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Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji 

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

 

 

W związku z sądową rejestracją kapitału zakładowego oraz zmiany nazwy spółki 

zaleŜnej do Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

 

Autopoprawka nr 1 

 

Schemat organizacyjny w Podsumowaniu str. 4 oraz w Dokumencie rejestracyjnym 

(punkt 7, str. 31) otrzymuje brzmienie: 
 

 

 

 

 

 

Autopoprawka nr 2 

Dokument rejestracyjny, pkt 25, str. 108-109,  

Było: 

 
Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie przy ul. 

Podleśnej 7 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231116, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 

8.300.000,00 zł, który dzieli się na 16.600 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł kaŜdy.  

Emitent posiada 16.600 udziałów o łącznej wartości nominalnej 8.300.000,00 zł, które stanowią 100% w kapitale 

zakładowym spółki oraz upowaŜniają do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. 

 

Zgromadzenie Wspólników uchwałą z dnia 31 marca 2008 roku podwyŜszyło kapitał zakładowy z kwoty 8.300.000,00 do 

kwoty 14.746.000,00 tj. o kwotę 6.446.000,00 zł poprzez utworzenie 12.892 nowych udziałów po 500,00 zł kaŜdy, które 

zostaną objęte w całości przez Emitenta i pokryte w całości wkładem niepienięŜnym w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą 

 

 

Trion S.A. 

 

ORION + Sp. z o.o. 

(100% udziałów) 

 
SYNERGIS 

Sp. z o.o. 

(100% udziałów) 

Humdrex Sp. z o.o. 
(dawniej: Stolarski 
Zakład Produkcyjno 

Handlowy Sp. z o.o. 
(100% udziałów) 



„Zakład Produkcji Stolarki Drewnianej” połoŜonego w Inowrocławiu. Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, 

podwyŜszenie kapitału zakładowego nie zostało zatwierdzone przez sąd rejestrowy. 

 

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 marca 2008 roku dokonano równieŜ zmiany nazwy spółki na HUMDREX Sp. 

z o.o. Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, podwyŜszenie kapitału zakładowego nie zostało zatwierdzone przez sąd 

rejestrowy. 

 

Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu tej spółki nie są osoby związane z Emitentem. pomiędzy Emitentem a spółką 

występują powiązania gospodarcze. 

 

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja stolarki drewnianej. 

Kapitał wyemitowany spółki wynosi 8.300.000,00 zł. 

Spółka posiada rezerwy w wysokości 570 zł. 

Za ostatni rok obrotowy za który sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta (2006) spółka wykazała 

124.790,98 zł zysku. 

Wartość, według której Emitent zobowiązany jest do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia akcje/ udziały 

posiadane na rachunkach stanowi kwota 18.900.000,00 zł. 

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 naleŜności: 1.040.929,12 zł. 

 

Jest: 
 

Humdrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawnej: Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Mszanowie przy ul. Podleśnej 7 wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000231116, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 14.746.000,00 zł, który dzieli się na 29.492 udziałów 

o wartości nominalnej 500,00 zł kaŜdy.  

Emitent posiada 29.492 udziałów o łącznej wartości nominalnej 14.746.000,00 zł, które stanowią 100% w kapitale 

zakładowym spółki oraz upowaŜniają do wykonywania 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. 

 

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja stolarki drewnianej. 

Kapitał wyemitowany spółki wynosi 14.746.000,00 zł. 

Spółka posiada rezerwy w wysokości 570 zł. 

Za ostatni rok obrotowy za który sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta (2006) spółka wykazała 

124.790,98 zł zysku. 

Wartość, według której Emitent zobowiązany jest do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia akcje/ udziały 

posiadane na rachunkach stanowi kwota 25.346.000 zł. 

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 naleŜności: 1.040.929,12 zł. 

 

Autopoprawka nr 3 

Do treści Dokumentu rejestracyjnego i Dokumentu Podsumowującego wprowadza się 

następującą zmianę: 
 

Było: 
Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. 

 

Jest: 
Humdrex Sp. z o.o. (dawnej: Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą 

w Mszanowie 

 


