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Aneks nr 12 do Dokumentu Rejestracyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją 

Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/120/24/08 
 

 

W związku z zawiadomieniem Domu Maklerskiego IDMSA o przekroczeniu progu 5% udziału 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki TRION S.A. oraz w ogólnej liczbie akcji 
spółki TRION S.A., do treści Dokumentu Rejestracyjnego wprowadza się następujące zmiany: 
 

Autopoprawka nr 1 

Dokumentu Rejestracyjny, pkt 18.1 

 

Było: 
Według oświadczenia Emitenta znacznym akcjonariuszem innymi niŜ 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. 

 

Jest: 
 
Według oświadczenia Emitenta znacznym akcjonariuszem innymi niŜ 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. 
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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. 

 

W dniu 16 października 2008 r. akcjonariusz Dom Maklerski IDMSA poinformował Emitenta, o przekroczeniu 5,03% 

w ogólnej liczbie akcji Spółki oraz 5,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz posiada 1.808.970 

akcji Emitenta. 

 

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. 

 


