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Aneks nr 10 do Dokumentu Rejestracyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją 
Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/120/24/08 

 

 
 
W związku z publikacją przez spółkę TRION S.A. w dniu 30 września 2008 r. w formie raportu 
okresowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2008 r., poszczególne 
części Prospektu Emisyjnego otrzymują następujące brzmienie: 
 

 

Autopoprawka nr 1 

Dokumentu Rejestracyjny, pkt 3 

 

Było: 

3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE EMITENTA 
ZA OKRES 01.01.2004 – 30.06.2008 

 
Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2005, 2006 oraz 2007 zostały zbadane przez niezaleŜnych biegłych 
rewidentów, którzy sporządzili raport z przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych. W celu dostosowania 
przedstawionych w Prospekcie historycznych danych finansowych do wymogów przepisów prawa, a zwłaszcza 
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych i Rozporządzenia 
(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, 
Emitent włączył do Prospektu przez odniesienie skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 2005 - 2006 sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Emitenta za lata 2005 – 2006 zostały w Prospekcie przedstawione i sporządzone w formie zgodnej z formą jaka została 
przyjęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2007 r., z uwzględnieniem standardów i zasad 
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do tego rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Emitenta. W Prospekcie zostało przedstawione równieŜ skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 
2008 r. sporządzone zgodnie z MSSF wraz ze skonsolidowanymi danymi porównywalnymi za II kwartał 2007 r. 
sporządzonymi zgodnie z MSSF. Sprawozdania finansowe za II kwartał 2008 r. nie podlegały badaniu biegłego rewidenta. 
Emitent zamieścił w Prospekcie równieŜ korekty do raportów rocznego za 2005 r., korygujące skonsolidowane sprawozdania 
finansowe za 2005 r. Jednocześnie w Prospekcie, w pkt 20.2. Dokumentu Rejestracyjnego zostały zamieszczone 
sprawozdania finansowe pro forma: (1) w związku z przejęciem Intur KFS Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2005 r. wraz z raportem niezaleŜnego biegłego rewidenta z przeprowadzonych procedur rewizyjnych w odniesieniu do 
skonsolidowanych informacji finansowych pro forma, oraz (2) w związku nabyciem w dniu 8 października 2007 roku 100% 
udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. (SZPH Sp. z o.o.) za okres od 1 stycznia do 31 
grudnia 2006 r. wraz z raportem niezaleŜnego biegłego rewidenta z przeprowadzonych procedur rewizyjnych w odniesieniu 
do skonsolidowanych informacji finansowych pro forma oraz (3) w związku nabyciem w dniu 28 grudnia 2007 roku 100% 
udziałów w Orion + Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wraz z raportem 
niezaleŜnego biegłego rewidenta z przeprowadzonych procedur rewizyjnych w odniesieniu do skonsolidowanych informacji 
finansowych pro forma. 
 
Tabela 3.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta (tys. zł) 

Wyszczególnienie 
II  

kwartały 
2008 MSR 

2007 
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Przychody  ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 53 441 79 687 71 184 51 482 
EBIT Zysk (strata) na działalności operacyjnej 114 1444 570 -12 978 
EBITDA  Zysk (strata) na działalności operacyjnej+ amortyzacja  1 548 3 450 1907 -10 999 
Zysk (strata) brutto -242 -356 214 -15 117 



Aneks nr 10 do Prospektu emisyjnego TRION S.A. 

TRION  S.A. 2

Zysk (strata) netto  -476 1 175 954 -15 054 
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

-476 1175 992 -15 057 

Aktywa razem  130 235 132 543 39 971 58 190 
Zobowiązania długoterminowe  3 062 3 008 138 11 376 
Zobowiązania krótkoterminowe 34 556 35 006 35896 41 220 
Kapitał własny ogółem 90 250 92 162 3 937 5 594 
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

90 250 92 162 3 933 5 544 

Kapitał zakładowy 71 903 55 203 25 357 19 197 
Liczba akcji  w szt. 35 951 282 27 601 282 12 678 490 9 598 490 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy jednostki 
dominującej (w zł/EURO)  

0,00 0,06 0,10 -1,57 

Źródło: Emitent 
 

 

Jest: 

3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE EMITENTA 
ZA OKRES 01.01.2005 – 30.06.2008 

 
Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2005, 2006 oraz 2007 zostały zbadane przez niezaleŜnych biegłych 
rewidentów, którzy sporządzili raport z przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych. W celu dostosowania 
przedstawionych w Prospekcie historycznych danych finansowych do wymogów przepisów prawa, a zwłaszcza 
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych i Rozporządzenia 
(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, 
Emitent włączył do Prospektu przez odniesienie skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 2005 - 2006 sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Emitenta za lata 2005 – 2006 zostały w Prospekcie przedstawione i sporządzone w formie zgodnej z formą jaka została 
przyjęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2007 r., z uwzględnieniem standardów i zasad 
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do tego rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Emitenta. W Prospekcie zostało przedstawione równieŜ skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 
2008 r. sporządzone zgodnie z MSSF wraz ze skonsolidowanymi danymi porównywalnymi za II kwartał 2007 r. 
sporządzonymi zgodnie z MSSF. Sprawozdania finansowe za II kwartał 2008 r. nie podlegały badaniu biegłego rewidenta. 
Emitent zamieścił w Prospekcie równieŜ korekty do raportów rocznego za 2005 r., korygujące skonsolidowane sprawozdania 
finansowe za 2005 r. Jednocześnie w Prospekcie, w pkt 20.2. Dokumentu Rejestracyjnego zostały zamieszczone 
sprawozdania finansowe pro forma: (1) w związku z przejęciem Intur KFS Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2005 r. wraz z raportem niezaleŜnego biegłego rewidenta z przeprowadzonych procedur rewizyjnych w odniesieniu do 
skonsolidowanych informacji finansowych pro forma, oraz (2) w związku nabyciem w dniu 8 października 2007 roku 100% 
udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. (SZPH Sp. z o.o.) za okres od 1 stycznia do 31 
grudnia 2006 r. wraz z raportem niezaleŜnego biegłego rewidenta z przeprowadzonych procedur rewizyjnych w odniesieniu 
do skonsolidowanych informacji finansowych pro forma oraz (3) w związku nabyciem w dniu 28 grudnia 2007 roku 100% 
udziałów w Orion + Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wraz z raportem 
niezaleŜnego biegłego rewidenta z przeprowadzonych procedur rewizyjnych w odniesieniu do skonsolidowanych informacji 
finansowych pro forma. 
 
Tabela 3.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta (tys. zł) 

Wyszczególnienie 
I półrocze 
2008 MSR 

I półrocze 
2007 MSR 

2007 
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Przychody  ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów 

53 441 32 155 79 687 71 184 51 482 

EBIT Zysk (strata) na działalności operacyjnej 114 1 431 1 444 570 -12 978 
EBITDA  Zysk (strata) na działalności operacyjnej+ 
amortyzacja 

 1 548 2 287 3 450 1907 -10 999 

Zysk (strata) brutto -242 1 000 -356 214 -15 117 
Zysk (strata) netto  -476 1 074 1 175 954 -15 054 
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

-476 1 074 1175 992 -15 057 

Aktywa razem  130 235 49 361 132 543 39 971 58 190 
Zobowiązania długoterminowe  3 062 962 3 008 138 11 376 
Zobowiązania krótkoterminowe 34 556 21 063 35 006 35896 41 220 
Kapitał własny ogółem 90 250 27 336 92 162 3 937 5 594 
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 90 250 37 336 92 162 3 933 5 544 
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dominującej 
Kapitał zakładowy 71 903 41 635 55 203 25 357 19 197 
Liczba akcji  w szt. 35 951 282 20 817 735 27 601 282 12 678 490 9 598 490 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy 
jednostki dominującej (w zł/EURO)  

-0,01 0,06 0,06 0,10 -1,57 

Źródło: Emitent 
 
 

Autopoprawka nr 2 
Dokumentu Rejestracyjny, pkt 6.2.1 

 

Było: 
 
Do końca 2004 r. podstawowym źródłem przychodów Emitenta była sprzedaŜ okien. W 2005 r. Spółka znacząco 
zredukowała produkcję (co wynikało z realizowanego w Spółce programu restrukturyzacji) oraz rozszerzyła zakres 
świadczonych usług (w związku z przejęciem Intur-Kfs Sp. z o.o.). Skutkiem podjętych działań udział przychodów 
ze sprzedaŜy stolarki budowlanej spadł z prawie 60% w 2003 do około 40% w latach 2005 – 2006. 
 
Tabela 6.2.  Przychody Emitenta w poszczególnych latach (tys. zł) 
Rok Razem 

2005 r. 38.687 
2006 r. 63.591 
2007 r. 79.687 
II kwartały 2008 r. 53 441 
Źródło: Emitent 
 
Tabela 6.3. Udział poszczególnych rodzajów działalności Emitenta w przychodach ogółem 

Stolarka PVC Stolarka Drewniana 
Transport i 
Spedycja 

Palety 
Stolarka 

Aluminiowa 
Konstrukcje 
metalowe 

Pozostała 
sprzedaŜ Rok 

% tys. zł. % tys. zł. % Tys. zł. % tys. zł. % tys. zł. % tys. zł. % tys. zł. 

2005 r. 40,7 15.710 3,7 1.449 29,9 11.588 4,7 1.814 1,7 644   19,3 7.482 
2006 r. 40,1 25.511 4,9 3.171 36,6 23.305 8,1 5.146 9,6 6.126   0,7 332 
2007 r. 22,4 17 837 23,5 18 737 29,3 23 350 11,4 9 078 10,9 8 641   2,5 2 044 

II 
kwartały 
2008 r. 

12,4 6 605 41,2 21 998 18,5 9 869 8,7 4 655 5,3 2 804 12,2 6 497 1,7 1 013 

 
W wyniku przejęcia przez Emitenta spółki Intur-Kfs Sp. z o.o. Emitent odnotował na koniec 2005 r. po raz pierwszy 
przychody z usług transportowych i spedycji oraz z produkcji europalet. Udział przychodów z usług transportowych 
i spedycji w ogólnej liczbie przychodów świadczy, Ŝe Emitent moŜe liczyć na dywersyfikację ryzyka w przychodach 
oraz sukcesywnie rozwijać swoje źródła dochodów.  
 
6.2.2.  GEOGRAFICZNY PODZIAŁ RYNKÓW ZBYTU 
 
Tabela 6.4. Geograficzna struktura przychodów Emitenta (tys. zł) 
 30.06.2008 2007 2006 2005 

Kraj 32 409 45.910 31.846 27.302 
Eksport 21 032 33.777 31.745 11.385 
Razem 53 441 79.687 63.591 38.687 
Źródło: Emitent 
 
Rynek krajowy 
W Polsce Emitent działa na: 
- rynku budowlanej stolarki otworowej tj. głównie okna z PCV, drewna i z aluminium, 
- rynku transportu drogowego i spedycji, 
- rynku europalet. 
 
Na rynku stolarki otworowej Emitent sprzedaje swoje wyroby poprzez sieć autoryzowanych przedstawicieli handlowych. 
Spółka posiada sieć autoryzowanych punktów sprzedaŜy zlokalizowanych na terenie prawie całej Polski. Autoryzacja tych 
punktów zapewnia wysoki poziom obsługi handlowej oraz konsultacji technicznych.  
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Na rynku usług transportowych Emitent zajmuje ugruntowaną pozycję. Jego zakład spedycji jest 
zlokalizowany Inowrocławiu.  
 
Na rynku europalet Emitent sprzedaje swoje produkty odbiorcom z całego kraju. 
 
Szczegółowa charakterystyka branŜ, w których Emitent prowadzi swoją działalność operacyjną oraz samej działalności 
Emitenta została przedstawiona w pkt 6.5. niniejszego prospektu. 
 
Rynek zagraniczny 
Trion S.A. (poprzednio Tras-Intur S.A.) sprzedaje za granicą przede wszystkim okna z PCV oraz usługi transportowo – 
spedycyjne. 
 
W strukturze sprzedaŜy przychody z eksportu stanowią ponad 42% ogólnych przychodów. Dla Emitenta głównym 
zagranicznym rynkiem sprzedaŜy swoich wyrobów i usług jest rynek niemiecki . Po II kwartale 2008 r. wartość sprzedanych 
produktów i usług za granicę wyniosła  21 032 tys. zł, w tym 15 370 tys. zł. do Niemiec, co stanowiło 28,8 % ogólnej 
sprzedaŜy oraz ponad 73,0  % sprzedaŜy eksportowej. 
Emitent eksportuje równieŜ swoje produkty i usługi do Francji, Belgii i Czech, jednak w znacznie mniejszym zakresie. 
 
Tabela 6.5. Geograficzna struktura przychodów z eksportu  Emitenta (tys. zł) 
 30.06.2008 2007 2006 2005 

Niemcy 15 370 32.294 26.317 10.246 

Pozostałe kraje 5 662 1.483 5.428 1.139 

Eksport razem 21 032 33.777 31.745 11.385 

Źródło: Emitent 
 

Jest: 
 
Do końca 2004 r. podstawowym źródłem przychodów Emitenta była sprzedaŜ okien. W 2005 r. Spółka znacząco 
zredukowała produkcję (co wynikało z realizowanego w Spółce programu restrukturyzacji) oraz rozszerzyła zakres 
świadczonych usług (w związku z przejęciem Intur-Kfs Sp. z o.o.). Skutkiem podjętych działań udział przychodów 
ze sprzedaŜy stolarki budowlanej spadł z prawie 60% w 2003 do około 40% w latach 2005 – 2006. 
 
Tabela 6.2. Przychody Emitenta w poszczególnych latach (tys. zł). 
Rok Razem 

2005 r. 38 687 
2006 r. 63 591 
2007 r. 79 687 
I półrocze 2007 r. 32 155 
I półrocze 2008 r. 53 441 
Źródło: Emitent 
 
Tabela 6.3. Udział poszczególnych rodzajów działalności Emitenta w przychodach ogółem 

Stolarka PVC Stolarka Drewniana 
Transport i 
Spedycja 

Palety 
Stolarka 

Aluminiowa 
Konstrukcje 
metalowe 

Pozostała 
sprzedaŜ Rok 

% tys. zł. % tys. zł. % Tys. zł. % tys. zł. % tys. zł. % tys. zł. % tys. zł. 

2005 r. 40,7 15 710 3,7 1 449 29,9 11 588 4,7 1 814 1,7 644   19,3 7 482 
2006 r. 40,1 25 511 4,9 3 171 36,6 23 305 8,1 5 146 9,6 6 126   0,7 332 
2007 r. 22,4 17 837 23,5 18 737 29,3 23 350 11,4 9 078 10,9 8 641   2,5 2 044 

I półrocze 
2007 r. 

22,9 7 391 15,6 5 000 36,9 11 853 13,0 4 187 10,7 3 439   0,9 285 

I półrocze 
2008 r. 

12,4 6 605 41,2 21 998 18,5 9 869 8,7 4 655 5,3 2 804 12,2 6 497 1,7 1 013 

 
W wyniku przejęcia przez Emitenta spółki Intur-Kfs Sp. z o.o. Emitent odnotował na koniec 2005 r. po raz pierwszy 
przychody z usług transportowych i spedycji oraz z produkcji europalet. Udział przychodów z usług transportowych 
i spedycji w ogólnej liczbie przychodów świadczy, Ŝe Emitent moŜe liczyć na dywersyfikację ryzyka w przychodach 
oraz sukcesywnie rozwijać swoje źródła dochodów.  
 
6.2.2.  GEOGRAFICZNY PODZIAŁ RYNKÓW ZBYTU 
 
Tabela 6.4. Geograficzna struktura przychodów Emitenta (tys. zł) 
 I półrocze 2008 I półrocze 2007 2007 2006 2005 
Kraj 32 409 18 897 45 910 31 846 27 302 
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Eksport 21 032 13 258 33 777 31 745 11 385 
Razem 53 441 32 155 79 687 63 591 38 687 
Źródło: Emitent 
 
Rynek krajowy 
W Polsce Emitent działa na: 
- rynku budowlanej stolarki otworowej tj. głównie okna z PCV, drewna i z aluminium, 
- rynku transportu drogowego i spedycji, 
- rynku europalet. 
 
Na rynku stolarki otworowej Emitent sprzedaje swoje wyroby poprzez sieć autoryzowanych przedstawicieli handlowych. 
Spółka posiada sieć autoryzowanych punktów sprzedaŜy zlokalizowanych na terenie prawie całej Polski. Autoryzacja tych 
punktów zapewnia wysoki poziom obsługi handlowej oraz konsultacji technicznych.  
 
Na rynku usług transportowych Emitent zajmuje ugruntowaną pozycję. Jego zakład spedycji jest 
zlokalizowany w Inowrocławiu.  
 
Na rynku europalet Emitent sprzedaje swoje produkty odbiorcom z całego kraju. 
 
Szczegółowa charakterystyka branŜ, w których Emitent prowadzi swoją działalność operacyjną oraz samej działalności 
Emitenta została przedstawiona w pkt 6.5 niniejszego prospektu. 
 
Rynek zagraniczny 
Trion S.A. (poprzednio Tras-Intur S.A.) sprzedaje za granicą przede wszystkim okna z PCV oraz usługi transportowo – 
spedycyjne. 
 
W strukturze sprzedaŜy przychody z eksportu stanowią ponad 42% ogólnych przychodów. Dla Emitenta głównym 
zagranicznym rynkiem sprzedaŜy swoich wyrobów i usług jest rynek niemiecki . Po I półroczu 2008 r. wartość sprzedanych 
produktów i usług za granicę wyniosła  21 032 tys. zł, w tym 15 370 tys. zł. do Niemiec, co stanowiło 28,8 % ogólnej 
sprzedaŜy oraz ponad 73,0 % sprzedaŜy eksportowej. 
Emitent eksportuje równieŜ swoje produkty i usługi do Francji, Belgii i Czech, jednak w znacznie mniejszym zakresie. 
 
Tabela 6.5. Geograficzna struktura przychodów z eksportu  Emitenta (tys. zł) 
 I półrocze 2008 I półrocze 2007 2007 2006 2005 

Niemcy 15 370 9 840 32 294 26 317 10 246 

Pozostałe kraje 5 662 3 418 1 483 5 428 1 139 

Eksport razem 21 032 13 258 33 777 31 745 11 385 

Źródło: Emitent 
 

Autopoprawka nr 3 
Dokumentu Rejestracyjny, pkt 5.2 

 

Było: 
 
 

5.2.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA W PRZYSZŁOŚCI 
(…) 
 
W ramach realizacji programu związanego z dywersyfikacją działalności produkcyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta, przy 
wykorzystaniu środków finansowych pozyskanych w drodze emisji akcji serii N z zachowaniem prawa poboru, Spółka 
zamierza przeprowadzić w latach 2008 -2010 inwestycje określone w par 1 uchwały Zarządu Spółki z dnia 3 grudnia 2007 r. 
opublikowanej raportem bieŜącym nr 153/2007 z dnia 3.12.2007 r. 
 
ZałoŜenia programu inwestycyjnego: 
 
 Realizacja inwestycji niezbędnych dla dywersyfikacji działalności Spółki oraz poszerzenia oferty produktów i usług 
Grupy Kapitałowej Trion S.A. (poprzednio Tras-Intur S.A). 
1. Budowa hal i instalacji malarni  i oczyszczarki przelotowej do śrutowania elementów stalowych 

Spółka przeznacza na realizację ww. inwestycji kwotę 1 mln zł ze  środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii N. 
Pozostała kwota zostanie sfinansowana w postaci długoterminowego kredytu bankowego.  
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WyŜej wymieniona inwestycja została rozpoczęta w IV kwartale 2007 r. poprzez zakup elementów stalowych konstrukcji 
hali produkcyjnej, w której zostanie zainstalowana malarnia oraz instalacja do śrutowania. Kwota poczynionych dotychczas 
wydatków na realizację inwestycji wynosi 807, 5 tys. zł. 
Planowany harmonogram inwestycji: 

Inwestycja malarnia i śrutownia Planowany termin realizacji 

opracowania dokumentacji technicznej IV kw.2007 r.-I kw. 2008 r. 

prace budowlane (budowa hali) I-III kw. 2008 r. 

prace budowlane (place, drogi infrastruktura) III kw. 2008 r. 

zakup i montaŜ urządzeń malarni i śrutowni III kw. 2008- I kw2009 r. 

 

2. Budowa hal i instalacji cynkowni ogniowej  

 Spółka przeznacza na realizację ww. inwestycji kwotę 9,5 mln zł ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii N. 

Pozostała kwota zostanie sfinansowana w postaci długoterminowego kredytu bankowego.  

Inwestycja – hala i instalacja cynkowni ogniowej Planowany termin realizacji 

opracowania dokumentacji technicznej I kw. 2009 

prace budowlane (budowa hali) II kw. 2009 

prace budowlane (place, drogi infrastruktura) II kw. 2010 

zakup i  montaŜ cynkowni ogniowej III kw. 2010–I kw. 2011 

 

Alternatywnie do przeprowadzenia inwestycji opisanej w pkt 2. Spółka dopuszcza moŜliwość nabycia istniejącego obiektu 
cynkowni ogniowej oraz realizacji tamŜe projektu modernizacyjnego. W przypadku powstania wiąŜących zobowiązań w tym 
przedmiocie stosowna informacja zostanie opublikowana w drodze raportu bieŜącego Emitenta oraz aneksu do niniejszego 
prospektu emisyjnego. 
 

 

Jest: 
 
 
5.2.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA 

W PRZYSZŁOŚCI 
(…) 
 
W ramach realizacji programu związanego z dywersyfikacją działalności produkcyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta, przy 
wykorzystaniu środków finansowych pozyskanych w drodze emisji akcji serii N z zachowaniem prawa poboru, Spółka 
zamierza przeprowadzić w latach 2008 -2010 inwestycje określone w par 1 uchwały Zarządu Spółki z dnia 3 grudnia 2007 r. 
opublikowanej raportem bieŜącym nr 153/2007 z dnia 3.12.2007 r., zmienionej aneksem do uchwały. 
 
ZałoŜenia programu inwestycyjnego: 
 
 Realizacja inwestycji niezbędnych dla dywersyfikacji działalności Spółki oraz poszerzenia oferty produktów i usług 
Grupy Kapitałowej Trion S.A. (poprzednio Tras-Intur S.A). 
 
1. Budowa hal i instalacji malarni  i oczyszczarki przelotowej do śrutowania elementów stalowych oraz budowa hal 

i instalacji cynkowni ogniowej 
 
W związku z wdroŜeniem nowych rozwiązań technologicznych na etapie projektowania umoŜliwiających połączenie procesu 
cynkowania i malowania ochronnego w jednej inwestycji przy znacznym zmniejszeniu ogólnych kosztów inwestycji, Zarząd 
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Spółki TRION S.A. postanawił zgodnie z § 1 uchwały z dnia 3 grudnia 2007 roku, Ŝe cele inwestycyjne będą realizowane w 
następujący sposób:: 
 

1. Kwota 3 mln zł zostanie przeznaczona na inwestycje budowy hal i instalacji malarni i oczyszczarki przelotowej do 
śrutowania oraz hal i instalacji  cynkowni ogniowej, 

2. Pozostała kwota potrzebna do realizacji inwestycji zostanie pozyskana w postaci kredytu bankowego, 
3. W celu realizacji wyŜej wymienionej inwestycji Spółka ubiegać się będzie, równolegle o dofinansowania w drodze 

kredytu bankowego, o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego przez Unię Europejską. 
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Spółki o dofinansowania ze środków z funduszy strukturalnych UE, 
proporcjonalnemu obniŜeniu ulegnie udział finansowania w postaci długoterminowego kredytu bankowego. 

 

2. Zasilenie w środki finansowe Spółek produktowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TRION S.A. 

 

Kwota 7,5 mln złotych zostanie przeznaczona na wyposaŜenie powstałych i istniejących spółek zaleŜnych w dodatkowe 
środki finansowe w postaci poŜyczek, co umoŜliwi optymalizację finansowania struktury działalności Grupy TRION. 
Pozwoli to na uniknięcie zaciągania nowych kredytów bankowych mając na uwadze fakt rosnących stóp procentowych 
w najbliŜszej przyszłości. Takie rozwiązanie umoŜliwi wykorzystanie środków w przyszłości na akwizycję istniejących 
podmiotów. 
 
 
 

Autopoprawka nr 4 

Dokumentu Rejestracyjny, pkt 6.4.5 
 

Było: 
UMOWY HANDLOWE, FINANSOWE, PRZEMYSŁOWE 

Emitent nie jest uzaleŜniony od Ŝadnych umów przemysłowych ani handlowych. 

Emitent jest stroną umowy o kredyt w rachunku bieŜącym – umowa z bankiem BRE Bank S.A. nr 15/036/07/Z/VV z dnia 3 
lipca 2007 r., kwota udzielonego kredytu 1 mln zł, odnowiony aneksem z dnia 14 grudnia 2007 r. 
 
Emitent posiadał, w dacie publikacji ostatniego sprawozdania finansowego za III kw 2007 r. zawarte dwie umowy kredytowe 
z bankiem Pekao S.A. Wg stanu na dzień 31 marca 2007 r. kwota pozostałych do spłaty kredytów wynosiła  3.008  tys. zł. 
Kredyt wynikający z ww. umów z bankiem PEKAO SA został spłacony w IV kwartale 2007 r oraz I kwartale 2008 r. w 
całości do dnia 7.02.2008 r. 
Spółki zaleŜne Emitenta nie są uzaleŜnione od umów przemysłowych ani handlowych 

UMOWY ISTOTNE ZAWARTE W ZWYKŁYM TOKU DZIAŁALNOŚCI 

Emitent jest stroną następujących istotnych umów zawieranych w normalnym toku działalności gospodarczej: 

Istotne umowy – umowy, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych lub które ze względu na swoją specyfikę, 
szczególne postanowienia odbiegające od rynkowych lub poprzez znaczenie dla działalności Emitenta, w ocenie Zarządu 
Emitenta winny zostać zaprezentowane w prospekcie emisyjnym. 

 

1. Umowa zawarta w dniu 19 lipca 2007 r. z Frehse Fenster Gbmh z siedzibą w Reinbek.  
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Emitenta wyrobów standardowych i nietypowych stolarki okiennej 
i drzwiowej z tworzywa sztucznego, drewna i aluminium. Emitent w ramach współpracy z  Frehse Fenster Gbmh będzie 
wykonywał wyroby standardowe i nietypowe, ze względu na rodzaj konstrukcji, technologii, czy rodzaj materiału.   
Strony umowy szacują, Ŝe poziom sprzedaŜy do końca 2008 roku osiągnie wysokość 850 000 Eur – 3 188 180 zł 
(w przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy).  
Umowę zawarto na czas określony do dnia 31 grudnia 2008 r.  
Ponadto Emitent w ramach współpracy będzie odpłatnie świadczył usługi transportu wyprodukowanych wyrobów w ramach 
wykonywanej działalności transportowej. Umowa nie przewiduje istotnych kar, za wyjątkiem standardowych kar za 
opóźnienia. Emitent dostarczy w ciągu trzech tygodni wyroby standardowe z PVC, natomiast zamówienia niestandardowe 
z uwagi na indywidualny charakter wyrobu zostaną dostarczone w terminie od 4 – 9 tygodni. Wyroby stolarki drewnianej 
oraz ślusarki aluminiowej będą dostarczone wg indywidualnych ustaleń.  
Umowa istotna ze względu na: przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

2. Umowy Budimex Dromex S.A. 
 

a) Umowa nr 79/BxD/PZR3/2007 z Budimex Dromex S.A. Odział Zachodni w Poznaniu. 
Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego w zakresie wykonania, dostawy i montaŜu 
stolarki okiennej na budowę osiedla mieszkaniowego „Przy Parku” w Szczecinie. Emitent zobowiązał się do wykonania 905 
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sztuk okien drewnianych. Zakres robót zostanie wykonany zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną - projektem 
architektonicznym. Ryczałtowe wynagrodzenie Emitenta za wykonanie zakresu robót wynosi 986.256 zł brutto.  
Termin rozpoczęcia prac ustalony został na 9 lipca 2007 roku, natomiast termin zakończenia robót objętych przedmiotem 
Umowy planowany jest na dzień 15 września 2007 r. 
Emitent udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wyroby stolarki drewnianej wraz z montaŜem na okres 5 lat i jednego 
miesiąca.  
Emitent zobowiązał się do złoŜenia w terminie do 14 dni od podpisania niniejszej umowy gwarancji bankowej lub 
wiarygodnego towarzystwa ubezpieczeniowego - terminowego i naleŜytego wykonania Umowy w wysokości 10% 
Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę Emitent jest 
zobowiązany zapłacić karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
 
Umowa istotna ze względu na: przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta. 
 

b) Umowa nr 47/2B1E/2006 zawarta w dniu 2 maja 2007 roku z Budimex Dromex.  
Przedmiotem tej umowy jest kompleksowe wykonanie witryn drewniano – aluminiowych, świetlików aluminiowych oraz 
drzwi i okien aluminiowych wraz z wykonaniem dokumentacji warsztatowej na obiekt Centrum Handlowego Srokosze 
w Warszawie.  
Za wykonanie przedmiotu umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2.687.283,02 zł.  
Zgodnie z umową rozpoczęcie robót powinno nastąpić dniu 14.05.2007 roku, a zakończenie robót nastąpi w dniu 15.08.2007 
r. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn odpowiedzialnych przez Wykonawcę Emitent jest zobowiązany do 
zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia. Natomiast w przypadku odstąpienie od umowy przez Emitenta 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Budimex Dromex S.A., ten ostatni zapłaci Emitentowi karę w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto. 
Umowa istotna ze względu na: przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta 
Łączna wartość brutto wszystkich umów zawartych z Budimex Dromex S.A od września ubiegłego roku do 31 lipca 2007 r. 
wyniosła 4.246.939,02 zł., przekraczając 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 

Jest: 
UMOWY HANDLOWE, FINANSOWE, PRZEMYSŁOWE 
 

Emitent nie jest uzaleŜniony od Ŝadnych umów przemysłowych ani handlowych. 

 
Spółki zaleŜne Emitenta nie są uzaleŜnione od umów przemysłowych ani handlowych. 

 

UMOWY ISTOTNE ZAWARTE W ZWYKŁYM TOKU DZIAŁALNOŚCI 

Emitent jest stroną następujących istotnych umów zawieranych w normalnym toku działalności gospodarczej: 

Istotne umowy – umowy, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych lub które ze względu na swoją specyfikę, 
szczególne postanowienia odbiegające od rynkowych lub poprzez znaczenie dla działalności Emitenta, w ocenie Zarządu 
Emitenta winny zostać zaprezentowane w prospekcie emisyjnym. 

 

1. Umowa zawarta w dniu 19 lipca 2007 r. z Frehse Fenster Gbmh z siedzibą w Reinbek.  
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Emitenta wyrobów standardowych i nietypowych stolarki okiennej 
i drzwiowej z tworzywa sztucznego, drewna i aluminium. Emitent w ramach współpracy z  Frehse Fenster Gbmh będzie 
wykonywał wyroby standardowe i nietypowe, ze względu na rodzaj konstrukcji, technologii, czy rodzaj materiału.   
Strony umowy szacują, Ŝe poziom sprzedaŜy do końca 2008 roku osiągnie wysokość 850 000 Eur – 3 188 180 zł 
(w przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy).  
Umowę zawarto na czas określony do dnia 31 grudnia 2008 r.  
Ponadto Emitent w ramach współpracy będzie odpłatnie świadczył usługi transportu wyprodukowanych wyrobów w ramach 
wykonywanej działalności transportowej. Umowa nie przewiduje istotnych kar, za wyjątkiem standardowych kar za 
opóźnienia. Emitent dostarczy w ciągu trzech tygodni wyroby standardowe z PVC, natomiast zamówienia niestandardowe 
z uwagi na indywidualny charakter wyrobu zostaną dostarczone w terminie od 4 – 9 tygodni. Wyroby stolarki drewnianej 
oraz ślusarki aluminiowej będą dostarczone wg indywidualnych ustaleń.  
Umowa istotna ze względu na: przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

Podmioty zaleŜne Emitenta nie są stronami umów zawartych w normalnym toku działalności, które spełniałyby kryterium 
istotności. 

 

 
Autopoprawka nr 5 

Dokumentu Rejestracyjny, pkt 9.1 
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Było: 

9.1. SYTUACJA FINANSOWA EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
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 II kwartały 2008 r.  
 
Tabela 9.1. Skonsolidowane wyniki Emitenta (tys. zł) 

Wyszczególnienie  
II kwartały 
2008 MSR 

2007 MSR 2006 
MSR 

2005 
MSR 

Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 53 441 79 687 71.184 51 482 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 44 353  68 678 63 926 49 039 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 9 088 11 011 7 258 2 443 
Koszty sprzedaŜy 2 903 3 702 2 987 2 631 
Koszty ogólnego zarządu 5 915 6 020 4 157 3 969 
Zysk (strata) na sprzedaŜy 270 1 289 114 -4 157 
Pozostałe przychody operacyjne 1 550 2 737 1 845 2 860 
Pozostałe koszty operacyjne 1 706 2 582 1 389 11 681 
EBIT Zysk (strata) na działalności operacyjnej 114  1 444 570 -12 978 
EBITDA  Zysk (strata) na działalności operacyjnej+ 
amortyzacja 

1 548 3 450 1 907 -10 999 

Zysk (strata) brutto -242 -356 214 -15 117 
Zysk (strata) netto  -476 1 175 954 -15 054 
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

-476 1 175 992 -15 057 

Źródło: Emitent 
 
Wyniki finansowe Emitenta za II kwartał 2008 r. odzwierciedlają efekty podjętych w tymŜe kwartale działań 
restrukturyzacyjnych związanych z  przeniesieniem produkcji okien drewnianych do spółki zaleŜnej Humdrex Sp. z o.o. w 
Mszanowie 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 II kwartał 2008 r. zanotowała 
dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach działalności. 
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 sprzedaŜ spółki Intur Kfs Sp. z o.o. w wysokości 20.472 tys. zł. w danych za 12 miesięcy 2005 r. otrzymamy 
wartość sprzedaŜy na poziomie 71.954 tys. zł. ( 51.482 tys. zł.+ 20.472 tys. zł. ). Porównanie tak wyliczonej hipotetycznej 
wartości sprzedaŜy za 12 miesięcy 2005 r. w wysokości 71.954 tys. zł. ze sprzedaŜą w wysokości 71.246 tys. zł. za 12 
miesięcy 2006 r. oznacza spadek o ok. 1 %, (głównie w wyniku spadku sprzedaŜy w spółce zaleŜnej Monto Tras ). W 2005 r. 
w skład grupy kapitałowej wchodziła równieŜ spółka Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. Ze względu, iŜ spółka ta nie 
prowadziła działalności operacyjnej, jej dane finansowe nie zostały uwzględnione przy przeprowadzeniu powyŜszej 
symulacji. W stosunku do skonsolidowanych porównywalnych danych finansowych Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2006 
do 30.09.2006 nadmienić naleŜy, Ŝe dane te zawierały wyniki spółki „Monto Tras” Sp. Z o.o. Z uwagi na sprzedaŜ 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 II kwartału 2008 r. po raz 
pierwszy przychody z produkcji konstrukcji metalowych. W wyniku przejęcia przez Emitenta spółki Humdrex Sp. z o.o. w 
Mszanowie Emitent odnotował na koniec 2007 r. oraz w I i II 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 
poniŜsza tabela: 
 
Tabela 9.2. Skonsolidowane wskaźniki rentowności Emitenta 

Wyszczególnienie j.m. 
II kwartały 
2008 MSR 

2007 MSR 2006 
MSR 

2005 
MSR 
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Rentowność sprzedaŜy brutto % 17,01 13,82 10,19 4,7 

Rentowność EBITDA % 2,90 4,33 2,67 -21,4 

Rentowność brutto % -0,46 -0,45 0,30 -29,4 

Rentowność netto % -0,89 1,48 1,34 -29,2 

Rentowność aktywów ROA % -0,37 0,89 2,39 -25,9 

Rentowność kapitału własnego ROE % -0,53 1,28 24,24 -271,5 
Źródło: Emitent 
 
a) Rentowność sprzedaŜy brutto = zysk ze sprzedaŜy brutto / przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów; 
b) Rentowność EBITDA = (zysk z działalności operacyjnej +amortyzacja) / przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i 

materiałów; 
c) Rentowność brutto = zysk (strata) brutto / przychodu ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 
d) Rentowność netto = zysk (strata) netto / przychody ze sprzedaŜy 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 sprzedaŜy brutto spółki Trion S.A. (poprzednio Tras – Intur S.A.) w II 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 sprzedaŜ niewykorzystywanych części majątku trwałego oraz przeniosła produkcję ze Skawiny do 
Inowrocławia. Szybka sprzedaŜ majątku trwałego poniŜej wartości księgowej spowodowała powstanie straty, jednakŜe 
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 po II kwartale 2008 r. wiąŜą się z przeprowadzonym w tym okresie, 
w Grupie Kapitałowej Emitenta szeregiem procesów restrukturyzacyjnych związanych z  przeniesieniem produkcji okien 
drewnianych do spółki zaleŜnej Humdrex Sp. z o.o. w Mszanowie 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: Humdrex Sp. z o.o. w Mszanowie oraz 
Orion+ Sp z o.o..  Sprawozdania finansowe pro forma związane z przejęciem Humdrex Sp. z o.o. w Mszanowie 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 Ŝadne wiąŜące zobowiązania. 
Planowane przejęcia mogą pozytywnie wpłynąć wzrost rentowności aktywów oraz kapitału własnego. 
 
ANALIZA STRUKTURY AKTYWÓW 
Tabela 9.3. Skonsolidowane struktura aktywów Emitenta 

Wyszczególnienie j.m. 
II kwartały 
2008 MSR 

2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Zapasy/ aktywa % 14,16 14,36 17,82 7,2 
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości/ Aktywa % 0,0 0,0           0,0 0,0 
Środki trwałe / Aktywa % 61,11 57,77 53,5 67,5 
NaleŜności / Aktywa % 21,77 20,48 25,7 19,5 
Źródło: Emitent 
 
W strukturze aktywów przewaŜają środki trwałe. Spółka zmierza do optymalizacji wielkości posiadanego majątku trwałego. 
Na stosunkowo wysokim poziomie utrzymują się równieŜ naleŜności, a ich udział w strukturze aktywów Grupy Kapitałowej 
Trion (poprzednioTras-Intur) kształtuje się w granicach do 22 %. Wynika to przede wszystkim z charakteru branŜy, w której 
działa Grupa Kapitałowa Emitenta. 
 
WSKAŹNIKI ROTACJI 
 
Tabela 9.4. Skonsolidowane wskaźniki rotacji Emitenta 

Wyszczególnienie 
j.m II kwartały 

2008 MSR 
2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Wskaźnik rotacji aktywów  Krotność 0,34 0,61 1,78   0,88   
Okres spływu naleŜności Liczba dni 97 144 74 80 
Okres spłaty zobowiązań Liczba dni 118 160 184 292 
Źródło: Emitent  
 
a) wskaźnik rotacji aktywów – przychody ze sprzedaŜy / aktywa, 
b) okres spływu naleŜności – naleŜności ogółem x 365 dni (lub w przypadku niepełnego roku odpowiednia liczba dni) / 
przychody ze sprzedaŜy, 
c) okres spłaty zobowiązań – zobowiązania bieŜące x 365 dni (lub w przypadku niepełnego roku odpowiednia liczba dni) / 
przychody ze sprzedaŜy. 
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O efektywności wykorzystania aktywów świadczy wskaźnik rotacji aktywów. Jego spadek do wartości 0,34 na koniec 
II kwartału 2008 wynika z pojawienia się w skonsolidowanym bilansie Emitenta aktywów przejętych spółek zaleŜnych. 
Okresy spływu naleŜności na koniec II kwartału 2008 r. wskazywały na trudności w regulowaniu płatności pienięŜnych przez 
kontrahentów, jednakŜe w stosunku do ubiegłego roku w okresie pierwszego półrocza 2008r. widać wyraźny pozytywny 
trend. Jednak, jak zaznaczono powyŜej problem ten w ocenie Emitenta dotyka większości firm z jego branŜy. Na koniec II 
kwartału 2008 roku, w dalszym ciągu odczuwalne jest wymuszane przez rynek wydłuŜone terminy płatności (szczególnie 
w przypadku realizacji duŜych kontraktów budowlanych). Niemniej, płynność zapewnia Emitentowi porównywalny okres 
spłaty zobowiązań, który jest dłuŜszy o 25 dni. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe okres spłaty zobowiązań Emitenta uległ 
znaczącemu skróceniu w porównaniu z 2006 r. i 2007 r.  
 

Jest: 

9.1. SYTUACJA FINANSOWA EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
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 półrocze 2008 r.  
 
Tabela 9.1. Skonsolidowane wyniki Emitenta (tys. zł) 

Wyszczególnienie  
I półrocze 
2008 MSR 

I półrocze 
2007 MSR 

2007 
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów 53 441 32 155 79 687 71.184 51 482 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 44 353 27 931  68 678 63 926 49 039 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 9 088 4 224 11 011 7 258 2 443 
Koszty sprzedaŜy 2 903 1 347 3 702 2 987 2 631 
Koszty ogólnego zarządu 5 915 1 848 6 020 4 157 3 969 
Zysk (strata) na sprzedaŜy 270 1 029 1 289 114 -4 157 
Pozostałe przychody operacyjne 1 550 751 2 737 1 845 2 860 
Pozostałe koszty operacyjne 1 706 349 2 582 1 389 11 681 
EBIT Zysk (strata) na działalności operacyjnej 114  1 431 1 444 570 -12 978 
EBITDA  Zysk (strata) na działalności operacyjnej+ 
amortyzacja 1 548 2 287 3 450 1 907 -10 999 
Zysk (strata) brutto -242 1 000 -356 214 -15 117 
Zysk (strata) netto  -476 1 074 1 175 954 -15 054 
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej -476 1 074 1 175 992 -15 057 
Źródło: Emitent 
 
Wyniki finansowe Emitenta za I półrocze 2008 r. odzwierciedlają efekty podjętych w tymŜe kwartale działań 
restrukturyzacyjnych związanych z  przeniesieniem produkcji okien drewnianych do spółki zaleŜnej Humdrex Sp. z o.o. w 
Mszanowie 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 półrocze 2008 r. zanotowała 
dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach działalności. 
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 sprzedaŜ spółki Intur Kfs Sp. z o.o. w wysokości 20.472 tys. zł. w danych za 12 miesięcy 2005 r. 
otrzymamy wartość sprzedaŜy na poziomie 71.954 tys. zł. ( 51.482 tys. zł.+ 20.472 tys. zł. ). Porównanie tak wyliczonej 
hipotetycznej wartości sprzedaŜy za 12 miesięcy 2005 r. w wysokości 71.954 tys. zł. ze sprzedaŜą w wysokości 71.246 tys. 
zł. za 12 miesięcy 2006 r. oznacza spadek o ok. 1 %, (głównie w wyniku spadku sprzedaŜy w spółce zaleŜnej Monto Tras ). 
W 2005 r. w skład grupy kapitałowej wchodziła równieŜ spółka Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. Ze względu, iŜ 
spółka ta nie prowadziła działalności operacyjnej, jej dane finansowe nie zostały uwzględnione przy przeprowadzeniu 
powyŜszej symulacji. W stosunku do skonsolidowanych porównywalnych danych finansowych Grupy Kapitałowej za okres 
01.01.2006 do 30.09.2006 nadmienić naleŜy, Ŝe dane te zawierały wyniki spółki „Monto Tras” Sp. Z o.o. Z uwagi na 
sprzedaŜ 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 półrocza 2008 r. po raz pierwszy 
przychody z produkcji konstrukcji metalowych. W wyniku przejęcia przez Emitenta spółki Humdrex Sp. z o.o. w Mszanowie 
Emitent odnotował na koniec 2007 r. oraz w I półroczu 2008 r. zwiększone przychody z tytułu produkcji stolarki drewnianej.  
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ANALIZA RENTOWNOŚCI 
Ocenę rentowności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w oparciu o podstawowe wskaźniki rentowności przedstawia 
poniŜsza tabela: 
 
Tabela 9.2. Skonsolidowane wskaźniki rentowności Emitenta 

Wyszczególnienie j.m. 
I półrocze 
2008 MSR 

I półrocze 
2007 MSR 

2007 MSR 2006 
MSR 

2005 
MSR 

Rentowność sprzedaŜy brutto % 17,01 13,14 13,82 10,19 4,7 

Rentowność EBITDA % 2,90 7,11 4,33 2,67 -21,4 

Rentowność brutto % -0,46 3,11 -0,45 0,30 -29,4 

Rentowność netto % -0,89 3,34 1,48 1,34 -29,2 

Rentowność aktywów ROA % -0,37 2,18 0,89 2,39 -25,9 

Rentowność kapitału własnego ROE % -0,53 3,93 1,28 24,24 -271,5 

Źródło: Emitent 
 
g) Rentowność sprzedaŜy brutto = zysk ze sprzedaŜy brutto / przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów; 
h) Rentowność EBITDA = (zysk z działalności operacyjnej +amortyzacja) / przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i 

materiałów; 
i) Rentowność brutto = zysk (strata) brutto / przychodu ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 
j) Rentowność netto = zysk (strata) netto / przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów; 
k) Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk (strata) netto / aktywa razem; 
l) Stopa zwrotu z kapitału (ROE) = zysk(strata) netto / kapitał własny. 
 
Wskaźnik rentowności sprzedaŜy brutto spółki Trion S.A. (poprzednio Tras – Intur S.A.) w I półroczu 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 sprzedaŜ niewykorzystywanych części majątku trwałego oraz przeniosła produkcję ze Skawiny do 
Inowrocławia. Szybka sprzedaŜ majątku trwałego poniŜej wartości księgowej spowodowała powstanie straty, jednakŜe 
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 po I półroczu 2008 r. wiąŜą się z przeprowadzonym w tym okresie, 
w Grupie Kapitałowej Emitenta szeregiem procesów restrukturyzacyjnych związanych z  przeniesieniem produkcji okien 
drewnianych do spółki zaleŜnej Humdrex Sp. z o.o. w Mszanowie 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: Humdrex Sp. z o.o. w Mszanowie oraz 
Orion+ Sp z o.o..  Sprawozdania finansowe pro forma związane z przejęciem Humdrex Sp. z o.o. w Mszanowie 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 Ŝadne wiąŜące zobowiązania. 
Planowane przejęcia mogą pozytywnie wpłynąć wzrost rentowności aktywów oraz kapitału własnego. 
 
ANALIZA STRUKTURY AKTYWÓW 
Tabela 9.3. Skonsolidowane struktura aktywów Emitenta 

Wyszczególnienie j.m. 
I półrocze 
2008 MSR 

I półrocze 
2007 MSR 

2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Zapasy/ aktywa % 14,16 14,25 14,36 17,82 7,2 
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości/ Aktywa % 0,0 0,0 0,0           0,0 0,0 
Środki trwałe / Aktywa % 61,11 53,40 57,77 53,5 67,5 
NaleŜności / Aktywa % 21,77 29,98 20,48 25,7 19,5 
Źródło: Emitent 
 
W strukturze aktywów przewaŜają środki trwałe. Spółka zmierza do optymalizacji wielkości posiadanego majątku trwałego. 
Na stosunkowo wysokim poziomie utrzymują się równieŜ naleŜności, a ich udział w strukturze aktywów Grupy Kapitałowej 
Trion (poprzednio Tras-Intur) kształtuje się w granicach do 22 %. Wynika to przede wszystkim z charakteru branŜy, w której 
działa Grupa Kapitałowa Emitenta. 
 
WSKAŹNIKI ROTACJI 
 
Tabela 9.4. Skonsolidowane wskaźniki rotacji Emitenta 

Wyszczególnienie 
j.m I półrocze 

2008 MSR 
I półrocze 
2007 MSR 

2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Wskaźnik rotacji aktywów  Krotność 0,34 0,65 0,61 1,78   0,88   
Okres spływu naleŜności Liczba dni 97 83 144 74 80 



Aneks nr 10 do Prospektu emisyjnego TRION S.A. 

TRION  S.A. 13

Okres spłaty zobowiązań Liczba dni 118 118 160 184 292 
Źródło: Emitent  
 
a) wskaźnik rotacji aktywów – przychody ze sprzedaŜy / aktywa, 
b) okres spływu naleŜności – naleŜności ogółem x 365 dni (lub w przypadku niepełnego roku odpowiednia liczba dni) / 
przychody ze sprzedaŜy, 
c) okres spłaty zobowiązań – zobowiązania bieŜące x 365 dni (lub w przypadku niepełnego roku odpowiednia liczba dni) / 
przychody ze sprzedaŜy. 
 
O efektywności wykorzystania aktywów świadczy wskaźnik rotacji aktywów. Jego spadek do wartości 0,34 na koniec 
I półrocza 2008 wynika z pojawienia się w skonsolidowanym bilansie Emitenta aktywów przejętych spółek zaleŜnych. 
Okresy spływu naleŜności na koniec I półrocza 2008 r. wskazywały na trudności w regulowaniu płatności pienięŜnych przez 
kontrahentów, jednakŜe w stosunku do ubiegłego roku w okresie pierwszego półrocza 2008 r. widać wyraźny pozytywny 
trend. Jednak, jak zaznaczono powyŜej problem ten w ocenie Emitenta dotyka większości firm z jego branŜy. Na koniec 
I półrocza 2008 roku, w dalszym ciągu odczuwalne jest wymuszane przez rynek wydłuŜone terminy płatności (szczególnie 
w przypadku realizacji duŜych kontraktów budowlanych). Niemniej, płynność zapewnia Emitentowi porównywalny okres 
spłaty zobowiązań, który jest dłuŜszy o 25 dni. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe okres spłaty zobowiązań Emitenta uległ 
znaczącemu skróceniu w porównaniu z 2006 r. i 2007r.  
 
 

Autopoprawka nr 6 

Dokumentu Rejestracyjny, pkt 9.2. 

 

Było: 

9.2. WYNIK OPERACYJNY EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

9.2.1.ISTOTNE CZYNNIKI, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA WYNIK DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ  
Zakończone postępowanie restrukturyzacyjne Emitenta przyniosło pozytywne efekty w postaci dodatniego jednostkowego 
wyniku operacyjnego na koniec 2007 r. W okresie II kwartału 2008 wystąpiły istotne czynniki mające wpływ na wynik 
z działalności operacyjnej. W I i II kwartale 2008 r. podjęto szereg działań restrukturyzacyjnych związanych z  
przeniesieniem produkcji okien drewnianych do spółki zaleŜnej Humdrex Sp. z o.o. w Mszanowie 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 II kwartał 2008 r. zanotowała dodatnie wyniki finansowe 
na wszystkich poziomach, operacyjnym, wyniku brutto i netto. 
 
Główną przyczyną powstania straty na działalności operacyjnej w 2005 r. była kontynuacja rozpoczętego w 2004 r. w Spółce 
procesu restrukturyzacji i związane z tym poniesienie wysokich kosztów. PoniŜej przedstawiono główne przyczyny 
wpływające na stratę z działalności operacyjnej: 
• odpis aktualizujący wartość nieruchomości w Tychach – wartość odpisu to 4.991 tys. zł, 
• strata na sprzedaŜy ekstruderów do produkcji profila w wysokości 2.261 tys. zł, 
• odpisy aktualizujące naleŜności od kontrahentów o wartości 6.588 tys. zł, 
• strata na sprzedaŜy wycofywanych zapasów i materiałów do produkcji w wysokości 1.436 tys. zł, 
• strata na sprzedaŜy "wygenerowana" przez zamykany Tras Tychy  za I półrocze 2005 r.  – wartość: 1.664 tys.  zł, 
• prowizja od sprzedaŜy nieruchomości w Tychach – wartość: 281 tys. zł, 
• wypłata odpraw, odszkodowań plus składki ZUS dla zwalnianych pracowników Tras Tychy w II półroczu 2005 – 

wysokość odpraw: 600 tys. zł. 

 

9.2.2. PRZYCZYNY ZNACZĄCYCH ZMIAN W SPRZEDAśY NETTO LUB 
PRZYCHODACH NETTO  
Do końca II kwartału 2008 r. nastąpiły znaczące zmiany w przychodach netto Emitenta. 
W wyniku przejęcia przez Emitenta spółki Orion+ Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała w 2008 r. po raz 
pierwszy przychody z produkcji konstrukcji metalowych. W wyniku przejęcia przez Emitenta spółki Humdrex Sp. z o.o. w 
Mszanowie Grupa Kapitałowa odnotowała na koniec 2007 r. oraz w II kwartale 2008 r. zwiększone przychody z tytułu 
produkcji stolarki drewnianej. 
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W 2006 r. Spółka rozpoczęła odbudowę przychodów ze sprzedaŜy poprzez akwizycję nowych odbiorców oraz ujęciu 
w przychodach ze sprzedaŜy usług transportowych oraz sprzedaŜy palet (przychody te ujmowane są w skonsolidowanych 
danych od lipca 2005 r. tj. od chwili przejęcia Intur – Kfs Sp. z o.o.).  
 
W 2005 r. nastąpił znaczny spadek przychodów netto ze sprzedaŜy. Głównym powodem znaczącego spadku w stosunku do 
lat poprzednich było przenoszenie produkcji do spółki zaleŜnej Intur – Kfs oraz „wygaszanie” produkcji w Tras Tychy S.A. 
w Tychach i Skawinie. Ostatecznie Emitent przeniósł całkowicie produkcję do Inowrocławia, niewykorzystywane 
nieruchomości w Tychach i Skawinie sprzedał, co stanowiło elementy prowadzonej restrukturyzacji w Spółce. Informacje 
na temat sprzedaŜy nieruchomości zostały przedstawione w pkt 5.1.5. Dokumentu Rejestracyjnego niniejszego Prospektu. 
W wyniku zakończenia połączenia Tras Tychy S.A. z Intur – Kfs Sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2005 r. w danych 
finansowych Tras – Intur S.A. za I półrocze 2005 r. wykazane są jedynie przychody przypadające na Tras Tychy S.A. 
Przychody Intur – Kfs Sp. z o.o. wykazane zostały w sprawozdaniu skonsolidowanym za I półrocze 2005 r. Sposób 
prezentacji danych finansowych wynikał ze sposobu połączenia obydwu Spółek metodą nabycia. 
 

Jest: 

9.2. WYNIK OPERACYJNY EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

9.2.1.ISTOTNE CZYNNIKI, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA WYNIK DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ  
Zakończone postępowanie restrukturyzacyjne Emitenta przyniosło pozytywne efekty w postaci dodatniego jednostkowego 
wyniku operacyjnego na koniec 2007 r. W okresie I półrocza 2008 wystąpiły istotne czynniki mające wpływ na wynik 
z działalności operacyjnej. W półroczu 2008 r. podjęto szereg działań restrukturyzacyjnych związanych z  przeniesieniem 
produkcji okien drewnianych do spółki zaleŜnej Humdrex Sp. z o.o. w Mszanowie 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 półrocza 2008 r. zanotowała dodatnie wyniki finansowe na 
wszystkich poziomach, operacyjnym, wyniku brutto i netto. 
 
Główną przyczyną powstania straty na działalności operacyjnej w 2005 r. była kontynuacja rozpoczętego w 2004 r. w Spółce 
procesu restrukturyzacji i związane z tym poniesienie wysokich kosztów. PoniŜej przedstawiono główne przyczyny 
wpływające na stratę z działalności operacyjnej: 
• odpis aktualizujący wartość nieruchomości w Tychach – wartość odpisu to 4.991 tys. zł, 
• strata na sprzedaŜy ekstruderów do produkcji profila w wysokości 2.261 tys. zł, 
• odpisy aktualizujące naleŜności od kontrahentów o wartości 6.588 tys. zł, 
• strata na sprzedaŜy wycofywanych zapasów i materiałów do produkcji w wysokości 1.436 tys. zł, 
• strata na sprzedaŜy "wygenerowana" przez zamykany Tras Tychy  za I półrocze 2005 r.  – wartość: 1.664 tys.  zł, 
• prowizja od sprzedaŜy nieruchomości w Tychach – wartość: 281 tys. zł, 
• wypłata odpraw, odszkodowań plus składki ZUS dla zwalnianych pracowników Tras Tychy w II półroczu 2005 – 

wysokość odpraw: 600 tys. zł. 

 

9.2.2. PRZYCZYNY ZNACZĄCYCH ZMIAN W SPRZEDAśY NETTO LUB 
PRZYCHODACH NETTO  
Do końca I półrocza 2008 r. nastąpiły znaczące zmiany w przychodach netto Emitenta. 
W wyniku przejęcia przez Emitenta spółki Orion+ Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała w 2008 r. po raz 
pierwszy przychody z produkcji konstrukcji metalowych. W wyniku przejęcia przez Emitenta spółki Humdrex Sp. z o.o. w 
Mszanowie Grupa Kapitałowa odnotowała na koniec 2007 r. oraz w II kwartale 2008 r. zwiększone przychody z tytułu 
produkcji stolarki drewnianej. 
 
W 2006 r. Spółka rozpoczęła odbudowę przychodów ze sprzedaŜy poprzez akwizycję nowych odbiorców oraz ujęciu 
w przychodach ze sprzedaŜy usług transportowych oraz sprzedaŜy palet (przychody te ujmowane są w skonsolidowanych 
danych od lipca 2005 r. tj. od chwili przejęcia Intur – Kfs Sp. z o.o.).  
 
W 2005 r. nastąpił znaczny spadek przychodów netto ze sprzedaŜy. Głównym powodem znaczącego spadku w stosunku do 
lat poprzednich było przenoszenie produkcji do spółki zaleŜnej Intur – Kfs oraz „wygaszanie” produkcji w Tras Tychy S.A. 
w Tychach i Skawinie. Ostatecznie Emitent przeniósł całkowicie produkcję do Inowrocławia, niewykorzystywane 
nieruchomości w Tychach i Skawinie sprzedał, co stanowiło elementy prowadzonej restrukturyzacji w Spółce. Informacje 
na temat sprzedaŜy nieruchomości zostały przedstawione w pkt 5.1.5. Dokumentu Rejestracyjnego niniejszego Prospektu. 
W wyniku zakończenia połączenia Tras Tychy S.A. z Intur – Kfs Sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2005 r. w danych 
finansowych Tras – Intur S.A. za I półrocze 2005 r. wykazane są jedynie przychody przypadające na Tras Tychy S.A. 
Przychody Intur – Kfs Sp. z o.o. wykazane zostały w sprawozdaniu skonsolidowanym za I półrocze 2005 r. Sposób 
prezentacji danych finansowych wynikał ze sposobu połączenia obydwu Spółek metodą nabycia. 
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Autopoprawka nr 7 
Dokumentu Rejestracyjny, pkt 10 

 

Było: 

10. ZASOBY KAPITAŁOWE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

10.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU EMITENTA I JEGO 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
Tabela 10.1. Źródła finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta (tys. zł) 

PASYWA 
30 czerwca  
2008 MSR 

2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

I. Kapitał własny przypisany do podmiotu 
dominującego 

90 250 92 162 3 933 5 544 

       1.Kapitał podstawowy 71 903 55 203 25 357 19 197 
       2.Niepodzielony wynik finansowy -476 1 175 992 -15.057 
       3.Kapitał zapasowy i rezerwowy 27 283 58 644 1 324 1 921 
       4.Zyski zatrzymane -8 460 -22 860 -23 740 517 
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych   4 50 
Kapitał własny razem 90 250 92 162 3 937 5 594 
III. Zobowiązania długoterminowe 3 062 3 008 138 11 376 
      1. kredyty i poŜyczki długoterminowe 1 005 290 - 1 388 

      2. rezerwy 251 186 138 48 
      3. pozostałe długoterminowe zobowiązania 
finansowe 

 - - 9 940 

      4. długoterminowe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe 

1 806 2 532 - -  

IV. Zobowiązania krótkoterminowe 34 556 35 008 35 896 41 220 
      1. Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe 

22 048 23 663 25 626 23 121 

      2. kredyty i poŜyczki krótkoterminowe 9 555 8 261 8 382 4 877 
      3. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu 
podatków 

2 857 2 778 1 888 1 667 

      4. krótkoterminowa część kredytów i poŜyczek 
długoterminowych 

 - - 11 308 

      5. krótkoterminowe zobowiązania finansowe  - - 247 
      6. krótkoterminowe rezerwy 96 304 - -  
Kapitały własne i obce razem 130 235 132 543 39 971 58 190 
Źródło: Emitent 
 
(…) 
 
WSKAŹNIKI ZADŁUśENIA DŁUGOOKRESOWEGO 
 

Tabela 10.2. Wskaźniki zadłuŜenia Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie j.m. 
II kwartały 
2008 MSR 

2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Wskaźnik struktury kapitału % 3,40 3,27 3,51 203,36 

Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia % 28,89 28,68 90,15 90,39 
Wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego % 2,36 2,27 0,35 19,55 

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek % 0,29 0,94 1,08 -4,99 
Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego % 41,69 41,25 915,27 940,22 
Emitent 
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a) wskaźnik struktury kapitału – stosunek zadłuŜenia długoterminowego do kapitału własnego, 
b) wskaźnik ogólnego zadłuŜenia – stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy pasywów, 
c)    wskaźnik     zadłuŜenia długoterminowego – stosunek zobowiązań długoterminowych do pasywów ogółem. 
d)    wskaźnik    pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek – EBIT / odsetki 
e)    wskaźnik    zadłuŜenia kapitału własnego – (zobowiązania krótko – i długoterminowe) / kapitał własny 
 
Prowadzona restrukturyzacja od 2004 r. powodowała generowanie strat w Spółce Tras-Intur S.A (obecnie Trion S.A.) jako 
podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej. Wygenerowane straty w 2005 r. oraz w roku poprzednim spowodowały 
obniŜenie się kapitału własnego z ponad 26 mln zł, do 3,9 mln zł na koniec 2006 r. Na koniec II kwartału 2008 r., w wyniku 
rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego nastąpił wzrost kapitałów własnych do ponad 90 mln zł. Zobowiązania 
długoterminowe równieŜ ulegały ciągłej redukcji. Wobec powyŜszego w 2005 r. ulegały pogorszeniu wskaźniki zadłuŜenia 
wyliczane w oparciu o poziom kapitału własnego i sumę bilansową (które ulegały zmniejszeniu). W celu odbudowy 
kapitałów oraz zmniejszeniu zadłuŜenia długoterminowego jak i zobowiązań ogółem w miesiącu lipcu 2006 r. Spółka Tras-
Intur S.A. zakończyła proces zamiany obligacji serii C na akcje serii K powodując zwiększenie się poziomu kapitałów 
własnych o 7 700 tys. zł. Przeprowadzenie powyŜszych operacji oraz emisji akcji serii L oraz N spowodowało odwrócenie 
trendu powiększania się zadłuŜenia Emitenta. Na koniec II kwartału 2008 r. kapitały własne wynosiły  90 250 tys. zł. 
 
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 
 

Tabela 10.3. Analiza płynności Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie  
j.m. II kwartał 

2008 MSR 
2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Wskaźnik bieŜącej płynności Krotność 1,47 1,60 0,52 0,44 

Wskaźnik płynności szybkiej Krotność 0,94 1,06 0,32 0,34 

Wskaźnik natychmiastowy Krotność 0,12 0,25 0,03 0,04 

Źródło: Emitent 
 

a) Wskaźnik bieŜącej płynności finansowej = majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe 
b) Wskaźnik płynności szybki = (majątek obrotowy – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 
c) Wskaźnik natychmiastowy = środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne / zobowiązania krótkoterminowe 

 
Na dzień 30 czerwca 2008 r. podmioty Grupy Kapitałowej Emitenta posiadały następujące krótkoterminowe kredyty: 
 
1. Emitent: 
W dniu 15 kwietnia 2008 roku Emitent zawarł umowę kredytową nr 0108137839 o kredyt w rachunku bieŜącym z Bankiem 
Millenium Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie. 
Na podstawie zawartej umowy Bank Millenium S.A. udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieŜącym w wysokości 5 000 
000 zł. Kredyt został udzielony na okres od 15.04.2008 roku do 14.04.2009 roku. W tym okresie spłacona kwota kredytu 
moŜe być ponownie wykorzystana przez Emitenta 

Kredyt jest zabezpieczony w formie: 

a) oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; 

b) pełnomocnictwa do rachunku bieŜącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku Millennium S.A.; 

c) hipoteki kaucyjnej do kwoty stanowiącej 125% kwoty transakcji tj. do sumy 6 250 000 zł na nieruchomości gruntowej 
zabudowanej budynkami produkcyjnymi, warsztatowymi, budynkiem administracyjno - socjalnym i kotłownią połoŜonych 
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 prospektu spółki zaleŜne, w których Emitent nabył 100% udziałów w IV kwartale 2007 r. posiadają 
następujące kredyty: 
 
2. Synergis Sp. z o.o. 
Kredyt inwestycyjny – umowa z bankiem PeKaO  S.A. O/Dobre Miasto. Łączne zadłuŜenie kredytowe 38 tys. zł,  Termin 
spłaty 30.11.2009 
 
 
1. Humdrex Sp. z o.o. w Mszanowie 
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LpNazwa i adres 
kredytodawcy/ 
Gwaranta 

Kwota i waluta

kredytu/ 

gwarancji 

Na okres 
Od-do 

Rodzaj 
Zabezpieczenia 
(*) 

Wartość 
zabezpieczenia 

Kwota 
pozostająca 
do spłaty  

Kwota 
pozostająca 
do spłaty 
(rocznie) 

1. BRE BANK 
S.A. O/Olsztyn 
Ul. Piłsudskiego 
Nr 44 a 
 
 

kredyt 
2150000,00 
PLN 

Od 31.08.2007. 
Do 31.08.2010. 

Hipoteka 
Kaucyjna 
Weksel 
In blanko, 
Cesja naleŜn. 
 

3100000,00 
PLN 

2053750,00 
PLN 

795000,00  
PLN 

2. BRE BANK 
S.A. O/Olsztyn 
Ul. Piłsudskiego 
Nr 44 a 
 
 

kredyt 
760000,00 
PLN 

Od 31.08.2007. 
Do 31.08.2008. 

Hipoteka 
Kaucyjna 
Weksel 
In blanko, 
Cesja naleŜn. 
Zastaw rejestr. 
 

1550000,00 
PLN 

753000,00 
PLN 

753000,00 
PLN 

3. BOŚ SA 
WARSZAWA 
O/Olsztyn 
Ul. Plac Konsulatu
Polskiego 
Nr 6 
 
 

kredyt 
720000,00 
PLN 

Od 31.03.2004. 
Do 15.09.2009. 

Hipoteka 
Zwykła i  
Kaucyjna 
Przewłaszczenie 
Maszyn i  
urządzeń 

1574760,03 
PLN 

252640,00 
PLN 

151584,00 
PLN 

4.
 
 
 
 
 
 

BANK 
BPH 
Oddział w 
Działdowie 
Pl. Mickiewicza 
2/3 

Kredyt 
650000,00 
PLN 

Od 25.06.2007. 
Do 19.12.2008. 

przewłaszczenie 
Maszyn i 
urządzeń, 
Cesja praw , 
Weksel 
własny 

 
2008307,00 
PLN 

650000,00 
PLN 

650000,00 
PLN 

        
 
2. Orion + Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
 

Lp Nazwa i adres 
kredytodawcy/ 
Gwaranta 

Kwota i waluta

kredytu/ 

Gwarancji 

Na okres 
od-do 

Rodzaj 
Zabezpieczenia 
(*) 

Wartość 
zabezpiec
zenia 

Kwota 
pozostając
a do spłaty  

Kwota 
pozostając
a do spłaty 
(rocznie) 

1. Kredyt w rachunku  
bieŜącym w Banku  
Handlowym w  
Warszawie S.A.  
 

1 700 000 PLN 03.10.2006- 
24.07.2009 

Hipoteka kaucyjna 
 łączna i przeniesie 
nie własności zapa 
sów stali -  o łącznej 
 wartości 2 200 000 
 PLN 
 

1 000 000 PLN i 
2 200 000PLN
 

1 245 458,71 PLN1 245 458,71 P 

2. Kredyt w rachunku  
bieŜącym w Banku  
Handlowym  

350 000 EUR 03.10.2006—
24.07.2009 

Hipoteka kaucyjna  
łączna 

350 000 EUR 843 308,81PLN 843 308,81PLN

3. Kredyt Volkswagen 78 122,40 13-10-2004- 
11-10-2008 

Przeniesienie prawa 
 własności pojazdu 

107 970 PLN  
w dniu przejęcia

8 559,25 PLN 8 559,25 PLN 
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4. 
 
 
 
 
 
 

Kredyt Santander 
 
 

52 721,58 09-2007- 
26-07-2010 

Przeniesienie prawa 
własności pojazdu 

59 950 PLN  
wg ceny nabycia

38 174,96 PLN 17 324,34 PLN 
 w roku 2008 

 

10.2. WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW 
PIENIĘśNYCH EMITENTA 
 
Tabela 10.4. Skonsolidowane przepływy pienięŜne Tras – Intur SA (obecnie Trion S.A.) 

Skonsolidowany rachunek przepływów 
pienięŜnych 

Okres od 
01.01.2008 

do 
30.06.2008 

MSR 

2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

A. Przepływy netto z działalności operacyjnej  
    

I. Zysk (strata) netto  -476 1 175 954 -15.054 
II. Korekty razem: - 1 677 -13 033 -11 943 10.996 
1. Amortyzacja 1 434 2 006 1 337 1.979 
2. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych -99 -    
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 393 1 541 1 237 2.602 
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -27 -111 303 1.498 
5. Zmiana stanu rezerw 272 244 90 -1.758 
6. Zmiana stanu zapasów -1 064 -1 397 -2 907 2.904 
7. Zmiana stanu naleŜności 2 780 -7 039 -3 391 7.727 
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 
(z wyjątkiem poŜyczek i kredytów) 

351 -7 650 2 833 378 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -88 -1 058 -792 1.419 
10. Inne korekty -5 629 431 -10 653 -5.753 
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej (I +/- II) 

-2 153 -11 858 -10 989 -4.058 

B. Przepływy pienięŜne z działalności 
inwestycyjnej 

     

I. Wpływy 324 939 15 521 2.235 
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 324 743 3 481 2.005 
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne 

 - 1 740  

3. Z aktywów finansowych  -   
4 . Inne  wpływy inwestycyjne  196 10 300 230 
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych  -   
II. Wydatki 4 972 2 894 2 183 232 
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 4951 2 877 2 183 232 
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

21 17   

3. Na aktywa finansowe     
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach 
wypłacone mniejszości 

    

5. Inne wydatki inwestycyjne     
6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych     
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej (I – II) 

-4 648 -1 955 13 338 2.003 

C. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej 

    

I. Wpływy 10 752 33 702 11 698 7.000 
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania 
udziałów) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału 

600 27 213 7 700 7.000 

2. Kredyty i poŜyczki 9 784 6 435 3 998  
3. Emisja  dłuŜnych papierów wartościowych     
4. Inne  wpływy finansowe 368 54   
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II. Wydatki  9 980 11 961 14 675 5.138 
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych     
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 
nadzorujących 

20    

4. Spłaty kredytów i poŜyczek 4 521 10 322 13 188 2.120 
5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych 15    
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

25 88 250 416 

7. Zapłacone odsetki 393 1 541 1 237 2.602 
8. Pozostałe wydatki 5 006 10   
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej (I – II) 

772 21 741 -2 977 1.862 

D. Przepływy pienięŜne netto (A +/- B +/- C) -6 029 7 928 -628 -193 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych -6 029 7 943 -628 -193 
 - w  tym zmiana stanu środków pienięŜnych z 
tytułu róŜnic kursowych  

 15   

F. Środki pienięŜne na początek okresu 8 745 802 1 444 1.637 
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (E +/- F) 2 716 8 745 816 1.444 

Źródło: Emitent  

 
ŹRÓDŁA PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH  
Źródła przepływów pienięŜnych zostały przedstawione na dzień 30 czerwca2008 r. tj. na dzień ostatnich sporządzonych 
i opublikowanych danych finansowych Emitenta. 
 
Środki pienięŜne na koniec II kwartału 2008 r. kształtowały się na niŜszym poziomie w stosunku do 2007 roku  
(odpowiednio 2 716 tys. zł i 8 745 tys. zł.). W okresie od 01.01. do 30.06.2008 r. przepływy pienięŜne netto wyniosły -6 029 
tys. zł. Ujemny przepływ w tym okresie spowodowany był przede wszystkim prowadzonym procesem restrukturyzacji Grupy 
Kapitałowej oraz wydatkami inwestycyjnymi. Na tej działalności zanotowano ujemny przepływ w wysokości 4 648 tys. zł. 
 
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej wyniosły –2 153 tys. zł., na co składała się strata netto , która wynosiła 
476 tys. zł oraz korekty  w wysokości -1 677 tys. zł. Głównymi pozycjami wpływającymi na ujemny przepływ na tym 
rodzaju działalności składały się wzrost naleŜności  2 780 tys. zł. oraz spadek zapasów w kwocie 1 064 tys. zł. Pozycja Inne 
korekty dotyczy głównie przepływu związanego z wydzieleniem ze struktur TRION S.A. w Inowrocławiu dwóch zakładów 
produkcyjnych w celu utworzenia spółek Intur Sp. z o.o. i Intur KFS Sp. z o.o. ze 100 % udziałem TRIONU S.A.  
 
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -4 648 tys. zł.  
 
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej to dodatni przepływ w wysokości 772 tys. zł. uzyskany głownie dzięki 
wpływowi gotówki z emisji akcji serii N w wysokości 600 tys. zł. Przepływy pienięŜne po stronie wpływów i wydatków 
związanych z zaciągnięciem i spłatą poŜyczek i kredytów wzajemnie się bilansują (łącznie z uwzględnieniem pozostałych 
wydatków) 
 
Analiza przepływów za okres od 01.01 do 30.06.2008 r. pokazuje, Ŝe uzyskiwane przez spółkę środki z działalności 
finansowej zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań operacyjnych oraz rozpoczęcie inwestycji, a częściowo 
zakumulowane. 
 
Środki pienięŜne na koniec 2007 r. kształtowały się na znacznie wyŜszym poziomie w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego (odpowiednio 8.745 tys. zł i 816 tys. zł.). W okresie od 01.01. do 31.12.2007 r. przepływy pienięŜne netto 
wyniosły 7.928 tys. zł.  
 
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej wyniosły -11.858 tys. zł. , na co składał się zysk netto , który stanowił 
1 175 tys. zł oraz korekty (1) amortyzacja 2.006 tys. zł (3) odsetki 1541 tys. zł , (4) strata za działalności inwestycyjnej --
111 tys. zł , (5) zmiana stanu rezerw 244 tys. zł , (6) zmiana stanu zapasów -1397 tys. zł (7) zmiana stanu naleŜności – 7 039 
tys. zł (8) zmiana stanu zobowiązań – 7650 tys. zł, (9) zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – 1058 tys. zł, (10) inne 
korekty 431 tys. zł... Wzrost zysku w stosunku do poprzedniego okresu wynikał przede wszystkim z zakończenia procesu 
restrukturyzacji spółki, zwiększonej sprzedaŜy oraz wyŜszej marŜy aniŜeli w okresie poprzednim. 
 
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -1 955 tys. zł.  
 
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej to 21 741  tys. zł. Wpływy to efekt emisji akcji serii L oraz N – 
(1)wpływ w kwocie 27 213 tys. zł., (2) kredyty i poŜyczki 6 435 tys. zł., (4) inne wpływy finansowe 54 tys. zł. Wydatki  
ogółem wyniosły 11 961 tys. zł.  
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Analiza przepływów za okres od 01.01 do 31.12.2007 r. pokazuje, Ŝe uzyskiwane przez spółkę środki z działalności 
finansowej zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań operacyjnych oraz rozpoczęcie inwestycji, a częściowo 
zakumulowane. 
 
Emitent na dzień sporządzenia i publikacji ostatnich skonsolidowanych danych finansowych posiada następujące 
niewykorzystane środki pienięŜne: 

 
Środki pienięŜne wykazane w rachunku 
przepływów pienięŜnych 

30.06.2008 

Środki w kasie 18 
Środki w banku 2698 
Inne środki pienięŜne 0 
Razem 2 716 

Źródło: Emitent 

 
Wobec środków tych nie występują Ŝadne ograniczenia prawne oraz gospodarcze, stąd nie ma Ŝadnego wpływu na 
ograniczenie zasady swobodnego dysponowania tymi środkami pienięŜnymi przez Emitenta i ponadto nie ma to Ŝadnego 
wpływu na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. 

 

10.3. POTRZEBY KREDYTOWE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA 
EMITENTA 
 
Potrzeby kredytowe Emitenta określane są na dzień zatwierdzenia Prospektu na sumę 5.000 tys. zł co związane jest 
z realizacją programu inwestycyjnego w Grupie Kapitałowej opisanego w pkt 5.2.3. niniejszego prospektu. 
 
Tabela 10.4. Struktura finansowania aktywów (tys. zł) na dzień 30 czerwca 2008 r.  

KAPITAŁ WŁASNY 90 250 
UJEMNA WRTOŚĆ FIRMY 2 367 AKTYWA TRWAŁE 79 583 
ZOBOWIĄZANIA 
DŁUGOTERMINOWE I REZERWY 

3 062 

AKTYWA OBROTOWE 50 652 
ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE I 
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

34 556 

AKTYWA 130 235 PASYWA 130 235 
Źródło: Emitent 

 

Jest: 

10. ZASOBY KAPITAŁOWE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

10.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU EMITENTA I JEGO 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Tabela 10.1. Źródła finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta (tys. zł) 

PASYWA 
I półrocze 
2008 MSR 

I półrocze 
2007 MSR 

2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

I. Kapitał własny przypisany do podmiotu 
dominującego 

90 250 27 336 92 162 3 933 5 544 

       1.Kapitał podstawowy 71 903 41 635 55 203 25 357 19 197 
       2.Niepodzielony wynik finansowy -476 1 074 1 175 992 -15.057 
       3.Kapitał zapasowy i rezerwowy 27 283 7 629 58 644 1 324 1 921 
       4.Zyski zatrzymane -8 460 -23 002 -22 860 -23 740 517 
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych    4 50 
Kapitał własny razem 90 250 27 336 92 162 3 937 5 594 
III. Zobowiązania długoterminowe 3 062 962 3 008 138 11 376 
      1. kredyty i poŜyczki długoterminowe 1 005 914 290 - 1 388 

      2. rezerwy 251 48 186 138 48 

      3. pozostałe długoterminowe zobowiązania   - - 9 940 
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finansowe 

      4. długoterminowe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe 

1 806  2 532 - -  

IV. Zobowiązania krótkoterminowe 34 556 21 063 35 008 35 896 41 220 
      1. Zobowiązania krótkoterminowe i 
rozliczenia międzyokresowe 

22 048 14 547 23 663 25 626 23 121 

      2. kredyty i poŜyczki krótkoterminowe 9 555 4 479 8 261 8 382 4 877 
      3. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu 
podatków 

2 857 2 037 2 778 1 888 1 667 

      4. krótkoterminowa część kredytów i 
poŜyczek długoterminowych 

  - - 11 308 

      5. krótkoterminowe zobowiązania finansowe   - - 247 
      6. krótkoterminowe rezerwy 96  304 - -  
Kapitały własne i obce razem 130 235 49 361 132 543 39 971 58 190 
Źródło: Emitent 
 
(…) 
 
WSKAŹNIKI ZADŁUśENIA DŁUGOOKRESOWEGO 
 

Tabela 10.2. Wskaźniki zadłuŜenia Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie j.m. 
I półrocze 
2008 MSR 

I półrocze 
2007 MSR 

2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Wskaźnik struktury kapitału % 3,40 3,52 3,27 3,51 203,36 
Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia % 28,89 42,67 28,68 90,15 90,39 

Wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego % 2,36 1,95 2,27 0,35 19,55 
Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu 
odsetek % 0,29 0,44 0,94 1,08 -4,99 
Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego % 41,69 80,57 41,25 915,27 940,22 
Emitent 
 
a) wskaźnik struktury kapitału – stosunek zadłuŜenia długoterminowego do kapitału własnego, 
b) wskaźnik ogólnego zadłuŜenia – stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy pasywów, 
c)    wskaźnik     zadłuŜenia długoterminowego – stosunek zobowiązań długoterminowych do pasywów ogółem. 
d)    wskaźnik    pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek – EBIT / odsetki 
e)    wskaźnik    zadłuŜenia kapitału własnego – (zobowiązania krótko – i długoterminowe) / kapitał własny 
 
Prowadzona restrukturyzacja od 2004 r. powodowała generowanie strat w Spółce Tras-Intur S.A (obecnie Trion S.A.) jako 
podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej. Wygenerowane straty w 2005 r. oraz w roku poprzednim spowodowały 
obniŜenie się kapitału własnego z ponad 26 mln zł, do 3,9 mln zł na koniec 2006 r. Na koniec I półrocza 2008 r., w wyniku 
rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego nastąpił wzrost kapitałów własnych do ponad 90 mln zł. Zobowiązania 
długoterminowe równieŜ ulegały ciągłej redukcji. Wobec powyŜszego w 2005 r. ulegały pogorszeniu wskaźniki zadłuŜenia 
wyliczane w oparciu o poziom kapitału własnego i sumę bilansową (które ulegały zmniejszeniu). W celu odbudowy 
kapitałów oraz zmniejszeniu zadłuŜenia długoterminowego jak i zobowiązań ogółem w miesiącu lipcu 2006 r. Spółka Tras-
Intur S.A. zakończyła proces zamiany obligacji serii C na akcje serii K powodując zwiększenie się poziomu kapitałów 
własnych o 7 700 tys. zł. Przeprowadzenie powyŜszych operacji oraz emisji akcji serii L oraz N spowodowało odwrócenie 
trendu powiększania się zadłuŜenia Emitenta. Na koniec I półrocza 2008 r. kapitały własne wynosiły  90 250 tys. zł. 
 
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 
 

Tabela 10.3. Analiza płynności Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie  
j.m. I półrocze 

2008 MSR 
I półrocze 
2007 MSR 

2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

Wskaźnik bieŜącej płynności Krotność 1,47 1,09 1,60 0,52 0,44 

Wskaźnik płynności szybkiej Krotność 0,94 0,76 1,06 0,32 0,34 

Wskaźnik natychmiastowy Krotność 0,12 0,06 0,25 0,03 0,04 

Źródło: Emitent 
 

d) Wskaźnik bieŜącej płynności finansowej = majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe 
e) Wskaźnik płynności szybki = (majątek obrotowy – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 
f) Wskaźnik natychmiastowy = środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne / zobowiązania krótkoterminowe 
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Na dzień 30 czerwca 2008 r. podmioty Grupy Kapitałowej Emitenta posiadały następujące kredyty: 
 
1. Emitent: 

� W dniu 15 kwietnia 2008 roku Emitent zawarł umowę kredytową nr 0108137839 o kredyt w rachunku bieŜącym 
z Bankiem Millenium Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie. 
Na podstawie zawartej umowy Bank Millenium S.A. udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieŜącym 
w wysokości 5 000 000 zł. Kredyt został udzielony na okres od 15.04.2008 roku do 14.04.2009 roku. W tym 
okresie spłacona kwota kredytu moŜe być ponownie wykorzystana przez Emitenta. Na dzień 30.06.2008r. kredyt 
wykorzystany w wysokości 4 985 tys. zł. 

Kredyt jest zabezpieczony w formie: 

oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; 

pełnomocnictwa do rachunku bieŜącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku Millennium S.A.; 

hipoteki kaucyjnej do kwoty stanowiącej 125% kwoty transakcji tj. do sumy 6 250 000 zł na nieruchomości 
gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjnymi, warsztatowymi, budynkiem administracyjno - socjalnym 
i kotłownią połoŜonych 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. 

� PoŜyczka udzielona przez p. Marka Grzonę w wysokości 111 tys. zł. z terminem spłaty 30.09.2008r. 

 
Na dzień zatwierdzenia prospektu spółki zaleŜne, w których Emitent nabył 100% udziałów w IV kwartale 2007 r. posiadają 
następujące kredyty: 
 
2. Synergis Sp. z o.o. 
Kredyt inwestycyjny – umowa z bankiem PeKaO  S.A. O/Dobre Miasto. Łączne zadłuŜenie kredytowe 38 tys. zł,  Termin 
spłaty 30.11.2009 
 
 
3. Humdrex Sp. z o.o. w Mszanowie (w tys. zł.) 

LpNazwa i adres 
kredytodawcy/ 
Gwaranta 

Kwota i wal

kredytu/ 

gwarancji 

Na okres 
Od-do 

Rodzaj 
Zabezpieczenia 
(*) 

Wartość 
zabezpieczenia 

Kwota 
pozostająca 
do spłaty  

Kwota 
pozostająca 
do spłaty 
(rocznie) 

1. BRE BANK 
S.A. O/Olsztyn 
Ul. Piłsudskiego 
Nr 44 a 
 
 

kredyt 
2 150 tys. 
PLN 

Od 31.08.2007. 
Do 31.08.2010. 

Hipoteka 
Kaucyjna 
Weksel 
In blanko, 
Cesja naleŜn. 
 

3 100 tys. PLN 1 724 tys. PLN 795 tys. PLN 

2. BRE BANK 
S.A. O/Olsztyn 
Ul. Piłsudskiego 
Nr 44 a 
 
 

kredyt 
760 tys. 
PLN 

Od 31.08.2007. 
Do 29.08.2009. 

Hipoteka 
Kaucyjna 
Weksel 
In blanko, 
Cesja naleŜn. 
Zastaw rejestr. 
 

1 550 tys. PLN 754 tys. PLN 754 tys. PLN 

3. BOŚ SA 
WARSZAWA 
O/Olsztyn 
Ul. Plac Konsulatu
Polskiego 
Nr 6 
 
 

kredyt 
720 tys.  
PLN 

Od 31.03.2004. 
Do 15.09.2009. 

Hipoteka 
Zwykła i  
Kaucyjna 
Przewłaszczenie 
Maszyn i  
urządzeń 

1 575 tys.PLN 189 tys. PLN 189 tys. PLN 
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4.
 
 
 
 
 
 

BANK 
BPH 
Oddział w 
Działdowie 
Pl. Mickiewicza 
2/3 

Kredyt 
650tys,. 
PLN 

Od 25.06.2007. 
Do 19.12.2008. 

przewłaszczenie 
Maszyn i 
urządzeń, 
Cesja praw , 
Weksel 
własny 

 
2 008tys. PLN 

618 tys. PLN 618 tys. PLN 

5 
 

Rafalski Jan PoŜyczka 
5 tys. 
PLN 

   5 tys. PLN 5 tys. PLN 

 
4. Orion + Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
 

Lp Nazwa i adres 
kredytodawcy/ 
Gwaranta 

Kwota i waluta

kredytu/ 

Gwarancji 

Na okres 
od-do 

Rodzaj 
Zabezpieczenia 
(*) 

Wartość 
zabezpiec
zenia 

Kwota 
pozostając
a do spłaty  

Kwota 
pozostając
a do spłaty 
(rocznie) 

1. Kredyt w rachunku  
bieŜącym w Banku  
Handlowym w  
Warszawie S.A.  
 

1 700 tys. PLN 03.10.2006- 
24.07.2009 

Hipoteka kaucyjna 
 łączna i przeniesie 
nie własności zapa 
sów stali -  o łącznej 
 wartości 2 200 000 
 PLN 
 

1 000 000 PLN i 
2 200 000PLN
 

1 245 tys.  
 PLN 

1 245 tys. 
 PLN 

2. Kredyt w rachunku  
bieŜącym w Banku  
Handlowym  

350 000 EUR 03.10.2006—
24.07.2009 

Hipoteka kaucyjna  
łączna 

350 000 EUR 843  tys. PLN 843  tys. PLN 

3. Kredyt Volkswagen 78 tys. PLN 13-10-2004- 
11-10-2008 

Przeniesienie prawa 
 własności pojazdu 

108 tys. PLN  
w dniu 
 przejęcia 

9 tys. PLN 9 tys. PLN 

4. 
 
 
 
 
 
 

Kredyt Santander 
 
 

53 tys. PLN 09-2007- 
26-07-2010 

Przeniesienie prawa 
własności pojazdu 

60 tys.  PLN  
w dniu 
 przejęcia 

38 tys. PLN 17 tys. PLN 
 w roku 2008 

 
 

10.2. WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW 
PIENIĘśNYCH EMITENTA 
 
Tabela 10.4. Skonsolidowane przepływy pienięŜne Trion S.A Tras – Intur S.A. 

Skonsolidowany rachunek przepływów 
pienięŜnych 

Okres od 
01.01.2008 

do 
30.06.2008 

MSR 

Okres od 
01.01.2007 

do 
30.06.2007 

MSR 

2007  
MSR 

2006 
MSR 

2005 
MSR 

A. Przepływy netto z działalności 
operacyjnej 

  
    

I. Zysk (strata) netto  -476 1 074 1 175 954 -15.054 
II. Korekty razem: - 1 677 -11 268 -13 033 -11 943 10.996 
1. Amortyzacja 1 434 856 2 006 1 337 1.979 
2. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych -99  -    
3. Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy) 

393 324 1 541 1 237 2.602 

4. (Zysk) strata z działalności -27 -13 -111 303 1.498 
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inwestycyjnej 
5. Zmiana stanu rezerw 272 -90 244 90 -1.758 
6. Zmiana stanu zapasów -1 064 -55 -1 397 -2 907 2.904 
7. Zmiana stanu naleŜności 2 780 -4 959 -7 039 -3 391 7.727 
8. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych (z wyjątkiem 
poŜyczek i kredytów) 

351 -6 476 -7 650 2 833 378 

9. Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

-88 -377 -1 058 -792 1.419 

10. Inne korekty -5 629 -478 431 -10 653 -5.753 
III. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej (I +/- II) 

-2 153 -10 194 -11 858 -10 989 -4.058 

B. Przepływy pienięŜne z działalności 
inwestycyjnej 

      

I. Wpływy 324 377 939 15 521 2.235 
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 324 377 743 3 481 2.005 
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne 

  - 1 740  

3. Z aktywów finansowych   -   
4 . Inne  wpływy inwestycyjne   196 10 300 230 
5. Zbycie wartości niematerialnych i 
prawnych 

  -   

II. Wydatki 4 972 85 2 894 2 183 232 
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 4951 85 2 877 2 183 232 
2. Inwestycje w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne 

21  17   

3. Na aktywa finansowe      
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach 
wypłacone mniejszości 

     

5. Inne wydatki inwestycyjne      
6. Zbycie wartości niematerialnych i 
prawnych 

     

III. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej (I – II) 

-4 648 292 -1 955 13 338 2.003 

C. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej 

     

I. Wpływy 10 752 20 886 33 702 11 698 7.000 
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania 
udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

600 12 850 27 213 7 700 7.000 

2. Kredyty i poŜyczki 9 784 1 544 6 435 3 998  
3. Emisja  dłuŜnych papierów 
wartościowych 

     

4. Inne  wpływy finansowe 368 6 492 54   
II. Wydatki  9 980 11 378 11 961 14 675 5.138 
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych      
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli 

     

3. Wypłaty z zysku dla osób 
zarządzających i nadzorujących 

20     

4. Spłaty kredytów i poŜyczek 4 521 4 539 10 322 13 188 2.120 
5. Wykup dłuŜnych papierów 
wartościowych 

15     

6. Płatności zobowiązań z tytułu umów 
leasingu finansowego 

25 22 88 250 416 

7. Zapłacone odsetki 393 332 1 541 1 237 2.602 
8. Pozostałe wydatki 5 006 5 10   
III. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej (I – II) 

772 9 508 21 741 -2 977 1.862 

D. Przepływy pienięŜne netto (A +/- B 
+/- C) 

-6 029 -394 7 928 -628 -193 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pienięŜnych 

-6 029 -394 7 943 -628 -193 

 - w  tym zmiana stanu środków 
pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych  

  15   
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F. Środki pienięŜne na początek okresu 8 745 816 802 1 444 1.637 
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (E 
+/- F) 

2 716 422 8 745 816 1.444 

Źródło: Emitent  

 
ŹRÓDŁA PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH  
Źródła przepływów pienięŜnych zostały przedstawione na dzień 30 czerwca 2008 r. tj. na dzień ostatnich sporządzonych 
i opublikowanych danych finansowych Emitenta. 
 
Środki pienięŜne na koniec I półrocza 2008 r. kształtowały się na niŜszym poziomie w stosunku do 2007 roku  (odpowiednio 
2 716 tys. zł i 8 745 tys. zł.). W okresie od 01.01. do 30.06.2008 r. przepływy pienięŜne netto wyniosły -6 029 tys. zł. 
Ujemny przepływ w tym okresie spowodowany był przede wszystkim prowadzonym procesem restrukturyzacji Grupy 
Kapitałowej oraz wydatkami inwestycyjnymi. Na tej działalności zanotowano ujemny przepływ w wysokości 4 648 tys. zł. 
 
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej wyniosły –2 153 tys. zł., na co składała się strata netto , która wynosiła 
476 tys. zł oraz korekty w wysokości -1 677 tys. zł. Głównymi pozycjami wpływającymi na ujemny przepływ na tym rodzaju 
działalności składały się wzrost naleŜności 2 780 tys. zł. oraz spadek zapasów w kwocie 1 064 tys. zł. Pozycja Inne korekty 
dotyczy głównie przepływu związanego z wydzieleniem ze struktur TRION S.A. w Inowrocławiu dwóch zakładów 
produkcyjnych w celu utworzenia spółek Intur Sp. z o.o. i Intur KFS Sp. z o.o. ze 100 % udziałem TRIONU S.A.  
 
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -4 648 tys. zł.  
 
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej to dodatni przepływ w wysokości 772 tys. zł. uzyskany głownie dzięki 
wpływowi gotówki z emisji akcji serii N w wysokości 600 tys. zł. Przepływy pienięŜne po stronie wpływów i wydatków 
związanych z zaciągnięciem i spłatą poŜyczek i kredytów wzajemnie się bilansują (łącznie z uwzględnieniem pozostałych 
wydatków) 
 
Analiza przepływów za okres od 01.01 do 30.06.2008 r. pokazuje, Ŝe uzyskiwane przez spółkę środki z działalności 
finansowej zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań operacyjnych oraz rozpoczęcie inwestycji, a częściowo 
zakumulowane. 
 
Środki pienięŜne na koniec 2007 r. kształtowały się na znacznie wyŜszym poziomie w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego (odpowiednio 8.745 tys. zł i 816 tys. zł.). W okresie od 01.01. do 31.12.2007 r. przepływy pienięŜne netto 
wyniosły 7.928 tys. zł.  
 
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej wyniosły -11.858 tys. zł., na co składał się zysk netto , który stanowił 
1 175 tys. zł oraz korekty (1) amortyzacja 2.006 tys. zł (3) odsetki 1541 tys. zł, (4) strata za działalności inwestycyjnej --
111 tys. zł , (5) zmiana stanu rezerw 244 tys. zł , (6) zmiana stanu zapasów -1397 tys. zł (7) zmiana stanu naleŜności – 7 039 
tys. zł (8) zmiana stanu zobowiązań – 7650 tys. zł, (9) zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – 1058 tys. zł, (10) inne 
korekty 431 tys. zł... Wzrost zysku w stosunku do poprzedniego okresu wynikał przede wszystkim z zakończenia procesu 
restrukturyzacji spółki, zwiększonej sprzedaŜy oraz wyŜszej marŜy aniŜeli w okresie poprzednim. 
 
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -1 955 tys. zł.  
 
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej to 21 741 tys. zł. Wpływy to efekt emisji akcji serii L oraz N – 
(1)wpływ w kwocie 27 213 tys. zł., (2) kredyty i poŜyczki 6 435 tys. zł., (4) inne wpływy finansowe 54 tys. zł. Wydatki  
ogółem wyniosły 11 961 tys. zł.  
 
Analiza przepływów za okres od 01.01 do 31.12.2007 r. pokazuje, Ŝe uzyskiwane przez spółkę środki z działalności 
finansowej zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań operacyjnych oraz rozpoczęcie inwestycji, a częściowo 
zakumulowane. 
 
Emitent na dzień sporządzenia i publikacji ostatnich skonsolidowanych danych finansowych posiada następujące 
niewykorzystane środki pienięŜne: 

 
Środki pienięŜne wykazane w rachunku 
przepływów pienięŜnych 

30.06.2008 

Środki w kasie 18 
Środki w banku 2 698 
Inne środki pienięŜne 0 
Razem 2 716 

Źródło: Emitent 

 
Wobec środków tych nie występują Ŝadne ograniczenia prawne oraz gospodarcze, stąd nie ma Ŝadnego wpływu na 
ograniczenie zasady swobodnego dysponowania tymi środkami pienięŜnymi przez Emitenta i ponadto nie ma to Ŝadnego 
wpływu na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. 



Aneks nr 10 do Prospektu emisyjnego TRION S.A. 

TRION  S.A. 26

 

10.3. POTRZEBY KREDYTOWE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA 
EMITENTA 
 
Potrzeby kredytowe Emitenta określane są na dzień zatwierdzenia Prospektu na sumę 5.000 tys. zł co związane jest 
z realizacją programu inwestycyjnego w Grupie Kapitałowej opisanego w pkt 5.2.3. niniejszego prospektu. 
 
Tabela 10.4. Struktura finansowania aktywów (tys. zł) na dzień 30 czerwca 2008 r.  

KAPITAŁ WŁASNY 90 250 
UJEMNA WRTOŚĆ FIRMY 2 367 AKTYWA TRWAŁE 79 583 
ZOBOWIĄZANIA 
DŁUGOTERMINOWE I REZERWY 

3 062 

AKTYWA OBROTOWE 50 652 
ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE I 
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

34 556 

AKTYWA 130 235 PASYWA 130 235 
Źródło: Emitent 

 
 

Autopoprawka nr 8 

Dokumentu Rejestracyjny, pkt 20.1 
 

Było: 
 
20.1. HISTORYCZNE DANE FINANSOWE  

ROCZNE ORAZ ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE 
 
(…) 
 
oraz śródroczne informacje finansowe, które są dostępne na stronie Emitenta: www.trion.pl : 
 
(5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartały 2008 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej wraz ze skonsolidowanymi danymi porównywalnymi za II kwartał 2007 r. sporządzonymi 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 
 
Historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 
  
 

Jest: 
 
20.2. HISTORYCZNE DANE FINANSOWE ROCZNE ORAZ ŚRÓDROCZNE 

DANE FINANSOWE 
 
(…) 
 
oraz śródroczne informacje finansowe, które są dostępne na stronie Emitenta: www.trion.pl : 
 
(5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartały 2008 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej wraz ze skonsolidowanymi danymi porównywalnymi za II kwartał 2007 r. sporządzonymi 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 
 
(6) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej wraz ze skonsolidowanymi danymi porównywalnymi za I półrocze 2007 r. sporządzonymi 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 
 
Historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 
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Autopoprawka nr 9 

Dokumentu Rejestracyjny, pkt 26 

 

Było: 
 
26. WYKAZ ODESŁAŃ ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE 

 

W Prospekcie emisyjnym Trion S.A. (poprzednio Tras-Intur S.A.) zostały zamieszczone następujące odesłania: 

1. Do rocznych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2005, 2006 oraz 2007, które zostały zamieszczone na 
stronie internetowej Emitenta: www.trion.pl; 

2. Do sprawozdania finansowego Emitenta za II kwartały 2008 r., które zostało zamieszczone na stronie internetowej 
Emitenta: www.trion.pl. 

3. Do korekt raportu rocznego za 2005 r., korygujących skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2005 r., które 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: www.trion.pl. 

 

Jest: 
 
26. WYKAZ ODESŁAŃ ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE 
 

W Prospekcie emisyjnym Trion S.A. (poprzednio Tras-Intur S.A.) zostały zamieszczone następujące odesłania: 

4. Do rocznych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2005, 2006 oraz 2007, które zostały zamieszczone na 
stronie internetowej Emitenta: www.trion.pl; 

5. Do sprawozdania finansowego Emitenta za II kwartały 2008 r. i I półrocze 2008 r., które zostało zamieszczone na 
stronie internetowej Emitenta: www.trion.pl. 

6. Do korekt raportu rocznego za 2005 r., korygujących skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2005 r., które 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: www.trion.pl. 

  
 


