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Aneks nr 4 do Dokumentu Rejestracyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji 

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

 
 

W związku z podaniem do publicznej wiadomości pełną treść komunikatu dotyczącego listu 

intencyjnego podpisanego w dniu 6 czerwca 2008 roku pomiędzy TRION S.A., a Spółką NOVY 

FUND Ltd zarejestrowaną w Tortoli na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, do treści Prospektu 

emisyjnego wprowadza się następujące zmiany: 
 

 

Autopoprawka nr 1 
Dokumentu Rejestracyjny, pkt 5.2.3  

Było: 

 
W dniu 6 czerwca 2008 r. Zarząd Emitenta podpisał list intencyjny dotyczący transakcji przejęcia 100% akcji Spółki 

kontrolującej dwa podmioty działające w branŜy stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium istniejące na terytorium 

Republiki Czeskiej. 

 

Celem TRION S.A. jest utworzenie silnego podmiotu na rynku stolarki otworowej poprzez przejęcie podmiotów działającym 

na rynku środkowo-europejskim. Strategicznym celem dla powstałej ewentualnie grupy konsolidacja rozdrobnionego rynku 

stolarki otworowej oraz pełne wykorzystanie moŜliwości wynikających z projektów budowlanych realizowanych w regionie 

ich działalności. 

 

Podmioty, na temat których TRION S.A. prowadzi rozmowy, są czołowymi graczami we wszystkich segmentach produkcji 

stolarki otworowej na rynkach, na których funkcjonują. Spółki posiadają wysoki poziom technologii produkcji oraz 

dysponują umowami obiecującymi dynamiczny wzrost przychodów w przyszłości. TRION S.A. moŜe osiągnąć liczne 

korzyści z realizacji powyŜszej transakcji. Dzięki wzrostowi skali działalności moŜliwa będzie realizacja najbardziej 

wymagających projektów. Wzrost skali działania pozwoli takŜe na uzyskanie korzystniejszych cen od dostawców. Spółka 

będzie równieŜ w stanie zaoferować swoje produkty nowemu gronu klientów oraz posiądzie wartościowe know-how. 

 

Strony w liście intencyjnym zadeklarowały dąŜenie do finalizacji czynności formalno – prawnych zmierzających do zawarcia 

umowy inwestycyjnej, której celem będzie stworzenie duŜego podmiotu, który wykorzystując efekt skali, będzie w stanie 

realizować projekty o wysokim poziomie złoŜoności i zaangaŜowania kapitałowego, co pozwoli równieŜ na wzrost 

rentowności.  

 

Jest: 
W dniu 6 czerwca 2008 r. Zarząd Emitenta podpisał list intencyjny ze spółką NOVY FUND Ltd zarejestrowaną w Tortoli na 

Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, dotyczący transakcji przejęcia 100% akcji spółki Novy Windows S.A. zarejestrowanej 

w Luksemburgu kontrolującej dwa podmioty działające w branŜy stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium istniejące 

na terytorium Republiki Czeskiej tj. AQ Okna A.S. zarejestrowanej w Pradze oraz VPO Protivanov A.S. zarejestrowanej 

w Protivanov. 

 

Celem TRION S.A. jest utworzenie silnego podmiotu na rynku stolarki otworowej poprzez przejęcie podmiotów działającym 

na rynku środkowo-europejskim. Strategicznym celem dla powstałej ewentualnie grupy konsolidacja rozdrobnionego rynku 

stolarki otworowej oraz pełne wykorzystanie moŜliwości wynikających z projektów budowlanych realizowanych w regionie 

ich działalności. 

 

Podmioty, na temat których TRION S.A. prowadzi rozmowy, są czołowymi graczami we wszystkich segmentach produkcji 

stolarki otworowej na rynkach, na których funkcjonują. Spółki posiadają wysoki poziom technologii produkcji oraz 

dysponują umowami obiecującymi dynamiczny wzrost przychodów w przyszłości. TRION S.A. moŜe osiągnąć liczne 

korzyści z realizacji powyŜszej transakcji. Dzięki wzrostowi skali działalności moŜliwa będzie realizacja najbardziej 

wymagających projektów. Wzrost skali działania pozwoli takŜe na uzyskanie korzystniejszych cen od dostawców. Spółka 

będzie równieŜ w stanie zaoferować swoje produkty nowemu gronu klientów oraz posiądzie wartościowe know-how. 
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Strony w liście intencyjnym zadeklarowały dąŜenie do finalizacji czynności formalno – prawnych zmierzających do zawarcia 

umowy inwestycyjnej, której celem będzie stworzenie duŜego podmiotu, który wykorzystując efekt skali, będzie w stanie 

realizować projekty o wysokim poziomie złoŜoności i zaangaŜowania kapitałowego, co pozwoli równieŜ na wzrost 

rentowności.  

 

 

Autopoprawka nr 2 
Dokument Rejestracyjny, pkt 7.1 

Było: 

 

W dniu 6 czerwca 2008 r. Zarząd Emitenta podpisał list intencyjny dotyczący transakcji przejęcia 100% akcji Spółki 

kontrolującej dwa podmioty działające w branŜy stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium istniejące na terytorium 

Republiki Czeskiej. 

Podmioty, na temat których Emitent prowadzi rozmowy, odgrywają znaczącą rolę we wszystkich segmentach produkcji 

stolarki otworowej na wszystkich rynkach, na których funkcjonują. Spółki posiadają wysoki poziom technologii produkcji 

oraz dysponują umowami obiecującymi dynamiczny wzrost przychodów w przyszłości. 

Strony w liście intencyjnym zadeklarowały dąŜenie do finalizacji czynności formalno – prawnych zmierzających do zawarcia 

umowy inwestycyjnej, której celem będzie stworzenie duŜego podmiotu, który wykorzystując efekt skali, będzie w stanie 

realizować projekty o wysokim poziomie złoŜoności i zaangaŜowania kapitałowego, co pozwoli równieŜ na wzrost 

rentowności. 

Celem Emitenta jest utworzenie silnego podmiotu na rynku stolarki otworowej, poprzez przejęcie podmiotów działających na 

rynku środkowo – europejskim. 

 
Jest: 
W dniu 6 czerwca 2008 r. Zarząd Emitenta podpisał list intencyjny ze spółką NOVY FUND Ltd zarejestrowaną w Tortoli na 

Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, dotyczący transakcji przejęcia 100% akcji spółki Novy Windows S.A. zarejestrowanej 

w Luksemburgu kontrolującej dwa podmioty działające w branŜy stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium istniejące 

na terytorium Republiki Czeskiej tj. AQ Okna A.S. zarejestrowanej w Pradze oraz VPO Protivanov A.S. zarejestrowanej 

w Protivanov. 

Podmioty, na temat których Emitent prowadzi rozmowy, odgrywają znaczącą rolę we wszystkich segmentach produkcji 

stolarki otworowej na wszystkich rynkach, na których funkcjonują. Spółki posiadają wysoki poziom technologii produkcji 

oraz dysponują umowami obiecującymi dynamiczny wzrost przychodów w przyszłości. 

Strony w liście intencyjnym zadeklarowały dąŜenie do finalizacji czynności formalno – prawnych zmierzających do zawarcia 

umowy inwestycyjnej, której celem będzie stworzenie duŜego podmiotu, który wykorzystując efekt skali, będzie w stanie 

realizować projekty o wysokim poziomie złoŜoności i zaangaŜowania kapitałowego, co pozwoli równieŜ na wzrost 

rentowności. 

Celem Emitenta jest utworzenie silnego podmiotu na rynku stolarki otworowej, poprzez przejęcie podmiotów działających na 

rynku środkowo – europejskim. 

Cena transakcji (parytet wymiany) zostanie ustalona po zakończeniu obustronnych procesów due dilligence oraz uzgodnieniu 

warunków umowy inwestycyjnej. 

 


