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Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji 

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

 
 

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu Pana Pawła Puszczyńskiego z dniem 1 

lipca 2008 roku oraz w związku z powołaniem w dniu 30 czerwca 2008 r. członków Zarządu na 

kolejną kadencję, do treści Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany: 
 
 

Autopoprawka nr 1 
Podsumowanie, str. 10. 

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

• Marek Grzona – Prezes Zarządu 

• Paweł Puszczyński – Członek Zarządu 

• Stanisław Pieciukiewicz – Członek Zarządu 
 
Jest: 
 
ZARZĄD 
Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. 
 
W skład Zarządu wchodzą: 

• Marek Grzona – Prezes Zarządu 

• Stanisław Pieciukiewicz – Członek Zarządu 
 
 

Autopoprawka nr 2 
Dokument Rejestracyjny, pkt 14.1.1. 

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

• Marek Grzona – Prezes Zarządu 

• Paweł Puszczyński – Członek Zarządu 

• Stanisław Pieciukiewicz – Członek Zarządu 
 
Miejscem wykonywania obowiązków przez Zarządu Emitenta jest siedziba Emitenta. 
 
Marek Grzona – Prezes Zarządu 
Wiek – 46 lat 
 
Pan Marek Grzona posiada wykształcenie wyŜsze, jest absolwentem Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (tytuł 
magistra uzyskał w roku 1986). Ponadto Pan Marek Grzona w 1995 r. ukończył Studium Prawa Handlowego na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach W 1997 ukończył MBA na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
1987 – 1989 Uniwersytet Wrocławski – pracownik naukowy 
1991 – 1993 Dziennikarz – Berlin Zachodni/ RFN, współpraca z Zweites Deutsches Fernsehen (II program 
niemieckiej TV publicznej)  
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1993 – 2007 INTER METAL Sp. z o.o.  – prezes zarządu 
2007 – nadal Trion S.A.(poprzednio TRAS – INTUR S.A.)  – Prezes Zarządu 

 
Pan Marek Grzona w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących 
spółkach: 
1993 – 2007 INTER METAL Sp. z o.o. – prezes zarządu 
2005 – 2006 SYNERGIS Sp. z o.o. – prezes zarządu 
2006 – 2007 OUTIMEX Sp. z o.o. – prezes zarządu 
 
Pan Marek Grzona obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Emitenta (od października 2007 r.). 
 
Oprócz wyŜej wskazanych Pan Marek Grzona nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 
 
Pan Marek Grzona jest wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek kapitałowych: 
2007 - nadal CMV Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 
2005- nadal   Trion S.A.(poprzednio TRAS – INTUR S.A.) 
Pan Marek Grzona w ciągu ostatnich pięciu lat był wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek: 
2005 – nadal TRAS INTUR S.A. (posiada ponad 5% kapitału zakładowego) 
1998 – 2007 ORION + Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
2002 – 2006 SYNERGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście 
 
Oprócz wyŜej wskazanych Pan Marek Grzona nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w 
spółkach kapitałowych lub osobowych. 
 
Pan Marek Grzona nie posiada pakietu większego niŜ 5% akcji Ŝadnej ze spółek publicznych, poza Emitentem. 
 
Według złoŜonego oświadczenia, Pan Marek Grzona: 
��  nie prowadzi innej podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 
��  nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 
��  w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub 

zarządzających wyŜszego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) 
w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, 

��  nie był podmiotem oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 
(w tym organizacji związkowych), 

��  nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta 
w okresie poprzednich pięciu lat. 

 
 
Paweł Puszczyński 
Wiek – 34 lata 
 
Pan Paweł Puszczyński posiada wykształcenie wyŜsze, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie (tytuł magistra uzyskał w roku 1998).  
 
Przebieg kariery zawodowej: 
1998 – 1999 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Leasingowe Tytan S.A. - prawnik 
1999 – 2001 niezaleŜny pośrednik finansowy dla kilku firm leasingowych - jednoosobowa działalność gospodarcza na 
własny rachunek 
2001 – 2005 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Leasingowe Tytan S.A.  – prezes zarządu 
2005 – obecnie Trion S.A. (poprzednio TRAS – INTUR S.A.) – członek Zarządu 
 
Pan Paweł Puszczyński w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących 
spółkach: 
2001 – 2005 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Leasingowe Tytan S.A.  – prezes zarządu 
2005 – obecnie Trion S.A.(poprzednio TRAS – INTUR S.A.) – członek Zarządu 
 
Oprócz wyŜej wskazanych Pan Paweł Puszczyński nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 
 
Według złoŜonego oświadczenia Pan Paweł Puszczyński nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem 
w spółkach kapitałowych lub osobowych. 
 
Według złoŜonego oświadczenia, Pan Paweł Puszczyński: 
��  nie prowadzi innej podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 
��  nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 
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��  w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub 
zarządzających wyŜszego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) 
w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, 

��  nie był podmiotem oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 
(w tym organizacji związkowych), 

��  nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta 
w okresie poprzednich pięciu lat. 

 
 
Stanisław Pieciukiewicz 
Wiek – 53 lata 
 
Pan Stanisław Pieciukiewicz posiada wykształcenie wyŜsze, jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (tytuł magistra uzyskał w roku 1979). Ponadto Pan Stanisław Pieciukiewicz uzyskał 
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu kontrolingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
1979 – 1987 Zakłady Chemiczne w Inowrocławiu - Z-ca głównego księgowego 
1987 – 1991 Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A. w Inowrocławiu - zastępca dyrektora ds. ekonomicznych 
1990 – 2005 Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A. w Inowrocławiu - główny księgowy 
1991 – 2004 Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A. w Inowrocławiu - członek zarządu 
1991 – 2005 Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A. w Inowrocławiu - dyrektor  ekonomiczny 
1999 – 2004 Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A. w Inowrocławiu - wiceprezes zarządu  
2005 - nadal Biuro Finansowo- Podatkowe PERFEKT Stanisław Pieciukiewicz w Inowrocławiu - właściciel 
2006 - 2007  Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie - z-ca dyrektora ds. ekonomiczno – 
administracyjnych  
2007- nadal Trion S.A.(poprzednio TRAS - INTUR S.A.)  w Inowrocławiu - Dyrektor ds. ekonomiczno – 
administracyjnych 
 
Pan Stanisław Pieciukiewicz w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w 
następujących spółkach: 
1991 – 2004 HSG „Irena” S.A. w Inowrocławiu, członek zarządu 
2000 – 2005 KH VERBUS S.A. w Pszczynie, członek rady nadzorczej 
2004 – 2005 HSK „Violetta” S.A. w Stroniu Śląskim, członek rady nadzorczej 
2007 – nadal Trion S.A. (poprzednio TRAS INTUR S.A.) – członek Zarządu 
 
Oprócz wyŜej wskazanych Pan Stanisław Pieciukiewicz nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 
 
Według złoŜonego oświadczenia Pan Stanisław Pieciukiewicz nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie 
wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych, prócz faktu posiadania drobnego pakietu akcji w spółkach 
publicznych, nie przekraczającego 5% kapitału zakładowego dla kaŜdej ze spółek. 
 
Według złoŜonego oświadczenia, Pan Stanisław Pieciukiewicz: 
��  nie prowadzi innej podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 
��  nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 
��  w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub 

zarządzających wyŜszego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) 
w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, 
oprócz przypadku wskazanego poniŜej: 

- KH VERBUS S.A. – członek Rady Nadzorczej w latach 2000 - 2005 Upadłość spółki ogłoszona przez sąd 
postanowieniem z dnia 18.03.2005, na wniosek zarządu spółki. Przyczyną upadłości spółki było permanentne 
zaprzestanie dostaw podstawowego surowca produkcyjnego przez kontrahentów z Europy Wschodniej i brak 
moŜliwości uzyskania zamienników. 
 

��  nie był podmiotem oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 
(w tym organizacji związkowych), 

��  nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta 
w okresie poprzednich pięciu lat. 

 
Pomiędzy członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne. 

Pomiędzy członkami Zarządu a członkami Rady Nadzorczej nie występują Ŝadne powiązania rodzinne. 

 

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

• Marek Grzona – Prezes Zarządu 

• Stanisław Pieciukiewicz – Członek Zarządu 
 
Miejscem wykonywania obowiązków przez Zarządu Emitenta jest siedziba Emitenta. 
 
Marek Grzona – Prezes Zarządu 
Wiek – 46 lat 
 
Pan Marek Grzona posiada wykształcenie wyŜsze, jest absolwentem Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (tytuł 
magistra uzyskał w roku 1986). Ponadto Pan Marek Grzona w 1995 r. ukończył Studium Prawa Handlowego na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach W 1997 ukończył MBA na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
1987 – 1989 Uniwersytet Wrocławski – pracownik naukowy 
1991 – 1993 Dziennikarz – Berlin Zachodni/ RFN, współpraca z Zweites Deutsches Fernsehen (II program 
niemieckiej TV publicznej)  
1993 – 2007 INTER METAL Sp. z o.o.  – prezes zarządu 
2007 – nadal Trion S.A.(poprzednio TRAS – INTUR S.A.)  – Prezes Zarządu 
 
Pan Marek Grzona w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących 
spółkach: 
1993 – 2007 INTER METAL Sp. z o.o. – prezes zarządu 
2005 – 2006 SYNERGIS Sp. z o.o. – prezes zarządu 
2006 – 2007 OUTIMEX Sp. z o.o. – prezes zarządu 
 
Pan Marek Grzona obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Emitenta (od października 2007 r.). 
 
Oprócz wyŜej wskazanych Pan Marek Grzona nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 
 
Pan Marek Grzona jest wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek kapitałowych: 
2007 - nadal CMV Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 
2005- nadal   Trion S.A.(poprzednio TRAS – INTUR S.A.) 
Pan Marek Grzona w ciągu ostatnich pięciu lat był wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek: 
2005 – nadal TRAS INTUR S.A. (posiada ponad 5% kapitału zakładowego) 
1998 – 2007 ORION + Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
2002 – 2006 SYNERGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście 
 
Oprócz wyŜej wskazanych Pan Marek Grzona nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w 
spółkach kapitałowych lub osobowych. 
 
Pan Marek Grzona nie posiada pakietu większego niŜ 5% akcji Ŝadnej ze spółek publicznych, poza Emitentem. 
 
Według złoŜonego oświadczenia, Pan Marek Grzona: 
��  nie prowadzi innej podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 
��  nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 
��  w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub 

zarządzających wyŜszego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) 
w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, 

��  nie był podmiotem oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 
(w tym organizacji związkowych), 

��  nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta 
w okresie poprzednich pięciu lat. 

 
 
Stanisław Pieciukiewicz 
Wiek – 53 lata 
 
Pan Stanisław Pieciukiewicz posiada wykształcenie wyŜsze, jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (tytuł magistra uzyskał w roku 1979). Ponadto Pan Stanisław Pieciukiewicz uzyskał 
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu kontrolingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
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1979 – 1987 Zakłady Chemiczne w Inowrocławiu - Z-ca głównego księgowego 
1987 – 1991 Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A. w Inowrocławiu - zastępca dyrektora ds. ekonomicznych 
1990 – 2005 Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A. w Inowrocławiu - główny księgowy 
1991 – 2004 Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A. w Inowrocławiu - członek zarządu 
1991 – 2005 Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A. w Inowrocławiu - dyrektor  ekonomiczny 
1999 – 2004 Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A. w Inowrocławiu - wiceprezes zarządu  
2005 - nadal Biuro Finansowo- Podatkowe PERFEKT Stanisław Pieciukiewicz w Inowrocławiu - właściciel 
2006 - 2007  Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie - z-ca dyrektora ds. ekonomiczno – 
administracyjnych  
2007- nadal Trion S.A.(poprzednio TRAS - INTUR S.A.)  w Inowrocławiu - Dyrektor ds. ekonomiczno – 
administracyjnych 
 
Pan Stanisław Pieciukiewicz w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w 
następujących spółkach: 
1991 – 2004 HSG „Irena” S.A. w Inowrocławiu, członek zarządu 
2000 – 2005 KH VERBUS S.A. w Pszczynie, członek rady nadzorczej 
2004 – 2005 HSK „Violetta” S.A. w Stroniu Śląskim, członek rady nadzorczej 
2007 – nadal Trion S.A. (poprzednio TRAS INTUR S.A.) – członek Zarządu 
 
Oprócz wyŜej wskazanych Pan Stanisław Pieciukiewicz nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 
 
Według złoŜonego oświadczenia Pan Stanisław Pieciukiewicz nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie 
wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych, prócz faktu posiadania drobnego pakietu akcji w spółkach 
publicznych, nie przekraczającego 5% kapitału zakładowego dla kaŜdej ze spółek. 
 
Według złoŜonego oświadczenia, Pan Stanisław Pieciukiewicz: 
��  nie prowadzi innej podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 
��  nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 
��  w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub 

zarządzających wyŜszego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) 
w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, 
oprócz przypadku wskazanego poniŜej: 

- KH VERBUS S.A. – członek Rady Nadzorczej w latach 2000 - 2005 Upadłość spółki ogłoszona przez sąd 
postanowieniem z dnia 18.03.2005, na wniosek zarządu spółki. Przyczyną upadłości spółki było permanentne 
zaprzestanie dostaw podstawowego surowca produkcyjnego przez kontrahentów z Europy Wschodniej i brak 
moŜliwości uzyskania zamienników. 
 

��  nie był podmiotem oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 
(w tym organizacji związkowych), 

��  nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta 
w okresie poprzednich pięciu lat. 

 
Pomiędzy członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne. 

Pomiędzy członkami Zarządu a członkami Rady Nadzorczej nie występują Ŝadne powiązania rodzinne. 

 

Autopoprawka nr 3 
Dokument Rejestracyjny, pkt 16.1.1. 

Było: 

 
Marek Grzona – został powołany na obecną kadencję Prezesa Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2008 r. 
Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu od 1 października 2007 r. Obecna kadencja Prezesa Zarządu wygasa w dniu 26 
czerwca 2011 r. Mandat członka Zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2010. 

 
Stanisław Pieciukiewicz - został powołany na obecną kadencję Członka Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26 
czerwca 2008 r. Wcześniej pełnił funkcję Członka Zarządu od 18 grudnia 2007 r. Obecna kadencja Członka Zarządu wygasa 
w dniu 26 czerwca 2011 r. Mandat członka Zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2010. 
 
Paweł Puszczyński  - został powołany na funkcję Członka Zarządu w dniu 21 czerwca 2005 r. Wcześniej nie pełnił funkcji 
członka Zarządu Emitenta. Obecna kadencja Członka Zarządu wygasa w dniu 21 czerwca 2008 r. Mandat członka Zarządu 
wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 
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Paweł Puszczyński poinformował jednocześnie, iŜ nie zamierza ubiegać się o wybór do Zarządu Emitenta kolejnej kadencji. 
W związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2008 r., mandat Członka 
Zarządu wygaśnie 30 czerwca 2008 roku. 

 
Jest: 

 
Marek Grzona – został powołany na obecną kadencję Prezesa Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2008 r. 
Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu od 1 października 2007 r. Obecna kadencja Prezesa Zarządu wygasa w dniu 26 
czerwca 2011 r. Mandat członka Zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2010. 

 
Stanisław Pieciukiewicz - został powołany na obecną kadencję Członka Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26 
czerwca 2008 r. Wcześniej pełnił funkcję Członka Zarządu od 18 grudnia 2007 r. Obecna kadencja Członka Zarządu wygasa 
w dniu 26 czerwca 2011 r. Mandat członka Zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2010. 
 

Autopoprawka nr 4 
Dokument Rejestracyjny, pkt 16.1.2. 

Było: 

 
Henryk Drob - pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 17 czerwca 2005 roku. Wcześniej nie pełnił funkcji członka Rady 
Nadzorczej Emitenta. Obecna kadencja członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 17 czerwca 2008 r. Mandat członka Rady 
Nadzorczej wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 
 
Tadeusz Wareluk - pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 28 sierpnia 2006 r. Wcześniej nie pełnił funkcji członka 
Rady Nadzorczej Emitenta. Obecna kadencja członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 28 sierpnia 2009 r. Mandat członka 
Rady Nadzorczej wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2008. 
 
Anna Bera - pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 28 sierpnia 2006 r. Wcześniej nie pełniła funkcji członka Rady 
Nadzorczej Emitenta. Obecna kadencja członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 28 sierpnia 2009 r. Mandat członka Rady 
Nadzorczej wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 
 
Robert Fałkowski - pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 27 grudnia 2007 r. Wcześniej nie pełnił funkcji członka Rady 
Nadzorczej Emitenta. Obecna kadencja członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 27 grudnia 2010 r. Mandat członka Rady 
Nadzorczej wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. 
 
Jarosław Bauc - pełni funkcję członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji od 12 września 2006 roku. Wcześniej pełnił 
funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta w okresie od 24  czerwca 2002 do 22 lipca 2005 r.. Mandat członka Rady 
Nadzorczej wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 
 
Jest: 
Henryk Drob - pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 17 czerwca 2005 roku. Wcześniej nie pełnił funkcji członka Rady 
Nadzorczej Emitenta. Na obecną kadencję powołany w dniu 30 czerwca 2008 r. Obecna kadencja członka Rady Nadzorczej 
wygasa w dniu 30 czerwca 2011 r. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne 
Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 
 
Tadeusz Wareluk - pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 28 sierpnia 2006 r. Wcześniej nie pełnił funkcji członka 
Rady Nadzorczej Emitenta. Na obecną kadencję powołany w dniu 30 czerwca 2008 r. Obecna kadencja członka Rady 
Nadzorczej wygasa w dniu 30 czerwca 2011 r. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne 
Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 
 
Anna Bera - pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 28 sierpnia 2006 r. Wcześniej nie pełniła funkcji członka Rady 
Nadzorczej Emitenta. Na obecną kadencję powołana w dniu 30 czerwca 2008 r. Obecna kadencja członka Rady Nadzorczej 
wygasa w dniu 30 czerwca 2011 r. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne 
Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 
 
Robert Fałkowski - pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 27 grudnia 2007 r. Wcześniej nie pełnił funkcji członka Rady 
Nadzorczej Emitenta. Na obecną kadencję powołany w dniu 30 czerwca 2008 r. Obecna kadencja członka Rady Nadzorczej 
wygasa w dniu 30 czerwca 2011 r. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne 
Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 
 
Jarosław Bauc - pełni funkcję członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji od 12 września 2006 roku. Wcześniej pełnił 
funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta w okresie od 24 czerwca 2002 do 22 lipca 2005 r. Na obecną kadencję powołany 
w dniu 30 czerwca 2008 r. Obecna kadencja członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 30 czerwca 2011 r. Mandat członka 
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Rady Nadzorczej wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2010. 
 
 

 

Autopoprawka nr 5 
Dokument Rejestracyjny, pkt 16.2 

Było: 

 
Paweł Puszczyński jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę 
przysługują mu odszkodowania i odprawy, wynikające z przepisów prawa pracy. 
 
Marek Grzona jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę 
przysługują mu odszkodowania i odprawy, wynikające z przepisów prawa pracy. 
 
Stanisław Pieciukiewicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę 
przysługują mu odszkodowania i odprawy, wynikające z przepisów prawa pracy. 
 
Prokurenci są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przysługują mu 
odszkodowania i odprawy, wynikające z przepisów prawa pracy. 
 
Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez


