentowność netto % -6,1 1,48 1,34 -29,2 

Rentowność aktywów ROA % -1,2 0,86 2,25 -25,9 

Rentowność kapitału własnego ROE % -1,7 1,22 12,17 -271,5 
Źródło: Emitent 
 
a) Rentowność sprzedaży brutto = zysk ze sprzedaży brutto / przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; 
b) Rentowność EBITDA = (zysk z działalności operacyjnej +amortyzacja) / przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów; 
c) Rentowność brutto = zysk (strata) brutto / przychodu ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
d) Rentowność netto = zysk (strata) netto / przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; 
e) Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk (strata) netto / aktywa razem; 
f) Stopa zwrotu z kapitału (ROE) = zysk(strata) netto / kapitał własny. 
 
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto spółki Trion S.A. (poprzednio Tras – Intur S.A.) w I kwartale 2008 r. uległ 
wzrostowi w stosunku do 2006 r., natomiast, z uwagi na zanotowanie ujemnych wyników pozostałe wskaźniki kształtują się 
ujemnie, głównie z powodu prowadzenia procesu restrukturyzacji Spółki. Moce produkcyjne Spółki nie były 
wykorzystywane, jednocześnie Grupa Kapitałowa ponosiła wysokie koszty finansowe. Zgodnie z planem restrukturyzacji, 
Spółka przeprowadziła sprzedaż niewykorzystywanych części majątku trwałego oraz przeniosła produkcję ze Skawiny do 
Inowrocławia. Szybka sprzedaż majątku trwałego poniżej wartości księgowej spowodowała powstanie straty, jednakże 
pozwoliła Emitentowi zachować płynność finansową. Informacje na temat procesu restrukturyzacji zostały przedstawione 
w pkt 9.2.2. Dokumentu Rejestracyjnego niniejszego Prospektu. 
Ujemne wartości wskaźników rentowności odnotowane w I kwartale 2008 r. wiążą się z przeprowadzonym w tym okresie, 
w Grupie Kapitałowej Emitenta szeregiem procesów restrukturyzacyjnych związanych z  przeniesieniem produkcji okien 
drewnianych do spółki zależnej Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. oraz przeniesieniem 
działalności w zakresie stolarki aluminiowej do Synergis Sp. z o.o. 
W IV kwartale 2007 r. nastąpiło nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółkach: Stolarski Zakład Produkcyjno 
Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. oraz Orion+ Sp z o.o..  Sprawozdania finansowe pro forma związane z przejęciem SZPH 
Sp. z o.o. oraz Orion + Sp. z o.o. zostały przedstawione w pkt 20.2. Dokumentu Rejestracyjnego. Ponadto Emitent planuje 
podjąć dalsze działania związane z przejęciem innych spółek. Co do tych działań nie zostały dotychczas podjęte żadne 
wiążące zobowiązania. Planowane przejęcia mogą pozytywnie wpłynąć wzrost rentowności aktywów oraz kapitału 
własnego. 
 
ANALIZA STRUKTURY AKTYWÓW 
Tabela 4. Skonsolidowane struktura aktywów Emitenta 

Wyszczególnienie j.m. 
I kwartał 
2008 MSR 

2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Zapasy/ aktywa % 13,8 13,91 7,1 7,2 

Inwestycje długoterminowe w nieruchomości/ Aktywa % 0,0 0,0          0,0 0,0 

Środki trwałe / Aktywa % 37,0 36,20 21,4 67,5 

Należności / Aktywa % 23,2 22,93 14,5 19,5 

Źródło: Emitent 
 
W strukturze aktywów przeważają środki trwałe. Spółka zmierza do optymalizacji wielkości posiadanego majątku trwałego. 
Na stosunkowo wysokim poziomie utrzymują się również należności, a ich udział w strukturze aktywów Grupy Kapitałowej 
Trion (poprzednioTras-Intur) kształtuje się w granicach do 23 %. Wynika to przede wszystkim z charakteru branży, w której 
działa Grupa Kapitałowa Emitenta. 
 
WSKAŹNIKI ROTACJI 
 
Tabela 5. Skonsolidowane wskaźniki rotacji Emitenta 

Wyszczególnienie 
j.m I kwartał 

2008 MSR 
2007 
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Wskaźnik rotacji aktywów  Krotność 0,2 0,58 1,61   0,88   
Okres spływu należności Liczba dni 106 144 74 80 

Okres spłaty zobowiązań Liczba dni 120 160 184 292 
Źródło: Emitent  
 
a) wskaźnik rotacji aktywów – przychody ze sprzedaży / aktywa, 
b) okres spływu należności – należności ogółem x 365 dni (lub w przypadku niepełnego roku odpowiednia liczba dni) / 
przychody ze sprzedaży, 
c) okres spłaty zobowiązań – zobowiązania bieżące x 365 dni (lub w przypadku niepełnego roku odpowiednia liczba dni) / 
przychody ze sprzedaży. 
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O efektywności wykorzystania aktywów świadczy wskaźnik rotacji aktywów. Jego spadek do wartości 0,2 na koniec I 
kwartału 2008 wynika z pojawienia się w skonsolidowanym bilansie Emitenta aktywów przejętych spółek zależnych 
Okresy spływu należności na koniec I kwartału 2008 r. wskazywały, trudności w regulowaniu płatności pieniężnych przez 
kontrahentów. Jednak, jak zaznaczono powyżej problem ten w ocenie Emitenta dotyka większości firm z jego branży. Na 
koniec I kwartału 2008 roku, w dalszym ciągu odczuwalne jest wymuszane przez rynek wydłużanie terminów płatności 
(szczególnie w przypadku realizacji dużych kontraktów budowlanych). W stosunku do 2006 r. okres ściągalności należności 
wzrósł o 32 dni. Niemniej, płynność zapewnia Emitentowi porównywalny okres spłaty zobowiązań, który jest dłuższy o 14 
dni. Należy jednak zaznaczyć, że okres spłaty zobowiązań Emitenta uległ znaczącemu skróceniu w porównaniu z 2006 r. 
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F. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI 
POWIĄZANYMI 

 

ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE 

Według oświadczenia Emitenta znacznym akcjonariuszem innymi niż członkowie organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych, który w sposób bezpośredni lub pośredni posiada udział w kapitale Spółki lub prawa głosu 
podlegające zgłoszeniu na mocy przepisów prawa krajowego są: 
NOVY FUND LIMITED, Overseas Management Company Trust (BVI) Ltd. – posiadający 1 288 184 akcji Emitenta 
stanowiących 3,5% w kapitale zakładowym i 3,5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ilość akcji wynika z 
zawiadomienia przesłanego przez akcjonariusza w dniu 27.08.2007 roku. Po rejestracji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 
w dniu 12.02.2008 roku kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii O i P, Spółka TRAS – INTUR S.A. nie otrzymała 
informacji od akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podany udział został 
wyliczony w oparciu o nową wysokość kapitału zakładowego. 

 
Pictet et Cie siedzibą w Genewie – posiadający 1 730 996 akcji Emitenta stanowiących 4,8% w kapitale zakładowym i 4,8% 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ilość akcji wynika z zawiadomienia przesłanego przez akcjonariusza w dniu 
14.09.2007 roku. Po rejestracji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 12.02.2008 roku kapitału zakładowego w wyniku 
emisji akcji serii O i P, Spółka TRAS – INTUR S.A. nie otrzymała informacji od akcjonariusza o zmianie posiadanego 
udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podany udział został wyliczony w oparciu o nową wysokość kapitału 
zakładowego. 
 
CMV Sp. z o.o. – posiadająca 4.850.000 akcji Emitenta stanowiących 13,5% w kapitale zakładowym i 13,5% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
Według wiedzy Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, nie istnieje inny podmiot, który w sposób 
bezpośredni lub pośredni ma udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego 

Emitenta. 
 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do daty zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego 
Emitent przeprowadził z podmiotami powiązanymi w rozumieniu rozporządzenia nr 1606/2002 oraz MSR 24 następujące 
transakcje: 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI      
Podmioty, które na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nie są podmiotami 
powiązanymi z Emitentem   

lp Rodzaj transakcji 
Podmiot powiązany/rodzaj 

powiązania 

Wartość 
transakcji w 
2004 r. (tys 
PLN) 

Wartość 
transakcji w 
2005 r. (tys 
PLN) 

Wartość 
transakcji w 
2006 r. (tys 
PLN) 

Wartość 
łączna 

transakcji (tys 
PLN) 

1 

sprzedaż 
komponentów do 
produkcji stolarki 

PVC 

Monto-Tras Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
przez Emitenta do dnia 

14.02.2007 

88 - - 88 

2 
sprzedaż stolarki pvc 

i drewnianej 

Monto-Tras Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
przez Emitenta do dnia 

14.02.2007 

- 102 46 148 

3 
zakup wyrobów 
stolarki pvc 

Monto-Tras Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
przez Emitenta do dnia 

14.02.2007 

- 126 1,2 127,2 

4 

sprzedaż 
komponentów do 
produkcji stolarki 

PVC 

Intur KFS Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
Emitenta do dnia 
30.06.2005 

1955 - - 1955 
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5 
zakup wyrobów 
stolarki pvc 

Intur KFS Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
Emitenta do dnia 
30.06.2005 

- 645 - 645 

6 pożyczka udzielona 

Intur KFS Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
Emitenta do dnia 
30.06.2005 

2500 - - 2500 

7 odsetki od pożyczki 

Intur KFS Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
Emitenta do dnia 
30.06.2005 

41 92 - 133 

Źródło: 
Emitent 

       
Podmioty powiązane z Emitentem, na dzień zatwierdzenia 
Dokumentu Rejestracyjnego     

lp Rodzaj transakcji 
Podmiot powiązany/rodzaj 

powiązania 

Wartość 
transakcji w 
2007 r. (tys 
PLN) 

Wartość 
transakcji w 
2008 r. (tys 
PLN) 

Wartość 
łączna 

transakcji 
(tys PLN) 

 

1 
sprzedaż 
półfabrykatów 

Synergis Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
przez Emitenta 

808,5 384 1192,5 

 

2 

zakup wyrobów 

Synergis Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
przez Emitenta 

1042,9 218 1260,9 

 

3 

pożyczka udzielona 

Synergis Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
przez Emitenta 

- 1500 1500 

 

4 

zakup wyrobów 

Stolarski Zakład 
Produkcyjno Handlowy w 
Mszanowie Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
przez Emitenta 

760,1 848 1608,1 

 

5 

dzierżawa maszyn i 
urządzeń 

Stolarski Zakład 
Produkcyjno Handlowy w 
Mszanowie Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
przez Emitenta 

317,2 - 317,2 

 

6 
usługi marketingu i 
reklamy/licencja na 
korzystanie z marki 

Stolarski Zakład 
Produkcyjno Handlowy w 
Mszanowie Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
przez Emitenta 

1.185,8 - 1.185,8 

 

7 

pożyczka udzielona 

Stolarski Zakład 
Produkcyjno Handlowy w 
Mszanowie Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
przez Emitenta 

1000 1500 2500 

 

8 

odsetki od pożyczki 

Stolarski Zakład 
Produkcyjno Handlowy w 
Mszanowie Sp. z o.o./ 
jednostka podlegająca 
bezpośredniej kontroli 
przez Emitenta 

3,3 55,7 59 
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9 
pożyczka udzielona 

Orion+ Sp. z o.o./jednostka 
podlegająca bezpośredniej 
kontroli przez Emitenta 

- 2500 2500 
 

10 
odsetki od pożyczki 

Orion+ Sp. z o.o./jednostka 
podlegająca bezpośredniej 
kontroli przez Emitenta 

- 12 12 
 

Źródło: Emitent 

Powyższe transakcje zawierane były na warunkach rynkowych. 

 
Wynagrodzenia organów Emitenta w okresie od 1 stycznia 2004 do dnia 
zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego  (PLN)    

       

Zarząd  2004 2005 2006 2007 

1 styczeń 2008 
do dnia 

zatwierdzenia 
Dokumentu 

Rejestracyjnego 
1 Marszalik Tadeusz 107 800   0   0   0   0   
2 Birgiel Matylda 164 000   66 000   0   0   0   
3 Dybczyk Sławomir 165 700   0   0   0   0   
4 Gregorczuk Cezary 34 700   0   0   0   0   
5 Mazur Jan 3 000   80 393   160 371   257 985   0   
6 Puszczyński Paweł 0   74 252   130 707   208 000   100 000   
7 Gołębiowski Jacek 0   29 714   132 000   61 058   0   
8 Strach Wiktor 0   0   94 105   53 714   0   
9 Grzona Marek 0   0   0   90 000   150 000   

10 Pieciukiewicz Stanisław 0   0   0   4 211   86 037   
Źródło: Emitent 

      

       

Prokurenci  2004 2005 2006 2007 

1 styczeń 2008 
do dnia 

zatwierdzenia 
Dokumentu 

Rejestracyjnego 
1 Lewandowska Małgorzata 0 0 19200 14400 0 

2 Strach Wiktor 0 0 0 42286 98857 
Źródło: Emitent 

      

       

Rada 
Nadzorcza 

 2004 2005 2006 2007 

1 styczeń 2008 
do dnia 

zatwierdzenia 
Dokumentu 

Rejestracyjnego 
1 Marszalik Tadeusz 6 000   27 500   0   0   0   
2 Gębuś Waldemar 11 800   0   0   0   0   
3 Abratański Rafał 30 000   10 800   0   0   0   
4 Leszczyński Grzegorz 12 000   10 800   0   0   0   
5 Bauc Jarosław 21 000   23 370   3 000   10 000   2 000   
6 Drob Henryk 12 000   24 000   12 500   7 500   1 500   
7 Ostrowski Bogdan 0   21 678   15 500   0   0   
8 Bala Paweł 0   24 000   8 000   0   0   
9 Skop Leszek 0   10 645   8 000   0   0   
10 Żyto Jakub 0   32 500   26 000   6 000   0   
11 Szczytowski Edward 0   0   3 000   6 000   0   
12 Bera Anna 0   0   3 000   9 000   1 500   
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13 Wareluk Tadeusz 0   0   3 000   7 500   1 500   

14 Fałkowski Robert 0   0   0   0   1 500   
Źródło: Emitent 

 

E. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU 
Celem emisji akcji serii O było wydanie akcji w zamian za 100% udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno 
Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o.. 
Celem emisji akcji serii P było wydanie akcji w zamian za 100% udziałów w spółce Orion+ Sp. z o.o.. 
W ramach emisji akcji serii O i P wydane zostały akcje w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 100% udziałów 
w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. oraz 100% udziałów w spółce Orion+ Sp. z 
o.o., stąd emisje nie przyniosły Emitentowi wpływów pieniężnych 
 
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 
8.350.000 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł każda, 
w tym: 
- 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O, 
- 4.850.000 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P. 
 

 

F. INFORMACJE DODATKOWE 
 
DOKUMENTY DO WGLĄDU 
Emitent informuje, że w okresie ważności niniejszego Prospektu w siedzibie Emitenta będzie można zapoznać się 
z poniższymi dokumentami: 

1) Prospektem emisyjnym, 
2) Odpisem KRS, 
3) Statutem Emitenta,  
4) Oświadczeniem z przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta, 
5) Historycznymi informacjami finansowymi za każde z trzech lat obrotowych 2005-2007 oraz niezbadanymi 

śródrocznymi informacjami finansowymi za pierwszy kwartał 2008 r., 
6) Regulaminem Zarządu, 
7) Regulaminem Rady Nadzorczej, 
8) Regulaminem Walnego Zgromadzenia. 
 

 


