
 

  

Aneks numer 7 

do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna  

(obecnie Korporacja Budowlana „Dom” S.A.) 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego  

w dniu 30 marca 2012 roku 

 

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z otrzymaniem przez Spółkę TRION S.A. (obecnie Korporacja 

Budowlana „Dom” S. A.) w dniu 7 maja 2012 roku postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wpisu zmian treści Statutu Spółki 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: 

 

Zmiana nr 1: 

Dokument Rejestracyjny, Strona 116, punkt 21.1.4.: 

 

Było: 

 

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany 

statutu Spółki Emitent wyemitował w ramach kapitału warunkowego 553.031.382 imiennych warrantów 

subskrypcyjnych serii A, które objęła Spółka SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED. Każdy jeden warrant 

subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii V o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia 

groszy) każda i cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda. SLIDELLCO HOLDINGS 

LIMITED może objąć akcje serii V w ramach kapitału warunkowego do dnia 31 grudnia 2013 roku.  

 

Jest: 

 

W dniu 16 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie emisji 

warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki. Na podstawie tej uchwały kapitał zakładowy Spółki 

został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) w ramach emisji 

nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,20 

złotych (słownie dwadzieścia groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do 

objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze 

warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane 

do dnia 31 grudnia 2015 r. Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w 

zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny 

emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki 

pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Spółka nie 

zaoferowała do objęcia warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2012 roku. 

 

Zmiana nr 2: 

Dokument Rejestracyjny, Strona 116, punkt 21.1.5.: 
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Było: 

 

 

Emisje akcji serii T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3 i U4 zostały przeprowadzone przez Zarząd Spółki w ramach 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia Statutowego 

zawartego   w §7a Statutu Spółki. 

 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem §7a Statutu Spółki w okresie do dnia 27 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki jest 

upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie  

przekraczającą ¾ (trzy czwarte) wysokości kapitału zakładowego w chwili udzielenia upoważnienia, to jest o kwotę nie 

przekraczającą 53.926.923,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset 

dwadzieścia trzy złote) (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego zostało udzielone uchwałą numer 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru. 

 

Na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. z dnia 15 listopada 

2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki, Emitent wyemitował w ramach kapitału 

warunkowego 553.031.382 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, które objęła Spółka SLIDELLCO 

HOLDINGS LIMITED. Każdy jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniał do objęcia jednej akcji serii V o wartości 

nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł (słownie: trzydzieści 

groszy) każda. SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED mogło objąć akcje serii V w ramach kapitału warunkowego do 

dnia 31 grudnia 2013 roku.  

 

W dniu 14 lutego 2012 roku na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 

2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki, Zarząd Spółki wydał 553.031.382 akcji 

zwykłych na okaziciela serii V Spółki spółce Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru. 

Wydanie akcji serii V Spółki nastąpiło w wykonaniu praw do objęcia akcji Spółki z 553.031.382 warrantów 

subskrypcyjnych serii A, wydanych Slidellco Holdings Limited. W związku z objęciem przez Slidellco Holding 

Limited 553.031.382 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki, kapitał zakładowy Spółki wyniósł 173.202.228,60 

złotych. 

 

Emitent w dniu 22 grudnia 2011 roku Spółka zawarł z Derwent sp. z o.o." Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie 

("Derwent"), Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru ("Slidellco"); oraz SGB-Bank S.A.               

z siedzibą w Poznaniu ("SGB") umowę dotyczącą emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z tą umową, 

Spółka zobowiązała się do wyemitowania w ramach kapitału docelowego i zaoferowania do objęcia w ramach oferty 

prywatnej: (1) 43.163.305 akcji na rzecz SGB za łączną cenę emisyjną wynoszącą 8.632.661,00 zł, (2) 78.068.999 akcji 

na rzecz Slidellco za łączną cenę emisyjną wynoszącą 15.613.799,80 zł oraz (3) 19.517.250 akcji na rzecz Derwent za 

łączną cenę emisyjną wynoszącą 3.903.450,00 zł. Łącznie Emitent ma wyemitować z tego tytułu 140.749.554 akcji 

Spółki, po cenie emisyjnej równej 0,20 zł za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 28.149.910,80 zł. 

Każdy z Inwestorów zobowiązał się do objęcia i opłacenia przypadających mu akcji zgodnie z postanowieniami i na 

warunkach określonych w Umowie. Zarząd Spółki złoży każdemu z Inwestorów ofertę objęcia przypadających mu 

akcji: (1) do dnia 27 grudnia 2011 roku - w stosunku do 10% liczby przypadających danemu inwestorowi akcji oraz  (2) 

do dnia 27 marca 2012 roku - w stosunku do 90% liczby przypadających danemu inwestorowi akcji. Oferty objęcia 

mogą dotyczyć akcji wyemitowanych w kilku seriach. Zgodnie z tą umową, 10% liczby akcji zaoferowanych do objęcia 

każdemu z inwestorów zostanie objętych i opłaconych do dnia 27 grudnia 2011 roku, zaś pozostałe 90% liczby akcji 

zostanie objętych i opłaconych przez poszczególnych inwestorów w terminie najpóźniej do dnia 31 marca 2012 roku. 

Umowa dotycząca emisji przez Emitenta akcji w ramach kapitału docelowego zawarta 22 grudnia 2011 roku została 

szczegółowo opisana w punkcie 22 ppkt XIV Dokumentu Rejestracyjnego.  

 

W dniu 29.03.2012 r. Emitent zawarł aneks do umowy inwestycyjnej zgodnie z którym strony umowy inwestycyjnej 

zawartej pomiędzy Trion S.A., Slidellco Holdings Limited, „Derwent Sp. z o.o.” Marseille S.K.A. oraz SGB-Bank S.A. 

w dniu 22 grudnia 2011 r. (raport bieżący nr 92 /2011 z dnia 23 grudnia 2011 r.) zmieniły treść umowy inwestycyjnej, 

w ten sposób, iż przyznano Slidellco Holdings Limited prawo do wskazania innego podmiotu mającego dokonać 

objęcia i opłacenia wszystkich lub części z akcji emitowanych przez TRION S.A. w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze kapitału docelowego. W takim przypadku objęcie i opłacenie akcji przez podmiot wskazany 

przez Slidellco Holdings Limited na potrzeby umowy inwestycyjnej traktowane będzie jak objęcie i opłacenie akcji 

przez Slidellco Holdings Limited. W związku z powyższym w dniu 29 marca 2012 r. Slidellco Holdings Limited 
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przesłał do Spółki TRION S.A. zawiadomienie na podstawie art. 1 ust. 2 umowy dotyczącej emisji akcji w ramach 

kapitału docelowego Trion S.A. z siedzibą w Inowrocławiu zawartej pomiędzy Trion S.A., Slidellco Holdings Limited, 

„Derwent Sp. z o.o.” Marseille S.K.A. oraz SGB-Bank S.A. w dniu 22 grudnia 2011 roku zmienionej aneksami z dnia 2 

stycznia 2012 roku oraz 29 marca 2012 roku, w którym wskazano POLNORD S.A. (ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, 

Nr KRS 0000041271) jako podmiot, który obejmie 70.262.099 akcji w TRION S.A. emitowanych z kapitału 

docelowego w cenie emisyjnej 0,20 zł za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną wynoszącą 14.052.419,80 zł.  

 

Ponadto Zarząd TRION S.A. w dniu 29.03.2012 r. podjął następujące uchwały: 

 

1) nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii V1 

z pozbawieniem prawa poboru akcji serii V1 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki, 

 

2) nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii V2 

z pozbawieniem prawa poboru akcji serii V2 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki, 

 

3) nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii V3 

z pozbawieniem prawa poboru akcji serii V3 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. 

 

Podjęte decyzje zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki poprzez podjęcie uchwał Rady Nadzorczej Spółki 

w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji kolejnych 

serii V1, V2, V3 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii V1, V2, 

V3. 

 

Rezultatem podjętych przez Zarząd powyższych uchwał jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 

173.202.228,60 zł do kwoty do kwoty 198.537.148,20 zł w drodze emisji: 

 

1) 38.846.974 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, 

2) 70.262.099 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, 

3) 17.565.525 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii V3 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 

 

Cena emisyjna wszystkich akcji wynosi 0,20 zł za każdą akcję. 

 

Powyższe akcje zostały zaoferowane stronom umowy inwestycyjnej zawartej przez TRION S.A. w dniu 22 grudnia 

2011 r. oraz Polnord S.A. na podstawie aneksu do umowy inwestycyjnej zawartego w dniu 29 marca 2012 r. tj.: 

 

1) 38.846.974 akcji serii V1 zostały zaoferowane SGB-BANK S.A. z siedzibą w Poznaniu; 

 

2) 70.262.099 akcji serii V2 zostały zaoferowane Polnord S.A. z siedzibą na Gdyni; 

 

3) 17.565.525 akcji serii V3 zostały zaoferowane "DERWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" MARSEILLE S.K.A. z siedzibą w Warszawie.  

 

Jednocześnie Zarząd Spółki w dniu 29 marca 2012 r. w wyniku złożenia ofert objęcia akcji, zawarł umowy objęcia 

akcji z następującymi podmiotami: 

 

1) z Polnord S.A. z siedzibą na Gdyni została zawarta umowa objęcia 70.262.099 nowych akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki serii V2 o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną cenę emisyjną 14.052.419,80 zł; 

 

2) z „DERWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” MARSEILLE S.K.A. z siedzibą w 

Warszawie została zawarta umowa objęcia 17.565.525 nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii V3 o wartości 

nominalnej 0,20 zł za łączną cenę emisyjną 3.513.105,00  zł; 

 

Do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii 

V1, V2 i V3 nie zostało zarejestrowane w rejestrze sądowym Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Poza zobowiązaniem wynikającym z umowy dotyczącej emisji przez Emitenta akcji w ramach kapitału docelowego 

zawartej 22 grudnia 2011 roku, a także podjętymi przez Zarząd Spółki uchwałami w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego z dnia 29 marca 2012 roku, na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nie istnieją inne prawa 

nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału autoryzowanego, ale niewyemitowanego lub zobowiązań do 

podwyższenia kapitału Emitenta.  
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Jest: 

 

 

Emisje akcji serii T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3 i U4 zostały przeprowadzone przez Zarząd Spółki w ramach 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia Statutowego 

zawartego   w §7a Statutu Spółki. 

 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem §7a Statutu Spółki w okresie do dnia 27 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki jest 

upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie  

przekraczającą ¾ (trzy czwarte) wysokości kapitału zakładowego w chwili udzielenia upoważnienia, to jest o kwotę nie 

przekraczającą 53.926.923,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset 

dwadzieścia trzy złote) (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego zostało udzielone uchwałą numer 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru. 

 

Na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. z dnia 15 listopada 

2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki, Emitent wyemitował w ramach kapitału 

warunkowego 553.031.382 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, które objęła Spółka SLIDELLCO 

HOLDINGS LIMITED. Każdy jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniał do objęcia jednej akcji serii V o wartości 

nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł (słownie: trzydzieści 

groszy) każda. SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED mogło objąć akcje serii V w ramach kapitału warunkowego do 

dnia 31 grudnia 2013 roku.  

 

W dniu 14 lutego 2012 roku na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 

2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki, Zarząd Spółki wydał 553.031.382 akcji 

zwykłych na okaziciela serii V Spółki spółce Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru. 

Wydanie akcji serii V Spółki nastąpiło w wykonaniu praw do objęcia akcji Spółki z 553.031.382 warrantów 

subskrypcyjnych serii A, wydanych Slidellco Holdings Limited. W związku z objęciem przez Slidellco Holding 

Limited 553.031.382 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki, kapitał zakładowy Spółki wyniósł 173.202.228,60 

złotych. 

 

Emitent w dniu 22 grudnia 2011 roku Spółka zawarł z Derwent sp. z o.o." Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie 

("Derwent"), Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru ("Slidellco"); oraz SGB-Bank S.A.               

z siedzibą w Poznaniu ("SGB") umowę dotyczącą emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z tą umową, 

Spółka zobowiązała się do wyemitowania w ramach kapitału docelowego i zaoferowania do objęcia w ramach oferty 

prywatnej: (1) 43.163.305 akcji na rzecz SGB za łączną cenę emisyjną wynoszącą 8.632.661,00 zł, (2) 78.068.999 akcji 

na rzecz Slidellco za łączną cenę emisyjną wynoszącą 15.613.799,80 zł oraz (3) 19.517.250 akcji na rzecz Derwent za 

łączną cenę emisyjną wynoszącą 3.903.450,00 zł. Łącznie Emitent ma wyemitować z tego tytułu 140.749.554 akcji 

Spółki, po cenie emisyjnej równej 0,20 zł za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 28.149.910,80 zł. 

Każdy z Inwestorów zobowiązał się do objęcia i opłacenia przypadających mu akcji zgodnie z postanowieniami i na 

warunkach określonych w Umowie. Zarząd Spółki złoży każdemu z Inwestorów ofertę objęcia przypadających mu 

akcji: (1) do dnia 27 grudnia 2011 roku - w stosunku do 10% liczby przypadających danemu inwestorowi akcji oraz  (2) 

do dnia 27 marca 2012 roku - w stosunku do 90% liczby przypadających danemu inwestorowi akcji. Oferty objęcia 

mogą dotyczyć akcji wyemitowanych w kilku seriach. Zgodnie z tą umową, 10% liczby akcji zaoferowanych do objęcia 

każdemu z inwestorów zostanie objętych i opłaconych do dnia 27 grudnia 2011 roku, zaś pozostałe 90% liczby akcji 

zostanie objętych i opłaconych przez poszczególnych inwestorów w terminie najpóźniej do dnia 31 marca 2012 roku. 

Umowa dotycząca emisji przez Emitenta akcji w ramach kapitału docelowego zawarta 22 grudnia 2011 roku została 

szczegółowo opisana w punkcie 22 ppkt XIV Dokumentu Rejestracyjnego.  

 

W dniu 29.03.2012 r. Emitent zawarł aneks do umowy inwestycyjnej zgodnie z którym strony umowy inwestycyjnej 

zawartej pomiędzy Trion S.A., Slidellco Holdings Limited, „Derwent Sp. z o.o.” Marseille S.K.A. oraz SGB-Bank S.A. 

w dniu 22 grudnia 2011 r. (raport bieżący nr 92 /2011 z dnia 23 grudnia 2011 r.) zmieniły treść umowy inwestycyjnej, 

w ten sposób, iż przyznano Slidellco Holdings Limited prawo do wskazania innego podmiotu mającego dokonać 

objęcia i opłacenia wszystkich lub części z akcji emitowanych przez TRION S.A. w ramach podwyższenia kapitału 
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zakładowego w drodze kapitału docelowego. W takim przypadku objęcie i opłacenie akcji przez podmiot wskazany 

przez Slidellco Holdings Limited na potrzeby umowy inwestycyjnej traktowane będzie jak objęcie i opłacenie akcji 

przez Slidellco Holdings Limited. W związku z powyższym w dniu 29 marca 2012 r. Slidellco Holdings Limited 

przesłał do Spółki TRION S.A. zawiadomienie na podstawie art. 1 ust. 2 umowy dotyczącej emisji akcji w ramach 

kapitału docelowego Trion S.A. z siedzibą w Inowrocławiu zawartej pomiędzy Trion S.A., Slidellco Holdings Limited, 

„Derwent Sp. z o.o.” Marseille S.K.A. oraz SGB-Bank S.A. w dniu 22 grudnia 2011 roku zmienionej aneksami z dnia 2 

stycznia 2012 roku oraz 29 marca 2012 roku, w którym wskazano POLNORD S.A. (ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, 

Nr KRS 0000041271) jako podmiot, który obejmie 70.262.099 akcji w TRION S.A. emitowanych z kapitału 

docelowego w cenie emisyjnej 0,20 zł za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną wynoszącą 14.052.419,80 zł.  

 

Ponadto Zarząd TRION S.A. w dniu 29.03.2012 r. podjął następujące uchwały: 

 

1) nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii V1 

z pozbawieniem prawa poboru akcji serii V1 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki, 

 

2) nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii V2 

z pozbawieniem prawa poboru akcji serii V2 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki, 

 

3) nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii V3 

z pozbawieniem prawa poboru akcji serii V3 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. 

 

Podjęte decyzje zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki poprzez podjęcie uchwał Rady Nadzorczej Spółki 

w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji kolejnych 

serii V1, V2, V3 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii V1, V2, 

V3. 

 

Rezultatem podjętych przez Zarząd powyższych uchwał jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 

173.202.228,60 zł do kwoty do kwoty 198.537.148,20 zł w drodze emisji: 

 

1) 38.846.974 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, 

2) 70.262.099 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, 

3) 17.565.525 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii V3 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 

 

Cena emisyjna wszystkich akcji wynosi 0,20 zł za każdą akcję. 

 

Powyższe akcje zostały zaoferowane stronom umowy inwestycyjnej zawartej przez TRION S.A. w dniu 22 grudnia 

2011 r. oraz Polnord S.A. na podstawie aneksu do umowy inwestycyjnej zawartego w dniu 29 marca 2012 r. tj.: 

 

1) 38.846.974 akcji serii V1 zostały zaoferowane SGB-BANK S.A. z siedzibą w Poznaniu; 

 

2) 70.262.099 akcji serii V2 zostały zaoferowane Polnord S.A. z siedzibą na Gdyni; 

 

3) 17.565.525 akcji serii V3 zostały zaoferowane "DERWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" MARSEILLE S.K.A. z siedzibą w Warszawie.  

 

Jednocześnie Zarząd Spółki w dniu 29 marca 2012 r. w wyniku złożenia ofert objęcia akcji, zawarł umowy objęcia 

akcji z następującymi podmiotami: 

 

1) z Polnord S.A. z siedzibą na Gdyni została zawarta umowa objęcia 70.262.099 nowych akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki serii V2 o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną cenę emisyjną 14.052.419,80 zł; 

 

2) z „DERWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” MARSEILLE S.K.A. z siedzibą w 

Warszawie została zawarta umowa objęcia 17.565.525 nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii V3 o wartości 

nominalnej 0,20 zł za łączną cenę emisyjną 3.513.105,00  zł; 

 

Do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii 

V1, V2 i V3 nie zostało zarejestrowane w rejestrze sądowym Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

W dniu 16 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie emisji 

warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki. Na podstawie tej uchwały kapitał zakładowy Spółki 
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został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) w ramach emisji 

nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,20 

złotych (słownie dwadzieścia groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do 

objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze 

warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane 

do dnia 31 grudnia 2015 r. Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w 

zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny 

emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki 

pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Spółka nie 

zaoferowała do objęcia warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2012 roku. 

 

Poza zobowiązaniem wynikającym z umowy dotyczącej emisji przez Emitenta akcji w ramach kapitału docelowego 

zawartej 22 grudnia 2011 roku, a także podjętymi przez Zarząd Spółki uchwałami w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego z dnia 29 marca 2012 roku oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego uchwalonym przez 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4 z dnia 16 marca 2012 roku, na dzień zatwierdzenia Dokumentu 

Rejestracyjnego nie istnieją inne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału autoryzowanego, ale 

niewyemitowanego lub zobowiązań do podwyższenia kapitału Emitenta.  


