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Komisja Nadzoru Finansowego 

00-950 Warszawa 

Pl. Powstańców Warszawy 1 

 

 

Aneks nr 7 do Dokumentu Rejestracyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji 

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

 
 

W związku z otrzymaniem w dniu 12 sierpnia 2008 r. postanowienia Sądu Rejonowego 

w Bydgoszczy w sprawie rejestracji spółki Intur KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

w 100% zaleŜnej od Emitenta, do treści Dokumentu Rejestracyjnego oraz Podsumowania 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

Autopoprawka nr 1 

Pkt 7.1. Dokumentu Rejestracyjnego otrzymuje brzmienie: 

 

Emitent tworzy grupę kapitałową, w skład której oprócz Trion S.A. wchodzi:  

 - Synergis Sp. z o.o. ul. Spichrzowa 11, 11 – 040 Dobre Miasto, 

- Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o.  ul. Podleśna 7, 13-300 Mszanowo, 

- Orion + Sp. z o.o. ul. HoŜa 86, 00-684 Warszawa, 

- Intur KFS Sp. z o.o. ul. Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław. 

 

Nie występuje podmiot dominujący wobec Emitenta. 

 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent tworzy Grupę Kapitałową, której schemat przedstawiono poniŜej: 
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W dniu 6 czerwca 2008 r. Zarząd Emitenta podpisał list intencyjny dotyczący transakcji przejęcia 100% akcji Spółki 

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

Republiki Czeskiej. 

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

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

oraz dysponują umowami obiecującymi dynamiczny wzrost przychodów przyszłości. 

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

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

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

rentowności. 

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

rynku środkowo – europejskim. 

 

 

Autopoprawka nr 2 

W punkcie 25 Dokumentu Rejestracyjnego dodaje się następujący fragment: 

 

4. Intur KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 

154 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311230, posiadająca kapitał zakładowy w 

wysokości 1.000.000,00 zł, który dzieli się na 2.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł kaŜdy. 

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki oraz 100% głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników. 

Członkiem Zarządu spółki jest osoba nie związana z Emitentem. 

Przedmiotem działalności spółki będzie świadczenie usług transportowo – spedycyjnych oraz produkcja 

opakowań drewnianych. 

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 5 sierpnia 2008 r., na dzień zatwierdzenia 

prospektu nie rozpoczęła działalności operacyjnej. 

Emitent opłacił w całości wszystkie udziały w spółce. 

Spółka nie posiada rezerw. 

Za ostatni rok obrotowy spółka nie wykazała zysku. 

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie uzyskał w ostatnim roku obrotowym dywidendy. 

Emitent nie posiada wobec spółki zobowiązań ani naleŜności. 

 

Autopoprawka nr 3 

Punkt Podsumowania – Struktura organizacyjna otrzymuje brzmienie: 
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