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DOKUMENT REJESTRACYJNY 

 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE 

W PROSPEKCIE 

 

 

EMITENT 

Nazwa (firma): TRION Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Inowrocław 

Adres: ul. Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław 

Numer telefonu: +48 (52) 606 293 145 

Numer faksu: +48 (52) 35 71 126 

Adres internetowy: www.trion.pl 

E – mail: sekretariat@trion.pl 

REGON: 351284072 

NIP: 944-16-35-703 

KRS: 0000024482 

 

Do działania w imieniu Emitenta uprawnieni są: 

Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu 

Stanisław Pieciukiewicz Członek Zarządu 

Jerzy Domański Członek Zarządu 

 

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym. 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 

zawarte w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie 

pominięto w nim niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

 

 

................................... 

Jarosław Żołędowski 

Prezes Zarządu 

.................................. 

Jerzy Domański 

Członek Zarządu 

.................................. 

Stanisław Pieciukiewicz 

Członek Zarządu 

mailto:sekretariat@trion.pl
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DORADCA PRAWNY 

Nazwa (firma): Łatała i Wspólnicy Spółka komandytowa 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Kraków 

Adres: 30-102 Kraków, ulica Morawskiego 5 

Numer telefonu: +48 012 423 23 23 

Numer faksu: +48 012 429 41 17 

Adres internetowy: www.latala.com.pl 

E – mail: office@latala.com.pl 

REGON: 351498407 

NIP: 6772068828 

KRS: 0000048231 

 

 

Do działania w imieniu DORADCY PRAWNEGO uprawnieni są: 

Wiesław Łatała Komplementariusz 

Dorota Szlachetko - Reiter Komplementariusz 

Katarzyna Zajas - Aydogan Prokurent  

Tomasz Kucharski Prokurent 

 

Doradca Prawny brał udział w przygotowaniu następujących części Dokumentu rejestracyjnego: 5.1.; 6.4; 7; 8.2.; 11; 14; 15; 

16; 17; 18; 20.8.; 21; 22.  

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Prawnego 
Działając w imieniu Łatała i Wspólnicy Spółka komandytowa, oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy 

dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Dokumentu Rejestracyjnego, za 

których sporządzenie odpowiedzialny jest Doradca Prawny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że 

informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 
………………………….. 

Dorota Szlachetko – Reiter 

Radca prawny, komplementariusz 
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DORADCA FINANSOWY 

Nazwa (firma): IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.  

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Kraków 

Adres: 31-041 Kraków, Mały Rynek 7 

Numer telefonu: + 48 12 397 06 00 

Numer faksu: +48 12 397 06 01 

E – mail: biuro@df.idmsa.pl 

REGON: 356799214 

NIP: 6762259047 

KRS: 0000196154 

 

 

Do działania w imieniu Emitenta uprawnieni są: 

Piotr Derlatka Prezes Zarządu 

Robert Zguda Członek Zarządu 

 
 
Doradca Finansowy brał udział w sporządzaniu następujących części Dokumentu rejestracyjnego: pkt 2-3, pkt 4, pkt 5.2, pkt 

6.1-6.3, pkt 6.5, pkt 8.1, pkt 9-10, pkt 12, pkt 20.7, pkt 23. 

 

 
Oświadczenie Doradcy Finansowego: 

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 

zawarte w częściach Dokumentu Rejestracyjnego, w sporządzaniu których brał udział Doradca Finansowy są prawdziwe, 

rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w tych częściach Dokumentu Rejestracyjnego nie pominięto niczego, co 

mogłoby wpływać na ich znaczenie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

................................... 

Piotr Derlatka 

Prezes Zarządu 

.................................. 

Robert Zguda 

Członek Zarządu 
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2. BIEGLI REWIDENCI 

2.1. IMIONA I NAZWISKA (NAZWY), ADRESY ORAZ PRZYNALEŻNOŚCI DO 

ORGANIZACJI ZAWODOWYCH 

Firma: Biuro Rachunkowe mgr Marianna Grabowska 

Adres: ul. Kasztanowa 26, 88 – 100 Inowrocław 

Telefon: 052 355 12 38 

Fax: 052 355 12 38 

 

Biuro Rachunkowe mgr Marianna Grabowska przeprowadziło: 

 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF/MSR TRION S.A. za lata 2008-2010 oraz sprawozdanie 

pro – forma za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

 

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę 

Biegłych Rewidentów, pod numerem 2561. 

 

W imieniu Biura Rachunkowego Marianna Grabowska badania przeprowadziła Marianna Grabowska, biegły rewident 

wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod 

numerem 1054/5441. 

 

Zakład Usługowy "REMAT" Sp. z o.o.  

Adres: ul Stare Miasto 29B, 88-100 Inowrocław  

Telefon: 052 357 34 42 

 

Zakład Usługowy "REMAT" Sp. z o.o. przeprowadził: 

 

- Przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2011 roku. 

 

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę 

Biegłych Rewidentów, pod numerem 1005. 

 

W imieniu Zakładu Usługowego "REMAT" Sp. z o.o. przegląd sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2011 roku 

przeprowadziła Marianna Grabowska, biegły rewident wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1054. 

2.2. INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY 

BIEGŁEGO REWIDENTA 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie wystąpiła rezygnacja ani zwolnienie biegłego rewidenta. 

Jednakże w 2011 roku Emitent dokonał zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych rezygnując          

z usług Biura Rachunkowego Marianna Grabowska na rzecz Zakładu Usługowego "REMAT" Sp. z o.o. Przyczyny zmian 

podmiotu badającego sprawozdania finansowe nie są istotne z punktu widzenia oceny Emitenta. 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA 

 

Wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta pochodzą ze zbadanych historycznych informacji finansowych 

za lata obrotowe 2008 – 2010 oraz niezbadanych i niepoddanych przeglądowi śródrocznych informacji finansowych Grupy 

Emitenta za 4 kwartały 2011 roku, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej (MSSF). 

 

Tabela 3.1 Wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2008-2010 oraz po czterech 

kwartałach 2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2010 r. 

Wyszczególnienie j.m. 

01.01.2011 r. 

-31.12.2011 r. 

01.01.2010 r. 

-31.12.2010 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

Przychody ze sprzedaży 

(tys. 

zł) 48 250 67 257 67 257 83 101 114 668 

EBITDA (wynik 

operacyjny + 

amortyzacja) 

(tys. 

zł) -9 402 -25 448 -25 448 -32 450 5 348 

Zysk brutto ze sprzedaży 

(tys. 

zł) 6 149 5 259 5 259 -3 755 17 906 
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Zysk z działalności 

operacyjnej (EBIT) 

(tys. 

zł) -11 850 -28 867 -28 867 -35 480 2 716 

Zysk (strata) brutto 

(tys. 

zł) -17 656 -47 785 -47 785 -55 071 4 537 

Zysk (strata) netto 

(tys. 

zł) -16 864 -46 973 -46 973 -56 391 4 262 

Aktywa 

(tys. 

zł) 192 803 183 327 183 327 142 893 124 837 

Zobowiązania i rezerwy 

na zobowiązania 

(tys. 

zł) 130 950 146 009 146 009 113 220 42 254 

Zobowiązania 

długoterminowe 

(tys. 

zł) 48 151 69 480 69 480 47 318 3 046 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 

(tys. 

zł) 82 799 76 529 76 529 65 902 39 208 

Kapitał (fundusz) własny 

(tys. 

zł) 61 853 37 318 37 318 29 673 82 583 

Kapitał (fundusz) 

podstawowy 

(tys. 

zł) 59 331 34 004 34 004 91 903 71 903 

Kapitał zapasowy i 

rezerwowy 

(tys. 

zł) 23 105 52 998 52 998 -10 507 25 581 

Zysk na jedną akcję (zł) -0,01 -0,82 -0,82 -1,47 0,12 

Zadeklarowana lub 

wypłacona dywidenda na 

jedną akcję (zł) 0 0 0 0 0 

Zestawienie kapitału zakładowego na dzień 31.12.2011 r. nie uwzględnia podwyższenia kapitału zakładowego w łącznej 

ilości 16 324 956 akcji po 20 gr. za 1 akcję, dokonanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 października 2011 

roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U1 (Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy postanowienie o rejestracji podwyższenia wydał w dniu 27 stycznia 2012 roku) oraz dokonanych 

na podstawie uchwały Zarządu z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U2, U3 i U4 (Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowienie o rejestracji 

podwyższenia tych akcji wydał w dniu 1 lutego 2012 roku. Podwyższenie kapitału w ramach serii U1, U2, U3 i U4, na dzień 
raportowania, w wartości emisyjnej zostało uwzględnione w kapitałach rezerwowych spółki. 

Źródło: Emitent 

4. CZYNNIKI RYZYKA 

4.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 

4.1.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z CELAMI STRATEGICZNYMI 

Spółka nie może zapewnić, że cele strategiczne Grupy zostaną osiągnięte. Rynek, na którym działa Grupa, podlega ciągłym 

zmianom, których kierunek i natężenie zależne są od wielu czynników. Dlatego przyszła pozycja i w efekcie przychody         

i zyski Grupy zależne są od zdolności do wypracowania i wdrożenia długoterminowej strategii. Podjęcie jakichkolwiek 

nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolność adaptacji do dynamicznie zmieniających się 

warunków rynkowych może mieć negatywne skutki dla wyników finansowych Grupy. W celu zminimalizowania ww. ryzyka 

Grupa stara się analizować wszystkie czynniki decydujące o wyborze strategii w perspektywach krótkoterminowej oraz 

długoterminowej, tak aby możliwe było maksymalnie precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia 

rynkowego. 

4.1.2. RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚIĄ SPRZEDAŻY 

Sprzedaż Grupy podlegała dotychczas sezonowym wahaniom, charakterystycznym dla branży budowlanej. Istniejąca w danej 

branży sezonowość sprzedaży była zawsze czynnikiem, który powodował zwiększenie wątpliwości, co do realnych rocznych 

prognoz finansowych. Dotychczas obserwowana w ostatnim miesiącu roku zwiększona liczba zakupów produktów stolarki 

budowlanej w dużym stopniu wynikała z uwarunkowań procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz możliwości 

skorzystania z odliczeń podatkowych poniesionych kosztów na cele remontowo-budowlane przez osoby fizyczne, co 

niejednokrotnie było odkładane na ostatnie dni roku. W wyniku zmian prawno-podatkowych, można się spodziewać 

zakupów w zależności od pojawiających się potrzeb remontowo-budowlanych, niezależnie od pory roku, natomiast 

uwarunkowania procesu budowlanego pozostają bez zmian, co wpływa na sezonowy charakter sprzedaży produktów 

wytwarzanych w ramach Grupy Kapitałowej. 

4.1.3. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ KOSZTÓW BUDOWY 

Grupa zawarła i w przyszłości będzie zawierać umowy z wykonawcami robót budowlanych na wykonanie projektów 

deweloperskich. 

 

Koszty takich projektów mogą ulegać zmianie z uwagi na: 
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 zmianę zakresu projektu oraz zmiany w projekcie architektonicznym; 

 wzrost cen materiałów budowlanych; 

 wzrost kosztów zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników lub niedobór wykwalifikowanych pracowników; 

 niewykonanie prac przez wykonawców w uzgodnionych terminach i w uzgodnionym standardzie akceptowalnym 

dla Grupy. 

Każdy istotny wzrost kosztów lub opóźnienie zakończenia realizacji projektów deweloperskich może negatywnie wpłynąć na 

rentowność Spółki lub obniżyć przyrost wartości jej aktywów netto. 

4.1.4. RYZYKO WALUTOWE 

Możliwe jest wystąpienie ryzyka kursowego związanego z kursami wymiany walut obcych, w których udzielane są kredyty 

hipoteczne zaciągane przez nabywców w celu sfinansowania kupna nieruchomości mieszkaniowych. Obniżenie kursu 

złotego w stosunku do walut obcych, w szczególności franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego lub euro, może 

spowodować, że nabywcy nie będą w stanie spłacać zaciągniętych kredytów hipotecznych lub ograniczona zostanie zdolność 

nowych nabywców do zaciągnięcia takich kredytów. Może to spowodować istotne obniżenie zapotrzebowania na nowe 

mieszkania i domy oraz doprowadzić do zwiększonej liczby przejęć nieruchomości przez banki. Powyższe zdarzenia mogą 

mieć istotny negatywny wpływ na rynek budownictwa mieszkaniowego, a w konsekwencji na działalność, sytuację 

finansową lub wyniki Grupy. 

Grupa w 2011 roku prowadziła na niewielką skalę działalność międzynarodową polegającą przede wszystkim na eksporcie 

wyrobów do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co naraża ją na ryzyko zmiany kursu walut (w szczególności 

GBP). Ryzyko zmiany kursu walut wynika z dokonywanych transakcji zakupu towarów handlowych, za które płatność 

następuje w terminie późniejszym niż zamówienie. Na nieznacznie niższym poziomie prowadzona była również działalność 

w zakresie importu z tego obszaru. Zdaniem Emitenta zmiany kursów walutowych mają nieznaczny wpływ na jego wyniki 

finansowe w związku z czym Emitent nie zawiera transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe.  

4.1.5. RYZYKO ZWIĄZANE Z ZALEŻNOŚCIĄ GRUPY OD WYKONAWCÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Grupa powierza wyspecjalizowanym firmom budowlanym wykonanie większości robót budowlanych w ramach 

poszczególnych projektów deweloperskich. Mimo, że polityka Grupy zakłada sprawowanie bieżącego nadzoru nad 

wykonywaniem robót budowlanych, Grupa nie jest w stanie zapewnić, że zakontraktowane prace zostaną wykonane przez 

wykonawców w prawidłowy sposób i w uzgodnionych terminach. Opóźnienia robót i nieprawidłowości w ich wykonaniu 

mogą spowodować opóźnienie zakończenia poszczególnych projektów deweloperskich, a w konsekwencji przyczynić się do 

wzrostu kosztów ich realizacji. Szczególnym rodzajem ryzyka jest utrata płynności finansowej przez wykonawców robót 

budowlanych, która może wpłynąć na jakość i terminowość zleconych prac. Utrata płynności finansowej może, w skrajnych 

przypadkach, doprowadzić do całkowitego zaprzestania prac przez wykonawcę robót budowlanych i spowodować 

konieczność jego zmiany. W konsekwencji wszystkie opóźnienia i koszty związane ze zmianą wykonawcy mogą negatywnie 

wpłynąć na wynik finansowy projektu deweloperskiego. Stosowana przez Grupę polityka polega na ograniczaniu 

powyższych ryzyk poprzez zawiązywanie długoterminowych relacji z wieloma renomowanymi wykonawcami robót 

budowlanych. 

4.1.6. RYZYKO ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MIESZKAŃ            

I DOMÓW 

Działalność Grupy obejmuje sprzedaż mieszkań i domów. W związku z tą działalnością Grupa może być narażona na spory    

i postępowania sądowe związane ze zrealizowanymi inwestycjami, w wyniku których spółki z Grupy mogą zostać 

zobowiązane do spełnienia określonych świadczeń (np. wynikających z gwarancji wykonania prac budowlanych udzielonych 

klientom). Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

4.1.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ 

Na rynku stolarki budowlanej w Czechach, podmioty prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do Grupy Emitenta 

podzielone są na dwie podstawowe grupy: lokalnych producentów i dystrybutorów okien. Dystrybutorzy to zwiększająca się 

grupa czeskich dostawców, którzy w warunkach rosnącej presji cenowej zlikwidowali istniejące dotychczas działy 

produkcyjne i funkcjonują obecnie w oparciu o dotychczasową markę sprowadzając wyroby np. z Polski lub Bułgarii             

i oferując je w ramach własnych sieci sprzedaży. W zakresie produkcji konkurencję stanowią głównie cztery największe 

podmioty (Window Holding, RI-Okna, Sulko, Svet oken) posiadające łącznie 33% udziału w rynku, jednak żadna z nich 

pojedynczo nie osiąga 10% udziału. Poza tymi czterema największymi podmiotami, VPO Protivanov konkuruje również 

bezpośrednio z porównywalnymi firmami pod względem wielkości, strategii, udziału w rynku i lokalizacji,  m.in. z Pramos, 

Oknotherm oraz Decro Bzenec. Wspomnieć należy również o rosnącej konkurencji ze strony dostawców z innych krajów 

m.in. z Polski. Zbyt duża konkurencja może wywoływać presję na zmniejszanie się zysków Grupy Emitenta poprzez spadek 

marż uzyskiwanych w tym segmencie działalności co może przełożyć się na pogorszenie sytuacji finansowej Grupy TRION.  

 

W segmencie deweloperskim Grupa może napotkać znaczącą konkurencję ze strony innych deweloperów, w szczególności  

na etapie identyfikacji i pozyskiwania odpowiednich gruntów oraz na etapie sprzedaży mieszkań i domów. Konkurencja 

może także spowodować nadpodaż na rynku mieszkań i domów. Działania konkurencji mogą spowodować utratę 

atrakcyjnych potencjalnie lokalizacji budów, zawyżenie cen gruntów lub obniżenie ostatecznej ceny sprzedaży. 
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Taka konkurencja może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Istotne 

znaczenie w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej ma zdolność do pozyskania kapitału na finansowanie projektów 

inwestycyjnych oraz pozyskanie nieruchomości gruntowych w atrakcyjnych lokalizacjach. 

 

4.1.8. RYZYKA  TOWARZYSZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH 

Projekty deweloperskie realizowane przez Grupę wymagają znacznych nakładów w fazie przygotowania, a następnie 

budowy. Dodatnie przepływy finansowe z takich projektów możliwe są często dopiero po upływie 15 -18 miesięcy od 

rozpoczęcia robót budowlanych. Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie kapitałowe takie projekty są ze swej istoty obarczone 

wieloma istotnymi ryzykami, w szczególności: nieuzyskanie pozwoleń niezbędnych do wykorzystania gruntów zgodnie         

z planami Grupy, opóźnienia w zakończeniu budowy, koszty przewyższające koszty założone w budżecie spowodowane 

niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niewypłacalność wykonawców lub podwykonawców, spory pracownicze               

u wykonawców lub podwykonawców, niedobór materiałów lub sprzętu budowlanego, nieszczęśliwe wypadki lub 

nieprzewidziane trudności techniczne, brak możliwości uzyskania pozwoleń umożliwiających oddanie budynku lub 

budynków do użytkowania lub innych wymaganych pozwoleń czy też zmiany w przepisach regulujących wykorzystanie 

gruntów. Wystąpienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może spowodować opóźnienia w zakończeniu projektu 

deweloperskiego, wzrost kosztów lub utratę przychodów z takiego projektu, zablokowanie środków zainwestowanych w 

kupno gruntu, a w niektórych przypadkach brak możliwości zakończenia projektu deweloperskiego. Każda z tych 

okoliczności może mieć z kolei istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

4.1.9. RYZYKO ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM NIEPRAWIDŁOWEJ TECHNOLOGII 

BUDOWLANEJ 

Koszty budowy obiektu mogą się znacznie różnić w zależności od przyjętej technologii budowlanej. Na rynku usług 

budowlanych dostępnych jest wiele różnych technologii budowy i często są wprowadzane nowe technologie. Dobór 

nieprawidłowej technologii na wstępnym etapie realizacji projektu deweloperskiego może skutkować przede wszystkim 

przekroczeniem zakładanych kosztów budowy lub opóźnieniami w realizacji projektu. Może to mieć istotny negatywny 

wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

4.1.10. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI GRUNTOWYMI 

Nabywając grunty do celów deweloperskich, Grupa przeprowadza analizę techniczną pozyskiwanego gruntu. Niemniej 

jednak, z uwagi na ograniczenia tej analizy, nie można wykluczyć, iż w trakcie realizacji projektu deweloperskiego Grupa 

natknie się na nieprzewidziane czynniki, które mogą spowodować opóźnienie lub zwiększyć koszt przygotowania gruntu pod 

budowę, np. wody gruntowe, niestabilność dolnych warstw gruntu oraz znaleziska archeologiczne. Czynniki takie mogą mieć 

istotny wpływ na koszty realizacji danego projektu deweloperskiego lub wręcz uniemożliwić jego realizację w planowanym 

kształcie. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

4.1.11. RYZYKO ZWIĄZANE Z LOKALIZACJĄ I CENAMI NIERUCHOMOŚCI  

Zyskowność Grupy jest uzależniona od poziomu cen mieszkań i domów w Polsce. W przypadku spadku cen Spółka nie może 

zapewnić, że Grupa będzie w stanie sprzedać wybudowane mieszkania i domy po korzystnych cenach. Może to mieć istotny 

negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

Wartość nieruchomości zależy w znacznej mierze od jej lokalizacji oraz przeznaczenia. Jeżeli zalety lokalizacji 

nieruchomości lub jej przeznaczenia zostaną niewłaściwie ocenione, mogą pojawić się trudności z jej sprzedażą za zakładaną 

cenę. W przypadku konieczności obniżenia ceny sprzedaży danej nieruchomości w celu przyciągnięcia nabywców, wartość 

wpływów ze sprzedaży nieruchomości może znacznie spaść. Jeżeli zakładane przez prowadzące działalność deweloperską 

spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta, przychody ze sprzedaży nie zostaną osiągnięte, może to mieć negatywny wpływ na 

wynik finansowy danego projektu deweloperskiego, a tym samym wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta.  

4.1.12. RYZYKO ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zgodnie z polskim prawem podmioty użytkujące grunty, na których znajdują się niebezpieczne substancje lub 

zanieczyszczenia mogą być zobowiązane do ich usunięcia, ponoszenia kosztów rekultywacji lub zapłaty kar 

administracyjnych. Ocena ryzyka powstania roszczeń odszkodowawczych, obowiązku ponoszenia kosztów rekultywacji        

i zapłaty kar administracyjnych z tytułu zanieczyszczenia środowiska jest dla Grupy ważnym elementem analizy prawnej       

i technicznej przeprowadzanej w ramach procesu pozyskiwania gruntów pod przyszłe projekty deweloperskie. Niemniej 

jednak nie można obecnie wykluczyć możliwości,  że w przyszłości Grupa będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowań, kar 

administracyjnych czy ponoszenia kosztów rekultywacji wynikających z zanieczyszczenia środowiska na posiadanych przez 

Grupę gruntach. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

4.1.13. RYZYKO ZWIĄZANE Z DECYZJAMI ADMINISTRACYJNYMI 

Emitent nie może zapewnić, że dla spółek prowadzących działalność deweloperską z Grupy Kapitałowej, poszczególne 

zezwolenia, zgody lub pozwolenia wymagane w związku z obecnie prowadzonymi lub nowymi projektami deweloperskimi 

zostaną uzyskane w terminie, lub będą pozytywne, lub że istniejące lub przyszłe zezwolenia, zgody albo pozwolenia nie 

zostaną cofnięte. Nieuzyskanie takich zezwoleń, pozwoleń lub zgód, albo ich cofnięcie może mieć niekorzystny wpływ na 

zdolność do realizacji lub ukończenia bieżących, a także nowych projektów deweloperskich. Istnieje także ryzyko, że 

uzyskanie niezbędnych zezwoleń, zgód i pozwoleń może być utrudnione w związku z działalnością organizacji społecznych   

i ekologicznych, które mogą blokować realizację projektów deweloperskich. Może to mieć  negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta. 
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4.1.14. RYZYKO ZWIĄZANE Z ROSZCZENIAMI WOBEC WYKONAWCÓW 

Grupa zawarła i w przyszłości będzie zawierać z wykonawcami robót budowlanych umowy o budowę i realizację projektów 

deweloperskich. Zaciągnięte przez wykonawców zobowiązania w związku z realizacją projektów deweloperskich mogą 

skutkować powstaniem roszczeń wobec nich z powodu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania takich zobowiązań. 

Mimo że wykonawcy robót budowlanych udzielają gwarancji dobrego wykonania, które pozwalają ograniczyć wpływ 

niewykonania przez nich zobowiązań, to wejście w spór z wykonawcą może doprowadzić do opóźnień w realizacji projektu 

deweloperskiego lub do przekroczenia kosztów. Nierzetelny wykonawca może również nie być w stanie całkowicie 

zaspokoić ewentualnych roszczeń Grupy. Może to spowodować, iż Grupa, która jest bezpośrednio odpowiedzialna wobec 

klientów, nie będzie w stanie zrekompensować sobie w pełni kosztów, jakie poniesie z tytułu niezrealizowania lub 

opóźnienia w realizacji projektu deweloperskiego, co może w istotnie negatywny sposób wpłynąć na działalność, sytuację 

finansową lub wyniki Grupy 

4.1.15. RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NABYCIA KOLEJNYCH GRUNTÓW 

Pomyślny rozwój działalności oraz zyskowność Grupy zależą w szczególności od zdolności pozyskiwania dobrych terenów 

pod budowę po konkurencyjnych cenach oraz ich właściwego zagospodarowania, a następnie od zdolności sprzedania przez 

Grupę wybudowanych mieszkań i domów w odpowiednim terminie i z dobrą marżą. Zdolność do wypełnienia powyższych 

założeń zależy w dużej mierze od kondycji rynku budownictwa mieszkaniowego w Warszawie. Pozyskanie gruntów w celu 

realizacji projektów deweloperskich w przyszłości może być trudne z przyczyn takich jak konkurencja na rynku 

nieruchomości, czasochłonny proces uzyskiwania pozwoleń administracyjnych, brak miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego oraz ograniczona dostępność terenów z odpowiednią infrastrukturą. Powyższe fakty mogą mieć 

istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

4.1.16. RYZYKO ZWIĄZANE Z WYPADKAMI PRZY PRACY U WYKONAWCÓW 

Pomimo iż Grupa co do zasady nie odpowiada bezpośrednio za wypadki przy pracy, które mogą się zdarzyć u wykonawców 

robót budowlanych na placach budów Grupy, wypadki takie mogą powodować przerwy w pracy wykonawców. Przerwy       

w pracy wykonawców z kolei mogą spowodować wydłużenie realizacji projektu deweloperskiego, a w rezultacie również 

wzrost kosztów jego realizacji. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy. 

4.1.17. RYZYKO ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ 

Projekt deweloperski może być realizowany wyłącznie przy zapewnieniu wymaganej prawem infrastruktury. Pomimo 

pozytywnych wyników analizy prawnej i technicznej, brak koniecznej infrastruktury powodować może, iż realizacja projektu 

deweloperskiego na danym gruncie będzie niemożliwa lub w przypadku konieczności zapewnienia infrastruktury przez 

Grupę zbyt kosztowna. Zwłaszcza w przypadku większych projektów deweloperskich Grupa ustanawia odrębny nadzór nad 

zapewnieniem/doprowadzeniem infrastruktury. Pomimo to istnieje ryzyko, iż ze względu na opóźnienia w przygotowaniu 

dostępu do infrastruktury, w szczególności wynikających z czynników niezależnych od Grupy, nastąpi opóźnienie w oddaniu 

danego projektu deweloperskiego do użytkowania lub nieprzewidziany wzrost kosztów zapewnienia/doprowadzenia 

infrastruktury. Zdarzenia takie mogą mieć istotny wpływ na opłacalność projektu. Może to mieć istotny negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

4.1.18. RYZYKO ZWIĄZANE Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI W DZIAŁALNOŚCI 

OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Realizacja projektów deweloperskich charakteryzuje się sporymi nakładami finansowymi szczególnie w początkowej fazie 

przygotowania i budowy nieruchomości. Z tego też powodu, takim przedsięwzięciom z natury towarzyszą istotne ryzyka 

związane z finansowaniem i płynnością finansową wynikające m.in. z nieuzyskania pozwoleń niezbędnych do wykorzystania 

gruntów zgodnie z planami, opóźnienia w zakończeniu budowy, kosztów przewyższających koszty założone w budżecie, 

niewypłacalności wykonawców lub podwykonawców, sporów pracowniczych u wykonawców lub podwykonawców, 

niedoborów materiałów lub sprzętu budowlanego, nieszczęśliwych wypadków lub nieprzewidzianych trudności 

technicznych, braku możliwości uzyskania pozwoleń umożliwiających oddanie budynku lub budynków do użytkowania. W 

momencie pojawienia się któregokolwiek z tych ryzyk może nastąpić opóźnienie w realizacji projektu, zwiększenie kosztów 

lub utrata przychodów, zamrożenie środków zainwestowanych w nabycie nieruchomości pod projekt deweloperski,               

a w niektórych przypadkach niezdolność do ukończenia inwestycji co może przełożyć się w istotnym stopniu na wyniki          

i sytuację finansową Emitenta. Dodatkowo zwrócić należy uwagę, że Emitent jest w trakcie procesu restrukturyzacji 

obejmującej poprawę struktury kapitałów. W tym celu obniżył kapitał zakładowy poprzez zmniejszenie wartości nominalnej 

jednej akcji, a następnie podwyższył kapitał w drodze emisji nowych akcji. Pozwoliło to na rozliczenie strat z lat ubiegłych, 

uporządkowanie jego struktury kapitałów, a także na jego dokapitalizowanie. Emitent nie wyklucza również 

przeprowadzenia kolejnych emisji prywatnych skierowanych do inwestorów zainteresowanych zaangażowaniem się             

w projekty, które Emitent zamierza zrealizować jak również jego dokapitalizowaniem. Ponadto Emitent nie wyklucza 

przeprowadzenia w 2012 roku oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z której 

środki byłyby przeznaczone na realizację wybranych projektów deweloperskich. Zdaniem Emitenta jego obecna sytuacja 

finansowa uległa poprawie i w jego opinii, mając na uwadze deklaracje złożone przez potencjalnych inwestorów, posiada on 

zdolność do pozyskania finansowania pozwalającego na realizację zamierzonych projektów deweloperskich. Nie można 

jednak wykluczyć, że pogorszenie się otoczenia makroekonomicznego oraz sytuacji na rynkach finansowych może 

spowodować problemy z pozyskaniem środków na finansowanie projektów, co wpłynęłoby negatywnie na wyniki i sytuację 

finansową Emitenta. Aby zminimalizować ryzyko związane z trudnościami finansowymi Emitent stara się również stosować 

model zarządzania gotówką właściwy dla branży deweloperskiej. Dzięki temu możliwe do przewidzenia są tymczasowe 
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niedobory, jak i nadwyżki finansowe wynikające z prowadzonej działalności operacyjnej oraz finansowej pozwalające         

w pewnym stopniu ograniczyć ryzyko związane z płynnością. 

4.1.19. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ PROFILU DZIAŁALNOŚCI 

Od 2010 roku Grupa Emitenta jest w trakcie procesu restrukturyzacji, której celem jest m.in. zmiana profilu działalności. 

Wcześniej spółka zajmowała się produkcją okien i drzwi, masztów dla telefonii GSM/UMTS i europalet oraz usługami 

serwisowymi związanymi z podstawową produkcją, a także usługami związanymi z transportem i spedycją międzynarodową. 

Po restrukturyzacji działalność Grupy Emitenta skupiać się będzie na branży deweloperskiej. Brak doświadczenia                 

w prowadzeniu działalności w nowym segmencie oraz brak ugruntowanej pozycji na tym rynku może spowodować, że 

zakładane przez Emitenta cele strategiczne nie zostaną osiągnięte. Nawet w przypadku skutecznego przeprowadzenia procesu 

restrukturyzacji i zrealizowania zakładanych projektów deweloperskich nie ma gwarancji, że uzyskane przez Emitenta 

wyniki finansowe będą pozytywne i satysfakcjonujące. Nasilenie się presji konkurencyjnej może spowodować spadek marż    

i wpłynąć negatywnie na zakładane przez Emitenta wyniki. W celu ograniczenia ryzyka związanego z brakiem 

doświadczenia, Emitent pozyskał inwestora branżowego jakim jest Grupa Alterco, zapewniając sobie w pewnym stopniu 

większe bezpieczeństwo w początkowym, najtrudniejszym okresie funkcjonowania w nowym segmencie i możliwość 

wykorzystania jego pozycji rynkowej.  

4.1.20. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIESPEŁNIENIEM PRZEZ EMITENTA WYMOGÓW ART. 86 UST. 4 

USTAWY Z DNIA 7 MAJA 2010 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH I ICH SAMORZĄDZIE, 

PODMIOTACH UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ O 

NADZORZE PUBLICZNYM 

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, u emitentów papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym funkcjonować powinien komitet audytu, przy czym wśród podmiotów, w 

których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie 

nadzorczej. Zgodnie z ust. 4 Ustawy o biegłych rewidentach w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków, w 

tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie 

rachunkowości lub rewizji finansowej. Emitent nie spełnia wymogów z art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach, bowiem 

Komitet Audytu nie został powołany. Przeciwdziałając ryzyku Zarząd Emitenta zwrócił się do Rady Nadzorczej o powołanie 

członków Komitetu Audytu spośród członków Rady Nadzorczej. 

4.1.21. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEPEŁNYM SKŁADEM KOMITETU DO SPRAW WYNAGRODZEŃ 

Komitet do spraw wynagrodzeń jest powoływany w składzie dwuosobowym spośród członków Rady Nadzorczej do 

przedstawiania opinii i rekomendacji dotyczących sposobów wynagradzania pracowników spółki ze szczególnym 

uwzględnieniem członków zarządu. Obecnie Komitet do spraw wynagrodzeń nie został powołany. Przeciwdziałając ryzyku 

Zarząd Emitenta zwrócił się do Rady Nadzorczej o powołanie członków Komitetu do spraw wynagrodzeń spośród członków 

Rady Nadzorczej. 

4.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT 

PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 

4.2.1. RYZYKO ZWIĄZANE ZE STANEM KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ 

Na kondycję całego sektora, a zatem również na sytuację Spółki wpływać będzie ogólny stan polskiej gospodarki.                

W finansowaniu budownictwa bardzo istotną rolę odgrywa prowadzona przez NBP polityka monetarna wpływająca na 

ogólne warunki kredytowe. Wysokość oprocentowania kredytów dla budownictwa zależy od polityki państwa (preferencyjne 

kredyty), ale również od poziomu stóp procentowych, których wzrost zmniejszy opłacalność realizacji projektów 

deweloperskich, jak również obniży popyt na mieszkania i domy. 

Grupa Emitenta finansuje także swoją działalności korzystając z kredytów krótkoterminowych i długoterminowych oraz 

pożyczek o zmiennym oprocentowaniu. Są więc narażone na ryzyko stóp procentowych. Duża ekspozycja związana z tym 

ryzykiem oraz niewłaściwa wcześniejsza ocena tego ryzyka, mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy 

Kapitałowej Emitenta. Ponieważ kapitał obcy stanowi obecnie znaczną część pasywów, a potencjalne wahania stóp 

procentowych są niewielkie, spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta nie stosują narzędzi zabezpieczających w tym zakresie.  

 

Osłabienie tempa wzrostu gospodarczego zmniejszyłoby również popyt na produkty i usługi oferowane przez Emitenta        

w segmencie stolarki otworowej, a przez to osiągany przez nią wynik na sprzedaży. Sytuacja makroekonomiczna                  

w Czechach silnie wpływa na opłacalność działalności w tym segmencie, gdyż popyt na produkty stolarki otworowej jest 

pochodną skłonności do zakupu dóbr trwałych, która z kolei jest uzależniona od fazy cyklu koniunkturalnego, dynamiki PKB 

oraz dochodu permanentnego.  

4.2.2. RYZYKO ZWIĄZANE ZE STANEM SEKTORA BUDOWLANO – MONTAŻOWEGO 

Koniunktura na rynku budowlano-montażowym kształtuje się wprost proporcjonalnie do wzrostu gospodarczego w Polsce. 

Na koniunkturę na rynku budowlano-montażowym mają przede wszystkim wpływ takie czynniki jak cena pieniądza 

wyrażona wielkością stopy procentowej, dostępność linii kredytowych oferowanych przez sektor bankowy dla inwestorów 

oraz sprzyjające korzystne rozwiązania prawne, umożliwiające podejmowanie kolejnych inwestycji. Grupa dostrzega 

potencjalne zagrożenie ograniczenia przez banki akcji kredytowej na zakup i budowę nieruchomości oraz ze strony 
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długotrwałych procedur administracyjno-budowlanych, od których uzależnione jest rozpoczęcie nowych budów. Spółka 

zwraca uwagę, że tylko niewielka część obszarów kraju posiada plany zagospodarowania przestrzennego, których istnienie 

jest istotnym czynnikiem umożliwiającym rozpoczęcie realizacji inwestycji. 

4.2.3. RYZYKO EKONOMICZNE I POLITYCZNE 

Grupa prowadzi swoją działalność w Polsce oraz w Czechach, które uznawane są za rynki rozwijające się. Inwestorzy 

inwestujący w akcje spółek działających na takich rynkach powinni mieć świadomość istnienia na takich rynkach większych 

ryzyk ekonomicznych i politycznych niż na rynkach rozwiniętych. Sytuacja finansowa branży deweloperskiej w Polsce, oraz 

branży stolarki otworowej w Czechach, a więc i sytuacja finansowa Grupy, jest ściśle związana z wieloma czynnikami 

ekonomicznymi, takimi jak zmiany PKB, inflacja, bezrobocie, kursy walutowe czy wysokość stóp procentowych. Wszelkie 

przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub więcej z powyższych czynników mogą doprowadzić do spadku popytu na nowe 

mieszkania i domy oraz produkty stolarki otworowej, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową oraz wyniki Grupy. 

4.2.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIESTABILNOŚCIĄ OTOCZENIA PRAWNEGO 

W Polsce następują częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej. Istnieje ryzyko 

zmiany obecnych przepisów podatkowych w taki sposób, że nowe regulacje mogą się okazać mniej korzystne dla Spółki lub 

jej klientów, co w konsekwencji może przełożyć się w sposób bezpośredni lub pośredni na pogorszenie warunków 

funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej. 

 

Zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje mogą stanowić źródło ryzyka dla działalności Grupy Kapitałowej 

Emitenta. Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących działalności produkcyjnej, ochrony środowiska, 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady 

funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla 

działalności podmiotów gospodarczych. 

Prawo polskie wciąż znajduje się w okresie dostosowawczym, związanym z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 

Zmianie uległo wiele ustaw i nadal wdrażane są dyrektywy prawa europejskiego, które zmieniają procedury administracyjne, 

sądowe, a także przepisy regulujące prawo prowadzenia działalności gospodarczej. Wejście w życie nowych regulacji obrotu 

gospodarczego może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi 

interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp. 

4.2.5. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIENNOŚCIĄ SYSTEMU PODATKOWEGO 

W Polsce następują częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej. Dodatkowo 

wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. 

Dodatkowym czynnikiem powodującym brak stabilności polskich przepisów podatkowych jest przystąpienie Polski do Unii 

Europejskiej, które dodatkowo zwiększyło wyżej wymienione ryzyko. Jednym z aspektów niedostatecznej precyzji 

unormowań podatkowych jest brak przepisów przewidujących formalne procedury ostatecznej weryfikacji prawidłowości 

naliczenia zobowiązań podatkowych za dany okres. Deklaracje podatkowe oraz wysokość faktycznych wypłat z tego tytułu 

mogą być kontrolowane przez organy skarbowe przez pięć lat od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. 

Przyjęcie przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów podatkowych, niż zakładana przez Emitenta mogą się 

okazać niekorzystne dla Spółki lub jej klientów, co w konsekwencji może przełożyć się w sposób bezpośredni lub pośredni 

na pogorszenie warunków funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej. 

4.2.6. RYZYKO ODEJŚCIA KLUCZOWYCH CZŁONKÓW KIEROWNICTWA I TRUDNOŚCI 

ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM NOWEJ WYKWALIFIKOWANEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera jakość pracy osób zarządzających, jak i kluczowych pracowników. Grupa jest 

zależna od osób pełniących funkcje kierownicze, a w szczególności członków zarządu oraz kluczowych pracowników 

Spółki. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Grupie posiadają szerokie doświadczenie zdobyte na polskim rynku 

nieruchomości w zakresie wyszukiwania, pozyskiwania, finansowania, budowy, marketingu i zarządzania projektami 

deweloperskimi. Odejście któregokolwiek z członków Zarządu lub pracownika kluczowego dla Grupy  może negatywnie 

wpłynąć na zdolność Grupy do prowadzenia działalności. Ponadto w Polsce występuje obecnie niedobór doświadczonych 

menedżerów spółek prowadzących działalność deweloperską i występują trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry 

kierowniczej. Powyższe ograniczenia mogą negatywnie wpływać na zdolność Grupy do generowania nowych projektów 

deweloperskich lub realizacji już rozpoczętych projektów deweloperskich. Może to mieć istotny negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową czy wyniki Grupy. 

4.2.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z AWARIĄ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 

Grupa nie jest uzależniona od systemów informatycznych, jednakże awaria używanego przez nią systemu informatycznego 

prowadząca do utraty danych może spowodować czasową dezorganizację działalności Grupy, w szczególności w kontaktach 

z klientami. Grupa nie jest także w stanie zagwarantować, że używane przez nią systemy informatyczne będą wystarczające 

dla jej przyszłych potrzeb. Powyższe może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy. 

4.2.8. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEEFEKTYWNOŚCIĄ SYSTEMU KSIĄG WIECZYSTYCH 

Istniejący obecnie w Polsce system ksiąg wieczystych jest nieefektywny, co może powodować opóźnienia w procesie 

scalania gruntów, tzn. zakładania dla wielu działek jednej księgi wieczystej (co jest wymagane, zanim obiekt budowlany 
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będzie mógł być podzielony pomiędzy indywidualnych klientów, którzy nabywają w nim lokale od Grupy). Ta nieefekty-

wność może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

4.2.9. RYZYKO WYNIKAJĄCE Z USTAWY O GWARANCJACH ZAPŁATY ZA ROBOTY 

BUDOWLANE 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. Nr 180, poz. 17 58) 

wykonawca robót budowlanych, któremu Grupa zleciła realizację projektu deweloperskiego, może w każdym czasie żądać 

od Grupy gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytuł u wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz 

zleceń dodatkowych. Gwarancją zapłaty zgodnie z ustawą jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa 

bankowa lub poręczenie banku udzielone wykonawcy na zlecenie zamawiającego. Zgodnie z dotychczasową praktyką 

wykonawcy nie żądali od spółek z Grupy gwarancji zapłaty. Istnieje jednak ryzyko wysunięcia takich żądań w przyszłości. 

Brak wystarczającej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących Grupy   

i uprawnia wykonawcę do żądania wynagrodzenia na podstawie art. 639 Kodeksu Cywilnego. Spowodować to może wzrost 

kosztów i opóźnienie realizacji projektów deweloperskich lub wręcz uniemożliwić ich realizację i może mieć to istotny 

negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane z istotnymi szkodami 

przewyższającymi wypłaty z tytułu ubezpieczenia. Polityką Grupy jest, aby jej obiekty były odpowiednio ubezpieczone. 

Jednakże obiekty budowane w ramach projektów realizowanych przez Grupę mogą ulec fizycznemu zniszczeniu wskutek 

pożaru lub z innych przyczyn, czego wynikiem będą szkody, których może nie pokryć w całości odszkodowanie z tytułu 

ubezpieczenia. Ponadto istnieją pewne rodzaje ryzyk, które nie są ubezpieczane. W przypadku wystąpienia nieubezpieczonej 

szkody lub szkody przewyższającej limit wypłaty Z ubezpieczenia, Grupa może utracić swój kapitał zainwestowany             

w projekt deweloperski dotknięty szkodą, a także przewidywane przychody z tytułu tego projektu deweloperskiego. 

Dodatkowo Grupa może być zobowiązana do naprawienia szkody spowodowanej ryzykiem, które nie jest objęte 

ubezpieczeniem. Ponadto Spółka może być zobowiązana do dalszej obsługi zadłużenia finansowego związanego z projektem 

deweloperskim, który uległ  uszkodzeniu. Powyższe zdarzenia mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową lub wyniki Spółki. 

4.2.10. RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAŁAMANIEM CEN GRUNTÓW 

Zgodnie z przyjętą w Europie Zachodniej praktyką w branży Grupa posiada bank ziemi. Pozyskiwanie gruntów dla tego 

banku obejmuje nabywanie gruntów oraz ich rezerwację poprzez zawieranie przedwstępnych umów sprzedaży. Przy 

zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży uiszczany jest zadatek, którego wartość wynosi najczęściej od 10% do 20% 

wartości gruntu. Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży zapewnia Grupie opcję zakupu gruntu w terminie średnio na 

okres 8 miesięcy (od 2 do 19 miesięcy). Nagłe załamanie się cen gruntów spowoduje obniżenie się wartości gruntów już 

posiadanych przez Grupę i w zależności od warunków rynkowych:  

 nabywanie gruntów powyżej cen rynkowych albo  

 utratę uiszczonych zadatków, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub 

wyniki Grupy. 

4.2.11. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ŚCIĄGALNOŚIĄ NALEŻNOŚCI 

Charakterystyczny dla sektora budowlanego w Czechach jest fakt, że podmioty na nim działające spotykają się z dłuższym 

niż średni okresem oczekiwania na spływ należności. Czynnik ten jest charakteru zewnętrznego i jest zależny od stanu 

gospodarki. Determinuje on działalność firm, co dotyczy zwłaszcza małych przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych. Dla 

Emitenta ryzyko opóźnionej ściągalności należności jest niewielkie z uwagi na fakt, że wśród klientów część stanowią 

klienci indywidualni, dla których nie stosuje się odroczonych terminów płatności.  

5. INFORMACJE O EMITENCIE 

5.1. HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA 

5.1.1.  PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA 

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w Statucie Emitenta jako: „TRION Spółka Akcyjna”. 

Zgodnie z art. 306 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §1 Statutu Emitent może używać skróconej firmy (nazwy)                   

w brzmieniu: „TRION S.A”. W obrocie handlowym Emitent może posługiwać się zarówno firmą w pełnym brzmieniu, jak 

używać firmy (nazwy) skróconej. 

 

Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2008 roku dokonano zmiany nazwy Emitenta               

z dotychczasowej TRAS – INTUR Spółka Akcyjna na TRION Spółka Akcyjna. 

5.1.2.  MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ JEGO NUMER REJESTRACYJNY 

Emitent został utworzony 28 kwietnia 1997 roku aktem notarialnym rep. A nr 4169/97 i został wpisany do rejestru 

handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy, pod firmą Tras 

Tychy Spółka Akcyjna. Emitent został zarejestrowany jako spółka akcyjna 7 maja 1997 roku pod nr RHB 15033. 

 

W dniu 3 lipca 2001 roku Spółka Tras Tychy S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wobec zmiany siedziby 

Emitenta ze Skawiny na Inowrocław, w dniu 17 sierpnia 2005 roku Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców 
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prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

dotychczasowym numerem 0000024482. 

5.1.3. DATA UTWORZENIA EMITENTA ORAZ CZAS NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY, CHYBA, ŻE 

NA CZAS NIEOKREŚLONY 

Emitent powstał 28 kwietnia 1997 roku. Czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 

 

31 marca 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało zmiany nazwy Emitenta na TRION Spółka 

Akcyjna. 

5.1.4.  SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH    

I ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA EMITENT, KRAJ SIEDZIBY ORAZ ADRES I NUMER 

TELEFONU JEGO SIEDZIBY (LUB GŁÓWNEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, 

JEŚLI JEST ONO INNE NIŻ SIEDZIBA) 

 

Siedziba:    Inowrocław  

Forma prawna:    spółka akcyjna  

Kraj siedziby:    Polska  

Adres:    ul. Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław 

Telefon:    (+48 52) 606 293 145 

Fax:    (+48 52) 357 11 26 

Poczta elektroniczna:  sekretariat@trion.pl 

Strona internetowa:   www.trion.pl 

 

Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent: Emitent został utworzony i działa na podstawie 

przepisów prawa polskiego. Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego i działa zgodnie            

z regulacją Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego.  

5.1.5.  ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA 

Założycielami Spółki w kwietniu 1997 roku byli: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tras Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie 

założone w 1991 roku [wpisane do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział 

VI Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem H/B 2419], które objęło 10.800 akcji oraz 6 osób fizycznych: Tadeusz Marszalik, 

który objął 330 akcji, Stanisław Szostek, który objął 300 akcji, Ryszard Maksym, który objął 300 Akcji, Gudrun Schönberg, 

która objęła 90 akcji, Andreas Kamiński, który objął 90 akcji, Andrzej Dobrucki, który objął 90 akcji. 

 

Pierwszą siedzibą Spółki była Skawina. W dniu 30 lipca 1997 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło     

o zmianie siedziby Spółki na Tychy. Celem powołania nowej firmy było rozpoczęcie działalności produkcyjnej                     

w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Począwszy od 1997 roku datuje sie szybki rozwój Spółki. W chwili 

zarejestrowania kapitał akcyjny Spółki wynosił 120 000 zł. W wyniku kolejnych emisji kapitał wzrósł ponad 30-krotnie, co 

pozwoliło na rozszerzenie zakresu działalności Emitenta. 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 23 marca 1998 roku uchwaliło przekształcenie Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego Tras Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie w spółkę akcyjną o nazwie Tras Okna Spółka Akcyjna. W wyniku 

wpisu przekształcenia do rejestru handlowego, spółka Tras Okna S.A. stała sie następcą prawnym Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego Tras Sp. z o.o. W czerwcu 2000 roku Spółka dokonała reorganizacji swojej Grupy Kapitałowej. 

Akcjonariusze indywidualni: Tadeusz Marszalik, Stanisław Szostek, Ryszard Maksym, Gudrun Schönberg, Andrzej 

Dobrucki oraz Andreas Kamiński nabyli od spółki Tras Okna S.A. wszystkie posiadane przez tę spółkę akcje Tras Tychy 

S.A., natomiast w lipcu 2000 roku sprzedali spółce Tras Tychy S.A. wszystkie posiadane akcje spółki Tras Okna S.A. 

Wszystkie te transakcje zostały dokonane za pośrednictwem KDM S.A. W efekcie Akcjonariusze indywidualni stali się 

Akcjonariuszami reprezentującymi 100% kapitału akcyjnego Tras Tychy S.A., natomiast Emitent stał sie jedynym 

akcjonariuszem Tras Okna S.A. 

 

Na początku 1999 roku Emitent objął udziały w spółce Ekowiknoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, dla której obszarem 

aktywności gospodarczej była działalność produkcyjno-handlowa w zakresie stolarki PCV. 

 

W dniu 25 lipca 2000 roku NWZ Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2 zł każda. Po przeprowadzeniu publicznej 

subskrypcji akcji serii D objętych zostało 568.184 akcji, a kapitał zakładowy Spółki wynosił 4 836 368 zł i dzielił sie na 

2.418.184 akcje. Cenę emisyjną akcji serii D ustalono na 20,50 zł za jedną akcje. Akcje serii D zostały objęte za gotówkę. 

 

W dniu 7 maja 2002 roku NWZ Tras Tychy S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie emisji obligacji oraz warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie powyższej uchwały Spółka była uprawniona do wyemitowania    

w ramach całego programu emisji do 3.000 sztuk obligacji, o wartości nominalnej 10 000 zł każda, zamiennych na akcje 

zwykłe na okaziciela serii E. Obligacje zaoferowane zostały w publicznej subskrypcji inwestorom kwalifikowanym              

w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do 

objęcia akcji serii E kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony z kwoty 4 836 368 zł do kwoty nie większej 

niż 6 836 368 zł, tj. o kwotę nie większą niż 2 000 000 zł, poprzez emisje do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

mailto:sekretariat@trion.pl
http://www.trion.pl/
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o wartości nominalnej 2 zł każda. Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji serii E byli wyłącznie posiadacze Obligacji. 

Uchwała została zarejestrowana przez właściwy sąd w dniu 18 lipca 2002 roku Spółka wyemitowała 410 obligacji serii A 

oraz 410 obligacji serii B, co daje łącznie liczbę 820 obligacji. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, cena konwersji jednej 

Obligacji na jedną akcję serii E wynosiła 30 zł. Uchwałą nr 21 z dnia 23 czerwca 2003 roku  Walne Zgromadzenie Spółki 

upoważniło Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zmiany ceny konwersji obligacji, w ten 

sposób, aby cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za obligacje była równa 16 zł. Do dnia 12 grudnia 2003 roku  

wszyscy Obligatariusze posiadający obligacje serii A oraz serii B wyrazili pisemną zgodę na zmianę ceny konwersji z kwoty 

30 zł na kwotę 16 zł. W wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego żadna Obligacja serii A i B nie została 

zamieniona na akcje serii E – Spółka nie wyemitowała żadnej akcji serii E. 

 

W dniu 7 czerwca 2002 roku Sąd Rejonowy w Katowicach postanowił o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego                 

o połączeniu poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. Tras Okna S.A. na spółkę przejmującą tj. Tras 

Tychy S.A. Tras Okna S.A. była w 100% własnością Tras Tychy S.A., zajmowała sie dystrybucją i sprzedażą wyrobów Tras 

Tychy S.A. W wyniku połączenia nie wyemitowano nowych akcji z tego tytułu. 

 

W dniu 30 sierpnia 2002 roku  Emitent objął 77,4% udziałów w kapitale Intur - Kfs Sp. z o.o. i tyle samo udziałów w głosach 

na Zgromadzeniu Wspólników. W grudniu 2002 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Intur - Kfs Sp. z o.o. na 

skutek czego udział Emitenta zmniejszył się do 71,65% udziałów w kapitale i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. 

 

W dniu 2 września 2002 roku Emitent objął udziały w spółce Monto Tras Sp. z o.o., co dało mu 52,5% udziałów w kapitale        

i głosach na Zgromadzeniu Wspólników Monto Tras Sp. z o.o. W połowie września 2002 roku spółka ta rozpoczęła 

działalność operacyjną. 

 

15 grudnia 2002 roku Emitent uruchomił działalność produkcyjną spółki System Tychy Sp. z o.o., polegającej na produkcji 

autorskiego profilu ECO 9001 i parapetów. 

 

W dniu 10 lutego 2003 roku  NWZ Tras Tychy S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie 

mniejszą niż 4 836 368 zł i nie większą niż 6 836 368 zł, w drodze emisji z prawem poboru nie mniej niż 2.418.184 i nie 

więcej niż 3.418.184 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,00 zł każda. W wyniku przeprowadzonej 

subskrypcji objętych zostało 2.418.184 akcji zwykłych na okaziciela serii F, po cenie emisyjnej równej 2,00 zł W dniu 11 

sierpnia 2003 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Po rejestracji kapitał zakładowy Tras Tychy S.A. 

wynosił 9 672 736 zł i dzielił sie na 4.836.368 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł każda. 

 

W II półroczu 2003 roku  Emitent został udziałowcem w spółce Wexel Sp. z o.o. z udziałem 50% w kapitale założycielskim. 

Przedmiotem działalności Wexel Sp. z o.o. była windykacja należności. 

 

W dniu 18 sierpnia 2004 roku NWZ Tras Tychy S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie 

mniejszą niż 3 224 244 zł i nie większą niż 3 890 912 zł, w drodze emisji z prawem poboru, niemniej niż 1.612.122 i nie 

więcej niż 1.945.456 akcji na okaziciela serii G. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 1.612.122 akcji 

zwykłych na okaziciela serii G. Po rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosił 12.896.980 zł i dzielił sie na 6.448.490 

akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł każda. 

 

W dniu 31 marca 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. podjęło uchwałę nr 2 w sprawie 

wyrażenia zgody na połączenie ze spółką pod firmą Intur – Kfs Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą             

w Inowrocławiu oraz zmian Statutu Spółki. W dniu 22 kwietnia 2005 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 

Intur-Kfs Spółka z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zgody na połączenie ze spółką Tras 

Tychy Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Tras Tychy S.A. został 

podwyższony o kwotę 700 000 zł, w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru, 350.000 akcji na okaziciela serii H,            

o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Po rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosił 13 596 980 zł i dzielił się na 

6.798.490 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Akcje serii H oferowane były w związku           

z połączeniem spółki Tras Tychy S.A. z siedziba w Skawinie (Spółki Przejmującej) oraz spółki Intur – Kfs Sp. z o.o. z 

siedzibą w Inowrocławiu (Spółki Przejmowanej). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. przez 

przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę (spółkę przejmującą) za akcje, które spółka przejmująca 

wydała wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). 

 

Od początku czwartego kwartału 2004 roku spółka Tras Tychy S.A. we współpracy ze spółką Intur-Kfs Sp. z o.o. rozpoczęła 

prace nad wdrażaniem strategii dostosowawczej do połączenia tych spółek. Dla Tras Tychy S.A. oznaczało to głębokie 

zmiany restrukturyzacyjne. W czerwcu 2005 roku w spółce Tras Tychy S.A. podjęto decyzje o przeniesieniu produkcji do 

Inowrocławia oraz sprzedaży nieruchomości w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87. 

W dniu 30 czerwca 2005 roku zakończył się proces fuzji spółek Tras Tychy S.A. i Intur-Kfs Sp. z o.o. poprzez wpis 

połączenia spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę nazwy firmy na Tras Intur S.A. 

z siedzibą w Inowrocławiu. Zmiana znalazła potwierdzenie wpisem do KRS w dniu 17 sierpnia 2005 roku. 

 

Pod koniec 2004 roku Emitent sprzedał posiadane udziały w spółce System Tychy Sp. z o.o. oraz została zakończona 

sprzedaż systemu ECO 9001 w związku ze sprzedażą spółki zależnej System Tychy Sp. z o.o. w IV kwartale 2004 roku. 
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Na początku 2005 roku Emitent sprzedał spółkę Wexel Sp. z o.o. oraz zawiesił działalność spółki zależnej w Kijowie Ekowi- 

knoplast Sp. z o.o. z zamiarem jej sprzedaży. 

 

W dniu 22 lipca 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I i J z wyłączeniem prawa poboru oraz 

zmiany Statutu Spółki. Oferta obejmowała 300.000 akcji serii I i 2.500.000 akcji serii J. Cena emisyjna akcji serii I i J 

wyniosła 2,50 zł za każdą akcję. Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 18 listopada 2005 roku. 

W marcu 2006 roku akcje serii I i J zostały wprowadzone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych na GPW       

w Warszawie. 

 

W dniu 22 sierpnia 2005 roku Emitent dokonał przeniesienia praw własności nieruchomości w Tychach przy ul. Cielmickiej 

44, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr 3210 prowadzonej przez sąd rejonowy w Tychach, na spółkę Centrum Biurowe 

Jasnogórska Sp. z o.o. w zamian za objęcie 99,7% udziałów w spółce Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o., której 

jedynym celem działalności był wynajem nieruchomości w Tychach. Spółka ta została wystawiona na sprzedaż. 

Nieruchomość w Tychach pozostawała niezagospodarowana przez Emitenta od czasu likwidacji produkcji profilu ECO 9001 

oraz sprzedaży spółki zależnej System Tychy Sp. z o.o. W dniu 7 lutego 2006 roku Emitent dokonał rozliczenia transakcji 

sprzedaży udziałów w spółce Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. za łączną sumę 11 800 000 zł na podstawie umowy 

sprzedaży z dnia 30 stycznia 2006 roku. Kwota 9 608 tys. zł wpłynęła do Banku BPH S.A. w dniu 13 lutego 2006 roku 

tytułem spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce w dniu 14 lipca 1998 roku. Wpłata powyższej kwoty oznacza 

spłatę całości zadłużenia Tras - Intur SA wobec Banku BPH SA. Pozostała część środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów 

w spółce Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o. zasiliła kapitał obrotowy Emitenta. 

 

W dniu 6 marca 2006 roku Emitent dokonał sprzedaży nieruchomości w Skawinie położonej przy ul. Krakowskiej 87 za 

sumę 3,48 mln zł brutto. Wszystkie warunki umowy, a szczególnie nieskorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości przez 

Agencje Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa zostały spełnione. Kwota netto uzyskanych środków ze sprzedaży 

nieruchomości w wysokości 2,8 mln zł została przeznaczona w dniu 15 marca 2006 roku na całkowitą spłatę kredytu 

zaciągniętego w Banku BOŚ S.A. W dniu 16 marca 2004 roku. Pozostała część środków uzyskanych ze sprzedaży 

nieruchomości przeznaczona została na kapitał obrotowy. 

 

W wyniku uchwalenia przez walne zgromadzenie Emitenta w dniu 7 czerwca 2006 roku uchwały nr 6 w sprawie emisji 

obligacji serii C, zamiennych na akcje serii K, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 28 czerwca 2006 roku postanowił o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sadowym w Rejestrze 

Przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Tras-Intur S.A. w wysokości 6 560 000 zł. 

 

W ramach oferty przeprowadzonej w czerwcu 2006 roku objętych zostało 770 obligacji serii C. W dniu 30 czerwca 2006 

roku złożone zostały oświadczenia o zamianie 540 obligacji serii C na 2.160.000 akcji serii K. W dniu 14 lipca 2006 roku 

złożone zostało oświadczenie o zamianie 230 obligacji serii C na 920.000 akcji serii K. 

 

W lipcu 2006 roku akcje serii K zostały wprowadzone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych na GPW                 

w Warszawie, odpowiednio: w dniu 20 lipca 2006 roku – 2.160.000 akcji , a w dniu 28 lipca 2006 roku – 920.000 akcji.      

W dniu 4 sierpnia 2006 roku Emitent złożył wniosek do Sądu Rejestrowego o dokonanie aktualizacji wysokości kapitału 

zakładowego w zakresie objętych akcji serii K. 

 

W dniu 27 grudnia 2006 roku Emitent nabył 50 obligacji serii B zamiennych na akcje serii E, o wartości nominalnej 10 000 

zł każda, wyemitowanych przez Emitenta w 2002 roku. Obligacje będące przedmiotem transakcji były obligacjami 

zdematerializowanymi, notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwa TSTOB0807 oraz 

zarejestrowanymi w KDPW pod kodem ISIN: PLTRAST00046. Jednostkowa średnia cena nabycia za jedną obligacje 

wynosiła 12 900 zł. Transakcja nabycia obligacji własnych została przeprowadzona na podstawie art. 25 ust 1 Ustawy z dnia 

29 czerwca 1995 roku o Obligacjach celem ich umorzenia. W związku z powyższym Zarząd Tras - Intur S.A. podjął w dniu 

27 grudnia 2006 roku uchwałę w sprawie umorzenia 50 sztuk obligacji serii B. Nabyte i umorzone papiery wartościowe były 

ostatnimi obligacjami spośród wyemitowanych przez Spółkę w 2002 roku. 

 

W dniu 7 lutego 2007 roku Emitent zawarł z Panem Markiem Grzona umowę, której przedmiotem było nabycie przez 

Emitenta 100% udziałów w spółce Synergis Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrym Mieście, 

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

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166898.  

 

W dniu 14 lutego 2007 roku Emitent zawarł umowę zbycia udziałów w spółce Monto – Tras Sp. z o.o. na rzecz spółki Incest 

House Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

 

Postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 21 września 2006 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału 

zakładowego   w drodze emisji akcji serii K, a postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 01 marca 2007 roku podwyższenie 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L. 

 

W dniu 12 września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta o kwotę 3 600 000,00 zł poprzez emisje 1.800.000 akcji serii M. Postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 10 

maja 2007 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M. 



Prospekt emisyjny TRION S.A.   Dokument Rejestracyjny 

 

21 

 

 

W dniu 26 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii N z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

w sprawie zmiany Statutu Spółki. Oferta obejmowała nie więcej niż 10.408.867 akcji zwykłych na okaziciela serii N,            

o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Emisja akcji serii N została dokonana w formie subskrypcji zamkniętej przeprowa-

dzonej w drodze oferty publicznej. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługiwało prawo poboru akcji serii N 

proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, przy czym za każdą jedną akcję posiadaną na koniec dnia prawa 

poboru przysługiwało jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii N za dwa prawa poboru wydana 

została jedna akcja serii N. Dzień prawa poboru został ustalony na 30 lipca 2007 roku. 

W dniu 31 lipca 2007 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonano zmiany Statutu Spółki, polegającej 

na upoważnieniu Zarządu do dokonania jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego. Upoważnienie obowiązywało do dnia 30 czerwca 2008 roku. Zarząd upoważniony był do podwyższenia 

kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 16 700 000,00 zł w celu wydawania akcji w granicach kapitału docelowego   

w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie oraz udziałów w spółce Orion+ Spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością. 

 

W dniu 5 października 2007 roku, Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy 

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwałą Zarządu z dnia 5 października została zmieniona uchwała nr 1 Zarządu         

z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 5 października 2007 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz P                     

z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały 

kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 16 700 000,00 zł i wynosi 71 902 564,00 zł. Podwyższenie kapitału 

dokonano w drodze emisji 3.500.000 sztuk akcji serii O oraz w drodze emisji 4.850.000 sztuk akcji serii P. Wszystkie akcje 

nowej emisji serii O oraz P były akcjami na okaziciela, a ich wartość nominalna wynosiła 2,00 zł. Zarząd po uprzednim 

uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, określił cenę emisyjną akcji serii O i P na 5,40 zł. Akcje serii O, przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego, pokryte zostały wkładem niepieniężnym w postaci 16.600 udziałów w spółce Stolarski 

Zakład Produkcyjno – Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości 

nominalnej 8 300 000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu 

wspólników, zaś akcje serii P, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, pokryte zostały wkładem 

niepieniężnym w postaci 100 udziałów w spółce ORION+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 500,00 

zł każdy i łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% 

głosów na zgromadzeniu wspólników. Uchwała Zarządu pozbawiła prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy 

Emitenta. W dniu 8 października 2007 roku Emitent zawarł z Jerzym Humieckim, Piotrem Szostakiem oraz Janem 

Tomaszem Rafalskim (Inwestorzy) umowy objęcia akcji i przeniesienia własności udziałów, na mocy której Inwestorzy 

objęli przez 3 500 000 akcji Emitenta zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 2,00 zł po cenie emisyjnej jednej 

akcji równej 5,40 PLN, a Emitent nabył 16.600 udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości 

nominalnej 8 300 000,00 zł, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego i uprawniających do 100,00% głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników. W dniu 28 grudnia 2007 roku Emitent zawarł z CMV Sp. z o.o. z siedziba w Toruniu umowę 

objęcia akcji i przeniesienia własności udziałów, na mocy której Inwestor objął 4.850.000 akcji Emitenta zwykłych na 

okaziciela serii P, o wartości nominalnej 2,00 zł po cenie emisyjnej jednej akcji równej 5,40 zł, a Emitent nabył 100 udziałów 

w spółce ORION+ Sp. o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy    

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000120578, o wartości nominalnej 

500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 50 000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 

100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

 

W dniu 28 grudnia 2007 roku, Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia        

5 października 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 

akcji serii O oraz P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 55 202 564 zł do kwoty 71 902 564 zł           

w związku z tym, iż podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N nastąpiło wobec objęcia 6.783.547 

akcji serii N o łącznej wartości nominalnej 13 567 094 zł z 10.408.867 akcji serii N oferowanych w ofercie publicznej. 

 

Postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 12 lutego 2008 roku dokonano zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii O i P. 

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zarejestro-

wana została zmiana nazwy Emitenta z dotychczasowej TRAS – INTUR Spółka Akcyjna na TRION Spółka Akcyjna, 

dokonana uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 31 marca 2008 roku. 

 

Począwszy od roku 2007 rozpoczęła się reorganizacja Grupy TRION S.A. polegająca na wydzieleniu z przedsiębiorstwa 

wielobranżowego odrębnych podmiotów w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akwizycji nowych 

podmiotów działających w branży budowlanej. W dniu 31 marca 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o zmianie firmy spółki na TRION S.A. Zmiana ta została zarejestrowania przez Sąd 
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Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2008 roku. Działania powyższe spowodowały utworzenie 

Grupy TRION, w skład której wchodziły: 

 

1. Spółka SYNERGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście – spółka włączona do Grupy Kapitałowej TRION 8 lutego 

2007 roku w zamian za 1.800.000 akcji serii M w cenie emisyjnej 3,60 zł. Przedmiotem działalności spółki była 

produkcja ślusarki aluminiowej.  

2. Spółka HUMDREX Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanowie – spółka włączona do Grupy Kapitałowej TRION 8 października 

2007 roku, spółka została wniesiona do TRION SA w zamian za 3.500.000 akcji serii O w cenie emisyjnej 5,40 zł. 

Przedmiotem działalności spółki była produkcja drewnianej stolarki otworowej.  

3. Spółka ORION+ Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście – spółka włączona do Grupy Kapitałowej TRION 28 grudnia 

2007 roku, spółka została wniesiona do TRION SA w zamian za 4.850.000 akcji serii P w cenie emisyjnej 5,40 zł. 

Przedmiotem działalności spółki była prefabrykacja konstrukcji stalowych. 

4. Spółka INTUR Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu – spółka wydzielona z Zakładu Produkcyjnego Produkcji Stolarki 

PVC  w dniu 30 czerwca 2008 roku. Przedmiotem działalności spółki była produkcja stolarki otworowej z PVC oraz 

usługi montażowe. 

5. Spółka INTUR KFS Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu – spółka wydzielona z Zakładu Transportu i Spedycji oraz 

Zakładu Produkcji Opakowań Drewnianych w dniu 30 czerwca 2008 roku. Spółka świadczyła usługi transportu              

i spedycji krajowej i międzynarodowej. 

 

Kolejnym etapem reorganizacji grupy kapitałowej TRION było zawarcie w dniu 23 kwietnia 2009 roku przez spółkę TRION 

S.A. umowy inwestycyjnej z NOVY WINDOWS BVI z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. W wyniku zawarcia 

tej umowy do grupy TRION została włączona Spółka TRION FINANCIAL SERVICES S.A. z siedzibą w Luksemburgu 

(poprzednia nazwa spółki to EUROPEAN WINDOWS S.A.). Spółka ta posiada 82,07% udziałów w spółce działającej         

w branży okiennej VPO PROTIVANOV S.A. z siedzibą w Protivanov w Republice Czeskiej, co pozwoliło na objęcie           

z dniem 1 października 2009 roku w niej kontroli operacyjnej i zarządczej. Spółka została zakupiona za 10.000.000 akcji 

serii R (akcje nie są wprowadzone do obrotu giełdowego, akcje znajdują się w depozycie DM IDM SA) oraz 2.350 obligacji 

serii D w cenie emisyjnej 10 000 zł za jedną obligację (obligacje znajdują się w depozycie Domu Maklerskiego IDM SA). 

 

Rok 2009 i 2010 były dla grupy kapitałowej TRION okresem trudnym i jednocześnie przełomowym. Skutki światowego 

kryzysu gospodarczego, sytuacja na rynku budowlanym w Polsce oraz popełnione błędy w zarządzaniu spowodowały 

podjęcie decyzji o przeprowadzeniu głębokiej restrukturyzacji grupy i zgłoszenie wszystkich polskich spółek produktowych 

wchodzących w skład grupy kapitałowej w stan upadłości, co ostatecznie doprowadziło do ogłoszenia upadłości 

likwidacyjnej spółek Humdrex Sp. z o.o., Intur Sp. z o.o., Intur KFS Sp. z o.o., Orion+ Sp. z o.o. oraz Synergis Sp. z o.o. 

Przełomowym momentem w procesie restrukturyzacji TRION S.A. jest data 23 grudnia 2010 roku, kiedy Zarząd Spółki 

zawarł umowę objęcia 112.200.000 akcji TRION S.A. (akcje te stanowiły pakiet 65,9% kapitału zakładowego TRION S.A.) 

ze spółką prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED, której właścicielem jest spółka Alterco S.A. Jednocześnie 

TRION S.A. kupił od spółki GRANDECASSIUS LIMITED akcje spółki CF PLUS S.A., która to spółka posiada udziały      

w czterech spółkach celowych: 

 PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o. (dawniej: Absolut Puls Sp. z o.o.); 

 EMIR 6 Sp. z o.o.; 

 COGILCO POLONIA Sp. z o.o.; 

 PROJEKT GDAŃSK KOKOSZKI Sp. z o.o. (dawniej: Tara Sp. z o.o.).  

 

Zadaniem tych spółek jest zorganizowanie i przeprowadzenie kompletnego procesu budowlanego zaplanowanych inwestycji 

w różnych rejonach Polski, które zakładają wybudowanie na obrzeżach najważniejszych aglomeracji miejskich 

jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych. TRION S.A. stał się w związku z tym spółką holdingową realizującą poszczególne 

projekty mieszkaniowe w formule spółek celowych na terenie całego kraju, wyspecjalizowanym w budownictwie 

jednorodzinnym na specjalnie wyselekcjonowanych, atrakcyjnych terenach na obrzeżach dużych miast. Jednocześnie           

w strategii i strukturze grupy kapitałowej TRION S.A. jest również miejsce dla spółek produktowych, takich jak VPO 

Protivanov a.s (Czechy) i Argona a.s (Czechy), które mają być przede wszystkim dostawcą dla podmiotów realizujących 

inwestycje deweloperskie ale również zaopatrujących rynek zewnętrzny. Jednocześnie celem uporządkowania struktury 

grupy kapitałowej Zarząd TRION S.A. w dniu 12 marca 2011 roku zawarł z Bejera Holdings Limited umowę sprzedaży 

100% udziałów w spółkach: HUMDREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, INTUR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 

INTUR KFS Sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej, ORION+ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej oraz SYNERGIS Sp. z o.o. 

w upadłości likwidacyjnej. Zawarta umowa związana ze zmianą profilu działalności była przygotowaniem do budowy nowej 

struktury organizacyjnej TRION S.A jak i całej Grupy Kapitałowej w jej nowym kształcie właściwym dla działalności         

w branży deweloperskiej. 

 

Po zmianie profilu działalności Spółki Zarząd rozpoczął proces pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji w granicach 

kapitału docelowego. Korzystając więc z upoważnienia statutowego, Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej przeprowadził 

w okresie od kwietnia do lipca 2011 roku emisję akcji serii T1, T2, T3, T4 i T5 w ramach kapitału docelowego, w wyniku 

czego kapitał zakładowy Spółki został podniesiony z kwoty 34 003 948,80 zł do kwoty 53 937 237,40 zł. Środki pozyskane   

z tych emisji zostały wykorzystane do spłaty zadłużenia wobec wierzycieli Spółki. Przełomowym momentem w tym procesie 

było zawarcie w dniu 26 maja 2011 roku umowy objęcia 16.026.464 sztuk akcji serii T1 z Gospodarczym Bankiem 

Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu. W wyniku zawarcia tej umowy doszło do całkowitej spłaty zadłużenia przez 

TRION S.A. z tytułu umowy kredytowej nr BY/201/ORK/K/09 z dnia 24 sierpnia 2009 roku zawartej z Gospodarczym 
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Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz umowy kredytowej nr KR/09/10/RB-09-00260 z dnia 2 

października 2009 roku zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu w łącznej kwocie 8 013 232,00 zł. 

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii T1, T2, T3 została dokonana na podstawie 

postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30 czerwca 2011 roku, natomiast 

rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 i T5 została dokonana na podstawie 

postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 20 lipca 2011 roku.  

 

W dniu 8 września 2011 roku Spółka zawarła ze spółką Slidellco Holdings Ltd. ("Slidellco") przy udziale Derwent Sp. z o.o. 

S.K.A. ("Derwent") umowę inwestycyjną ("Umowa"), na mocy której: 

(a)Spółka nabyła od Slidellco 2.335 udziałów ("Udziały I") w Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o. ("KB DOM"), 

stanowiących łącznie w dniu zawarcia Umowy 4,65% kapitału zakładowego KB DOM oraz uprawniających łącznie w dniu 

zawarcia Umowy do 4,65% głosów na zgromadzeniu wspólników KB DOM, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 

8.092.781,45 zł; Przejście własności Udziałów I na rzecz Spółki nastąpi w momencie wydania dokumentów Akcji I; 

(b)pod warunkiem zaoferowania przez Spółkę do objęcia przez Slidellco Warrantów (zgodnie z definicją poniżej), Slidellco 

zobowiązało się sprzedać Spółce 47.869 udziałów w KB DOM ("Udziały II"), stanowiących łącznie w dniu zawarcia Umowy 

95,35% kapitału zakładowego KB DOM oraz uprawniających łącznie w dniu zawarcia Umowy do 95,35% głosów na 

zgromadzeniu wspólników KB DOM, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 165.907.218,55 zł; przejście własności Udziałów 

II na rzecz Spółki nastąpi w momencie zapisania Akcji II na rachunku papierów wartościowych Slidellco. Rejestracja 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U została dokonana na podstawie postanowienia Sądu 

Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 6 października 2011 roku. Po przeprowadzeniu 

Transakcji Spółka będzie posiadała 100% udziałów w KB DOM Sp. z o.o. 

 

W dniu 20 października 2011 roku podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego w drodze emisji akcji serii U1 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii U1 dotychczasowych akcjonariuszy 

oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Podjęta decyzja to wynik uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/10/2011 podjętej       

w dniu 17 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki 

prawa poboru akcji serii U1 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii U1. 

Rezultatem podjętej przez Zarząd uchwały jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 450.000 zł tj. z kwoty 

59.330.961 zł do kwoty 59.780.961 zł w drodze emisji 2.250.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o wartości 

nominalnej 0,20 zł. Cena emisyjna wynosi 0,20 zł. Akcje serii U1 zostaną zaoferowane inwestorom zainteresowanym 

gotówkowym dofinansowaniem Spółki.  

W dniu 29 listopada 2011 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS wpisał w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenie TRION Spółki Akcyjnej (Spółka Przejmująca) ze spółką CF 

PLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana). Połączenie zostało wszczęte 21 lipca 2011 roku przez 

Zarządy Spółek TRION S.A. oraz CF PLUS S.A., które podjęły uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia TRION S.A. 

ze spółką CF PLUS S.A. Połączenie Spółek nastąpiło, stosownie do treści art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Z uwagi na 

to, że Spółka Przejmująca posiadała wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do 

art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Ponieważ wszystkie 

akcje Spółki Przejmowanej posiadał jeden akcjonariusz, którym był TRION S.A., połączenie przeprowadzone zostało          

w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj: a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółki 

Przejmowanej; b) bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki 

Przejmującej; c) bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej; d) bez 

określenia w planie połączenia dnia, od którego przyznane akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku 

Spółki Przejmującej. W związku z połączeniem Spółek nie uległ również zmianie Statut Spółki Przejmującej, dlatego też do 

planu połączenia nie został załączony określony w art. 499 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych projekt zmian statutu 

Spółki Przejmującej. 

W dniu 27 grudnia 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwały nr 1, 2 i 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego     

w drodze nowych emisji akcji serii U2, U3 i U4 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany 

treści statutu w tym zakresie. Na podstawie tych uchwał Spółka przeprowadziła emisję 4.316.331 akcji serii U2, 7.806.900 

akcji serii U3 oraz 1.951.725 akcji serii U4. W dniu 1 lutego 2012 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział 

Gospodarczy KRS wpisał do rejestru przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w zakresie emisji akcji 

serii U2, U3 i U4. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji sądowej emisji akcji serii U2, U3, U4 wynosiła 

62.595.952,20 złotych. 

 

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, opublikowanej w raporcie bieżącym z dnia 15 listopada 2011 

roku nr 86/2011, 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 umową 

inwestycyjną zawartą w dniu 8 września 2011 roku pomiędzy Spółką i Slidellco Holdings Limited przy udziale Derwent      

sp. z o.o. Marseille S.K.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 9 września 2011 roku nr 56/2011, 

zmienioną aneksem z dnia 29 września 2011 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 29 września 
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2011 roku nr 60/2011. W związku z objęciem przez Slidellco Holdings Limited 553.031.382 akcji zwykłych na okaziciela 

serii V Spółki, kapitał zakładowy Spółki wyniósł 173.202.228,60 złotych. 

 
Ponadto, w wykonaniu umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 września 2011 roku pomiędzy Spółką i Slidellco Holdings 

Limited przy udziale Derwent sp. z o.o. Marseille S.K.A., w dniu 14 lutego 2012 roku Spółka, jako kupujący, zawarła ze 

Slidellco Holdings Limited, jako sprzedającym, umowę nabycia 47.869 udziałów w Korporacji Budowlanej DOM sp. z o.o.   

z siedzibą w Kartoszynie, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, stanowiących łącznie w dniu zawarcia umowy nabycia 

udziałów 95,35% kapitału zakładowego Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o. za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 

165.907.218,55 złotych. Zgodnie z umową nabycia udziałów, przejście własności udziałów Korporacji Budowlanej DOM 

Sp. z o.o. na rzecz Spółki nastąpi w momencie zapisania akcji serii V Emitenta na rachunku papierów wartościowych 

wskazanym przez Slidellco Holdings Limited. 

5.2. INWESTYCJE 

5.2.1. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA 

Główne nakłady inwestycyjne (łącznie z wydatkami dotyczącymi leasingu) poniesione przez Grupę Kapitałową Emitenta 

w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 5.1 Poniesione nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie od 2008 r. do dnia zatwierdzenia 

Dokumentu Rejestracyjnego (w tys. zł). 

Grupy środków 

2011 r. oraz 2012 r. do dnia 

zatwierdzenia Dokumentu 

Rejestracyjnego 

2010 r. 2009 r. 2008 r. 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 0 
8 343 1 755 

Urządzenia techniczne i maszyny 82 381 610 2 082 

Środki transportu 102 196 326 429 

Inne środki trwałe 7 18 22 221 

Środki trwałe w budowie 0 67 5 604 830 

WNiP 41 46 172 87 

Razem 231 716 7 077 5 404 

Źródło: Emitent 

 

W Grupie Kapitałowej TRION znaczna część ogółu nakładów inwestycyjnych związana jest z modernizacją i odtworzeniem 

istniejącego parku maszynowego, wykorzystywanego przy produkcji stolarki otworowej, polegającej na ich utrzymaniu       

w jak najlepszym stanie umożliwiającym ich wydajne użytkowanie przez jak najdłuższy czas, jak również z ich całkowitą 

wymianą w momencie spadku jakości ich pracy. W 2008 roku Grupa TRION przeznaczyła na ten cel kwotę około 2,1 mln zł. 

Oprócz wspomnianych powyżej środków finansowych, Grupa Emitenta przeznaczyła również w 2008 roku kwotę około     

1,8 mln zł na modernizację budynków produkcyjnych w spółkach zależnych: w HUMDREX Sp. z o.o. kwotę 747 tys. zł. 

oraz w ORION+ Sp. z o.o. kwotę 1,0 mln zł. 

 

W 2009 roku główne nakłady inwestycyjne dotyczyły nabycia zakładu produkcyjnego przez czeską spółkę Agrona, należącą 

do grupy VPO PROTIVANOV za kwotę 5,6 mln zł. Zakład ten służy obecnie do produkcji parapetów, listew oraz innych 

akcesoriów służących do produkcji okien PCV.  

 

W roku 2010, 2011 oraz 2012 do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego, Grupa Emitenta nie dokonywała 

znaczących nakładów inwestycyjnych.  

 

INWESTYCJE KAPITAŁOWE EMITENTA W OKRESIE OD 2008 ROKU DO DNIA ZATWIERDZENIA 

DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO ORAZ PROJEKTY DEWELOPERSKIE. 

 

2008 

 

Grupa Emitenta nie dokonywała znaczących inwestycji kapitałowych ani nie realizowała żadnych projektów deweloperskich. 

 

2009 

 

Na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 roku Grupa TRION nabyła 143 akcje w spółce TRION 

FINANCIAL SERVICES S.A. z siedzibą w Luksemburgu (poprzednia nazwa European Windows S.A.) o wartości 

nominalnej 100 euro za jedną akcję, stanowiące 46,12% udziału w jej kapitale zakładowym. Akcje tej spółki były wnoszone 

do Grupy Emitenta w formie aportu w zamian za 10.000.000 akcji serii R objętych przez Novy Windows BVI (subfundusz 

wydzielony w strukturze Novy Fund). Cena Emisyjna akcji serii R wyniosła 2 zł za jedną akcję. Akcje tej serii są akcjami 

imiennymi   i nie będą wprowadzane na GPW. 
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W dniu 1 października 2009 roku Grupa Emitenta nabyła od NOVY WINDOWS BVI pozostałe 167 akcji TRION 

FINANCIAL SERVICES S.A., co łącznie z nabytymi wcześniej 143 akcjami stanowiło 100% udziału w kapitale 

zakładowym tej spółki. Zapłata za te akcje nastąpiła w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności z tytułu objęcia przez 

NOVY WINDOWS BVI 2.350 obligacji serii D wyemitowanych przez TRION S.A. po cenie emisyjnej 10 000 zł za jedną 

obligację. Wartość wszystkich akcji spółki TRION FINANCIAL SERVICES S.A. wyniosła 31 000 euro. 

 

TRION FINANCIAL SERVICES S.A nie prowadzi działalności gospodarczej, ale posiada 82,07% udziałów w spółce VPO 

PROTIVANOV a.s. co pozwoliło w dniu 1 października 2009 roku na objęcie w niej kontroli operacyjnej i zarządczej.  

 

2010 

 

W dniu 23 grudnia 2010 r. Grupa TRION nabyła od spółki Grandecassius Limited z siedzibą w Larnaca (spółka zależna 

Alterco S.A.) 26.500.000 akcji spółki CF Plus S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% udziału w kapitale 

zakładowym tej spółki. Cena nabycia tych akcji wyniosła 67 045 000 zł i została zapłacona w drodze wzajemnego potrącenia 

wierzytelności przysługującej Emitentowi od spółki Grandecassius Limited z tytułu objęcia akcji serii S.  

 

Zakupiona przez TRION S.A. Spółka CF PLUS S.A. nie prowadziła działalności operacyjnej, jednakże posiadała cztery 

spółki celowe. W dniu 30 listopada 2011 roku nastąpiło połączenie spółki CF PLUS S.A. z Emitentem.  

 

Od 1 stycznia 2011  do 31 grudnia 2011 oraz od 1 stycznia 2012 do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego 

 

Emitent nie dokonywał znaczących inwestycji. 

5.2.2. OPIS OBECNIE PROWADZONYCH GŁÓWNYCH INWESTYCJI I REALIZOWANYCH 

PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH PRZEZ EMITENTA 

W dniu 8 września 2011 roku Emitent zawarł ze spółką Slidellco Holdings Ltd. (dalej: Slidellco) przy udziale Derwent       

Sp. z o.o. S.K.A. (dalej: Derwent) umowę inwestycyjną, zmienioną aneksem z dnia 29 września 2011 roku, na mocy której 

Emitent nabędzie 50 204 udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. stanowiących 100% udziału w kapitale 

zakładowym tej spółki za kwotę 174 mln zł. Rozliczenie transakcji nastąpiło w drodze wzajemnego potrącenia powyższej 

wierzytelności z wierzytelnością przysługującą Emitentowi z tytułu objęcia Akcji I oraz Akcji II. 

 

Akcje I 

 

W dniu 8 września 2011 roku Zarząd Emitenta za zgodą Rady Nadzorczej podjął decyzję o emisji w ramach kapitału 

docelowego z wyłączeniem prawa poboru 26.968.618 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,20 zł       

i cenie emisyjnej 0,30 zł za jedną akcje, które zostały zaoferowane spółce Slidellco za kwotę 8 090 585,40 zł.  

 

Akcje II 

 

W dniu 14 lutego 2012 r. Zarząd Emitenta wydał 553.031.382 akcji zwykłych na okaziciela serii V spółce Slidellco Holdings 

Limited z siedzibą w Nikozji po cenie 0,30 zł za jedną akcję. tj. za łączną cenę 165 909 414,60 zł. Wydanie akcji nastąpiło    

w wykonaniu praw do objęcia akcji Emitenta z  553.031.382 warrantów subskrypcyjnych serii A.  

 

Zgodnie z umową przejście na własność udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. nastąpi w momencie 

zapisania akcji serii V na rachunku papierów wartościowych Slidellco Holdings Limited. 

 

Szczegółowy opis powyższej umowy został przedstawiony w pkt. 22 podpunkt XI Dokumentu Rejestracyjnego. 

 

Przejęcie spółki Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB Dom) usprawni i przyśpieszy wdrożenie i realizację nowej 

strategii rozwoju Grupy Kapitałowej TRION związanej ze skupieniem swojego obszaru działalności na segmencie 

deweloperskim. KB Dom zajmuje się produkcją konstrukcyjnych elementów budownictwa mieszkaniowego, sprzedażą 

systemu elewacji wentylowej, kostki brukowej, kompletnej gamy galanterii dla budownictwa drogowego, rur betonowych     

i żelbetowych, wpustów betonowych, płyt elewacyjnych w systemach T-Wall, Freysissol na wiadukty i mosty, a także 

elementów odwodnienia pasa drogowego. Spółka oferuje bardzo szeroki asortyment wysoko jakościowych wyrobów dla 

budownictwa mieszkaniowego tj. ściany, stropy płyty parkingowe, elementy zabudowy skarp, ogrodzenia.  

 

Jednak zdaniem Zarządu Emitenta największą wartością dodaną przejmowanej spółki będzie możliwość wdrożenia przez 

Emitenta nowoczesnej technologii prefabrykacji budynków w obszarze budowy domów jednorodzinnych, budownictwa 

wielorodzinnego w segmencie mieszkań popularnych, budownictwa komunalnego, świadczenie usług generalnego 

wykonawstwa w zakresie prac budowlanych oraz posiadanie przez spółkę KB Dom zakontraktowanych projektów 

deweloperskich na terenie całej Polski. Struktury tej spółki stanowić będą również filar działalności budowlanej TRION S.A.   

w procesie realizacji projektów: „Ogrody Katarzyńskie”, „Zielone Bulwary”, „Skarpa Kierska”, „Ogród na Kokoszkach”. 

Szczegółowy opis tych projektów został przedstawiony w pkt. 6.1 Dokumentu Rejestracyjnego. 

5.2.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH INWESTYCJI ORAZ PLANOWANYCH 

OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PRZYSZŁOŚCI 
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Plany rozwojowe Grupy Emitenta na najbliższe dwa lata zakładają nabywanie projektów inwestycyjnych w zakresie 

budownictwa wielorodzinnego oraz jednorodzinnego zlokalizowanych w atrakcyjnych rejonach kraju, posiadających 

uregulowany stan prawny, uchwalone i prawomocne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub tereny dla 

których są wydane warunki zagospodarowania terenu lub decyzję o pozwoleniu na budowę, umożliwiające szybką ich 

realizację. Projekty te odznaczać się będą nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi, urbanistycznymi i atrakcyjną 

lokalizacją, a także pozwolą Grupie Emitenta na zbudowanie solidnej marki i uzyskanie stabilnej pozycji w segmencie 

budownictwa  mieszkaniowego. Włączenie do Grupy TRION S.A. spółki Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. umożliwi 

profesjonalnie zorganizowane budowlanych procesów technologicznych budownictwa mieszkaniowego i budowę mieszkań 

w segmencie standardu popularnego. Struktury spółki KB DOM stanowić będą filar działalności budowlanej TRION S.A. Od 

momentu wniesienia do Grupy TRION aktywów w postaci nieruchomości przeznaczonych na projekty deweloperskie 

TRION S.A. poszukiwał rozwiązania pozwalającego na rozpoczęcie operacyjnej działalności budowlanej. Według oceny 

Zarządu Spółki, KB DOM stanowić będzie sprawne ogniwo technologiczne w obszarze budowy domów jednorodzinnych     

z wykorzystaniem tanich technologii, budownictwa wielorodzinnego w segmencie mieszkań popularnych, jak również 

budownictwa komunalnego wykazującego w obecnym czasie wysoki wskaźnik zapotrzebowania na rynku mieszkaniowym   

w Polsce. 

Na dzień zatwierdzenia trzyczęściowego Prospektu Emitent nie podjął żadnych wiążących zobowiązań dotyczących 

znaczących inwestycji w przyszłości.  

6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI 

6.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 

6.1.1.  PODSTAWOWE OBSZARY I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

Spółka TRION S.A. stanowi podmiot dominujący Grupy Kapitałowej TRION S.A. działającej w branży budowlanej. 

Powstała ona w wyniku połączenia dwóch, istniejących od 1990 roku przedsiębiorstw: TRAS TYCHY S.A. i INTUR-KFS 

Sp. z o.o. (TRAS-INTUR S.A.). W 2008 roku dokonana została zmiana nazwy na TRION S.A.  

 

Dotychczasowym przedmiotem działalności Grupy TRION S.A. było: 

 produkcja  konstrukcji stalowych,  

 produkcja stolarki PVC,  

 produkcja stolarki drewnianej,  

 produkcja ślusarki i konstrukcji aluminiowych,  

 usługi logistyczne, transportowe i spedycyjne, 

 budownictwo mieszkaniowe. 

 

Głównymi produktami oferowanymi przez spółki z Grupy Emitenta były: 

 

STOLARKA OTWOROWA 

Emitent i jego Grupa Kapitałowa produkowała następujące rodzaje okien oraz drzwi: 

 

 Okna PCV 

Stolarka okienna PCV produkowana była przez Spółkę zależną INTUR sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Spółka została 

wydzielona z Zakładu Produkcyjnego Produkcji Stolarki PVC TRION S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku. Wyroby te 

wykonywane były przy użyciu najnowszych rozwiązań technologicznych i nowoczesnego parku maszynowego. Okna PVC 

produkowane były w oparciu o wielokomorowe profile systemu TROCAL. Był to jeden z wiodących systemodawców profili 

okiennych z tworzywa sztucznego. Dzięki nowoczesnej technologii oferowanej przez TROCAL istniała pełna swoboda 

wyboru kształtu i koloru oferowanych okien. W oknach, oprócz standardowego oszklenia, mogły być zastosowane 

praktycznie wszystkie, dostępne na rynku pakiety szyb (niskoemisyjne, dźwiękochłonne, bezpieczne, antywłamaniowe, 

refleksyjne, itp.), które były wytwarzane przez znanych producentów szkła posiadających wymagane atesty, głównie 

PILKINGTON IGP. Wieloletnie niezawodne funkcjonowanie zapewniało stosowanie markowych okuć obwiedniowych 

produkcji firmy ROTO i SIEGENIA. Głównymi odbiorcami produktów był rynek polski, niemiecki i czeski.  

 

 Okna drewniane EURO 68 

Okna produkowane były z drewna sosnowego oraz odmian szlachetnych: mahoniu i dębu przez Spółkę HUDREX Sp.  

z o.o. Drewno klejone trójwarstwowo, aby wyeliminować efekty odkształcania się wyrobów. Okna te sprzedawane były na 

terenie całego kraju. 

 

 Okna i drzwi aluminiowe 

Produkcja okien i drzwi aluminiowych stanowiła jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających działalności Spółki zależnej 

SYNERGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście. Obejmowała ona konstrukcje elewacji ze szkła i profili aluminiowych. 

 

 Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne 
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Głównym przedmiotem działalności spółki zależnej Emitenta – HUMDREX Sp. z o.o.(d. Stolarski Zakład Produkcyjno 

Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o.) była produkcja drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego również drzwi wewnętrznych 

płytowych wykonanych w konstrukcji tzw. „plastra miodu” na bazie ramiaka drewnianego i wysokiej jakości lakierowanej 

płyty HDF oraz drzwi  zewnętrznych z drewna sosnowego jak i egzotycznego merantii. Drzwi wewnętrzne drewniane 

wykonywane były w stanie surowym do  samodzielnego wykończenia lub też ostatecznie lakierowane i oszklone. 

 

MASZTY DLA TELEFONII GSM/UMTS, OCYNKOWANE KONSTRUKCJE STALOWE 

Podstawowy profil produkcji spółki zależnej Emitenta – Orion+ Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście stanowiła 

prefabrykacja konstrukcji stalowych wież i masztów dla branży telekomunikacyjnej. Głównymi użytkownikami produktów 

spółki byli działający na terenie Polski operatorzy telefonii bezprzewodowej - ERA GSM (obecnie T-Mobile), Orange oraz 

Plus GSM (obecnie Polkomtel) oraz odbiorcy zagraniczni: Vodafone (Dania), Orange i TELE2 (Szwecja) oraz E-plus,          

T-Mobile i O2 (Niemcy). Współpraca na terenie kraju obejmowała dostawę sprzętu, montaż konstrukcji stalowej i budowę 

stacji bazowej. Za granicą współpraca z operatorami telekomunikacji bezprzewodowej opierała się częściowo na współpracy 

z miejscowymi firmami montażowo-budowlanymi.  

Jako specjalistyczny dostawca ocynkowanych konstrukcji stalowych ORION+ oferował własne rozwiązania techniczne 

i typoszeregi wież i masztów o wysokości od 25 m do 90 m. Dysponował również odpowiednim potencjałem montażowo-

budowlanym i finansowym, który umożliwiał kompleksową realizację zleceń inwestycyjnych. ORION+ Sp. z o.o. 

 wykonywał także kompleksowe usługi polegające na: 

- przygotowaniu kompletnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację procesu 

inwestycyjnego; 

- nadzór inwestorski w zakresie wykonania stacji zgodnie z obowiązującymi projektami i przepisami budowlanymi i admini-

stracyjnymi. 

 

USŁUGI SERWISOWE I INNE ZWIĄZANE Z PODSTAWOWĄ PRODUKCJĄ 

Jako uzupełnienie swojej działalności Emitent oraz jego Grupa Kapitałowa oferował również usługi serwisowe. Usługi 

serwisowe i inne związane z podstawową produkcją prowadzone były przez własne brygady serwisowe Emitenta oraz jego 

spółek zależnych oraz sieć autoryzowanych przedstawicieli handlowych. 

 

TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA 

Transport i spedycja międzynarodowa była realizowana za pomocą własnego oraz wynajmowanego sprzętu transportowego 

przez Spółkę INTUR KFS Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Spółka została wydzielona z Zakładu Transportu i Spedycji 

oraz Zakładu Produkcji Opakowań Drewnianych TRION S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku. Emitent był obecny na tym 

rynku już od 1989 roku. Dzięki zdobytemu doświadczeniu firma mogła zaoferować organizację transportu samochodowego 

na terenie całej Polski i Europy. Firma świadczyła usługi w oparciu o flotę samochodową składającą się z ponad 70 

ciągników siodłowych marki VOLVO i RENAULT z uniwersalnymi naczepami oraz jednostek samochodowych mniejszej 

wielkości. W ramach systemu transportowo – spedycyjnego prowadzonego w całej Europie i w zachodniej części Azji 

pracowało stale około 200 samochodów ciężarowych. Firma oferowała współpracę przewoźnikom, spedytorom, eksporterom 

i importerom towarów. 

 

PRODUKCJA EUROPALET 

Spółka INTUR KFS Sp. z o.o. była również członkiem Stowarzyszenia Polskich Producentów EUROPALET oraz 

Europejskiego Stowarzyszenia Paletowego. Posiadała licencje na produkcję palet typu EUR wydane przez PKP i DB, atest 

EPAL na produkcję wsporników palet oraz uprawnienia nadane przez SGS - Control do autokontroli procesu produkcji palet. 

Palety drewniane były produkowane na linii automatycznego zbijania, a posiadane zaplecze techniczne umożliwiało 

wykonanie każdego ich typu. Znacząca część produkcji Europalet trafiała do odbiorców z Francji, Belgii, Niemiec, Holandii, 

Danii, Szwecji, Norwegii, Austrii. 

 

W strukturze przychodów największe znaczenie dla Grupy Emitenta w 2008 roku miała sprzedaż stolarki drewnianej, która 

stanowiła prawie 40% ogółu przychodów. Duże znaczenie miała również sprzedaż konstrukcji metalowych stanowiąca 17% 

ogółu przychodów oraz usługi transportowe stanowiące 14% ogółu przychodów. Na przestrzeni 2008-2011 Grupa 

Kapitałowa Emitenta odnotowała wyraźny spadek przychodów ogółem. Był on konsekwencją z jednej strony słabej 

koniunktury gospodarczej, z drugiej natomiast strony konsekwencją procesu restrukturyzacji, jaki przechodziła Grupa 

TRION S.A. Na koniec 2011 roku wartość przychodów wyniosła ponad 48 mln zł wobec ponad 114 mln zł na koniec 2008 

roku, co oznacza spadek o ponad 58%. Znacznej zmianie uległa również struktura przychodów. W roku 2011 największy 

udział miała sprzedaż stolarki PCV stanowiąca prawie 72% ogółu przychodów Grupy Emitenta. W wyniku wygaszania 

działalności w nierentownych sektorach, od 2010 roku przychody ze sprzedaży stolarki aluminiowej, stolarki drewnianej, 

opakowań drewnianych oraz konstrukcji metalowych, a także z usług transportowych wynoszą 0 zł. 

 

  

Tabela 6.1 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa-rodzaje działalności) w tys. zł. 

Przychody netto 

ze sprzedaży 

produktów 

01.01.2011 r. 

-31.12.2011 r. 

01.01.2010 r. 

-31.12.2010 r. 
2010 r. 2009 r. 2008 r. 

Sprzedaż stolarki 

PCV 
34 774 49 751 49 751 19 357 10 084 

Sprzedaż stolarki 

aluminiowej 
0 0 0 2082 6 972 
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Sprzedaż stolarki 

drewnianej 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

25 618 

 

 

45 319 

Sprzedaż 

opakowań 

drewnianych 

0 0 0 3643 8085 

Usługi 

transportowe 
0 0 0 8754 15 562 

Sprzedaż 

konstrukcji 

metalowych 

0 0 0 12 350 19 540 

Sprzedaż 

pozostała 
13 476 17 506 17 506 11 297 9 106 

Przychody razem 48 250 67 257 67 257 83 101 114 668 

Źródło: Emitent 

  

Na koniec 2010 roku Grupę Kapitałową TRION S.A. tworzyły następujące podmioty: 

 

1) INTUR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Inowrocławiu – głównym obszarem działalności spółki 

była produkcja i dystrybucja stolarki otworowej z PVC. W dniu 11 stycznia 2011 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 

wydał postanowienie, w którym ogłoszono upadłość likwidacyjną spółki. Dnia 9 marca 2011 roku wszystkie udziały            

w spółce INTUR Sp. z o.o. posiadane przez TRION S.A. zostały sprzedane. 

2) INTUR KFS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą Inowrocławiu – spółka świadczyła usługi transportu 

drogowego oraz zajmowała się produkcją i dystrybucją opakowań z drewna. W dniu 2 lutego 2011 roku Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie, w którym ogłoszono upadłość likwidacyjną spółki. Dnia 9 marca 

2011 roku wszystkie udziały w spółce INTUR Sp. z o.o. posiadane przez TRION S.A. zostały sprzedane. 

3) ORION+ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie – spółka zajmowała się produkcją i dystry-

bucją konstrukcji stalowych. W dniu 10 listopada 2010 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie,            

w którym ogłoszono upadłość likwidacyjną spółki. Dnia 9 marca 2011 roku wszystkie udziały w spółce INTUR      

Sp. z o.o. posiadane przez TRION S.A. zostały sprzedane. 

4) SYNERGIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dobrym Mieście – podstawowym obszarem 

działalności spółki była produkcja i dystrybucja stolarki otworowej z aluminium. W dniu 24 stycznia 2011 roku Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie, w którym ogłoszono upadłość likwidacyjną spółki. Dnia 9 marca 

2011 roku wszystkie udziały w spółce INTUR Sp. z o.o. posiadane przez TRION S.A. zostały sprzedane. 

5) HUMDREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mszanowie – spółka zajmowała się produkcją          

i dystrybucją stolarki otworowej z drewna i PVC. Spółka jest w trakcie postępowania likwidacyjnego. Dnia 9 marca 

2011 roku wszystkie udziały w spółce INTUR Sp. z o.o. posiadane przez TRION S.A. zostały sprzedane. 

6) TRION FINANCIAL SERVICES S.A. z siedzibą w Luksemburgu (poprzednia nazwa EUROPEAN WINDOWS 

S.A.) – Emitent posiada 310 akcji o wartości nominalnej 100 euro każda, co stanowi 100% kapitału zakładowego       

i 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej, ale posiada 

82,07% udziałów w spółce VPO PROTIVANOV a.s. co pozwoliło w dniu 1 października 2009 roku na objęcie w 

niej kontroli operacyjnej i zarządczej. 

7) TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu – spółka bierze udział w procesie 

restrukturyzacji Grupy TRION S.A. oraz umożliwia pozyskanie kapitału na dalszy rozwój strukturalny i operacyjny 

Grupy Emitenta. 

8) CF PLUS S.A. z siedzibą w Warszawie – spółka nie prowadzi działalności gospodarczej operacyjnej. Jako spółka 

celowa posiada cztery spółki celowe: Projekt Gruszczyn Sp. z o.o., Emir 6 Sp. z o.o., Cogilco Polonia Sp. z o.o., 

Projekt Gdańsk Kokoszki Sp. z o.o. (dawna nazwa Tara Sp. z o.o.). 

 

NOWY MODEL BIZNESU, STRATEGIA I CELE ROZWOJU GRUPY TRION S.A. 

 

Grupa TRION S.A. jest obecnie w trakcie procesu restrukturyzacji, który został zapoczątkowany w I połowie 2010 roku. 

Proces ten łączy w sobie dwa cele. Pierwszy zakłada, że Grupa Kapitałowa zdecydowanie poprawi swoją sytuację finansową, 

wynikiem drugiego jest natomiast zmiana strategii i modelu biznesu Grupy TRION S.A.  
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BUSINESS PLAN 

 

1) Założenia będące podstawą sporządzenia biznes planu oraz cele strategiczne Emitenta. 

 

Lata 2008-2009 to okres, w którym Grupa TRION odnotowała wyraźne pogorszenie się jej sytuacji finansowej. Przyczynił 

się do tego spadek obrotów generowanych przez spółki z Grupy wynikający w dużym stopniu z pogorszenia się sytuacji 

makroekonomicznej na świecie, który przełożył się na osiągane przez Grupę Emitenta straty netto. Zmniejszenie się kapitału 

obrotowego będącego w dyspozycji spółek z Grupy Emitenta uniemożliwiało terminową realizację zamówień, co 

powodowało stopniową utratę klientów. Pogarszająca się sytuacja finansowa przyczyniała się z kolei do problemów              

z pozyskaniem środków finansowych od sektora bankowego wzmacniając dodatkowo problem dostępu do kapitału. W celu 

przeciwstawienia się niesprzyjającym okolicznością, Zarząd Grupy Emitenta postanowił wdrożyć trwający w dalszym ciągu 

proces mający na celu poprawę sytuacji finansowej. 

 

Zmiana sytuacji finansowej odbywa się poprzez poprawę struktury kapitałów. Jednym z kroków podjętych przez zarząd 

Emitenta było obniżenie w IV kwartale 2010 roku wartości nominalnej 1 akcji z 2 zł do 0,2 zł. Operacja ta pozwoliła na 

pokrycie strat z lat ubiegłych. Następnie zdecydowano o likwidacji obszarów działalności przynoszących stratę operacyjną 

oraz o racjonalizacji kosztów, w tym redukcja zatrudnienia. W tym celu w wyniku umowy z dnia 11 marca 2011 roku 

zawartej ze Spółką Bejera Holdings Limited, TRION S.A. sprzedał wszystkie udziały w spółkach: INTUR Sp. z o.o.              

w upadłości likwidacyjnej w Inowrocławiu, INTUR KFS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Inowrocławiu, ORION+   

Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Dobrym Mieście, SYNERGIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Dobrym 

Mieście, HUMDREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Mszanowie. Trzecim krokiem do poprawy sytuacji finansowej 

Spółki była decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji oraz pozyskanie inwestora 

branżowego. W dniu 3 listopada 2010 roku podjęta została uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału 

zakładowego w drodze emisji 124.068.462 akcji serii S. Akcje te zostały objęte głównie przez Grandecassius Limited, 

podmiot zależny od spółki Alterco S.A. działającej w branży deweloperskiej. Następnie spółka w ramach kapitału 

docelowego dokonała podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, 

U4. Dnia 15 listopada 2011 roku podjęta została również uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji 553.031.382 

warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji serii V w ramach kapitału warunkowego. 

Akcje serii V zostały objęte w ramach wykonania praw z warrantów przez Slidellco Holdings Limited dnia 14 lutego 2012 r. 

po cenie 0,30 zł za jedną akcję. Ponadto Emitent nie wyklucza również przeprowadzenia w 2012 roku oferty publicznej         

z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Dnia 22 grudnia 2011 r. Emitent zawarł ze spółką 

Derwent Sp. z  o.o., Slidellco Holdings Limited oraz SGB Bank S.A. umowę dotyczącą emisji akcji w ramach kapitału 

docelowego w wyniku której Emitent zaoferuje wyżej wymienionym podmiotom łącznie 140.749.554 akcji po cenie 

emisyjnej 0,20 zł za jedną akcję co pozwoli Emitentowi pozyskać środki finansowe w wysokości 28.149.910,80 zł. Środki te 

zostaną przeznaczone na realizację 4 projektów deweloperskich opisanych w dalszej części tego punktu i przyśpieszą ich 

ukończenie. Szczegółowy opis umowy został przedstawiony w pkt 22 podpunkt XIV Dokumentu Rejestracyjnego oraz         

w opublikowanym przez Trion S.A. raporcie bieżącym nr 92/2011 z którym można zapoznać się na stronie internetowej 

Emitenta: www.trion.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”. W dniu 27 grudnia 2011 r.  Emitent zawarł umowę objęcia 

7.806.900 akcji serii U3 za łączną cenę emisyjną 1.561.380 zł ze spółką Slidellco Holdings Limited z siedzibą na Cyprze 

oraz umowę objęcia 1.951.725 akcji serii U4 za łączną cenę emisyjną 390.345 zł ze spółką Derwent spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 4 stycznia 2012 r. Emitent zawarł umowę objęcia 

4.316.331 akcji serii U2 za łączną cenę emisyjną 863.266,20 zł ze spółką SGB-BANK S.A. z siedzibą w Poznaniu. 

 

Drugim celem procesu restrukturyzacji jest zmiana profilu działalności. Celem strategicznym Grupy Kapitałowej TRION 

S.A. na lata 2011-2013 jest stworzenie platformy inwestycyjnej na rynku nieruchomości charakteryzującej się dużym 

doświadczeniem w działalności na rynku nieruchomości, i stabilną sytuacją finansową. Cechą odróżniającą ją od pozostałych 

podmiotów na tym rynku będzie umiejętność łączenia interesów różnych uczestników tego sektora gospodarki poprzez 

budowanie wzajemnych relacji wykorzystując przy tym efekty synergii. Do realizacji projektów Grupy Emitenta 

zaangażowane będą lokalne firmy deweloperskie, budowlane, fundusze nieruchomości, banki oraz inwestorzy prywatni.  

 

W nowym modelu biznesu Grupy TRION S.A. jej działalność operacyjna będzie w głównej mierze koncentrowała się na 

branży deweloperskiej. Docelowym zamiarem Grupy Kapitałowej Emitenta, jest stanie się deweloperem o ogólnopolskim 

zasięgu działając w obszarze budownictwa jednorodzinnego oraz w mniejszym stopniu budownictwa wielorodzinnego. 

Niepowtarzalność biznesu Grupy Emitenta, która odróżniać ją będzie od innych podmiotów działających w branży polegać 

będzie na tym, że zamiast przejmowania w całości lokalne spółki deweloperskie, Grupa TRION będzie w nich przejmowała 

w sposób przyjazny jedynie współkontrolę, dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie ich wiedzy, doświadczenia oraz 

kontaktów na rynku lokalnym, dobrej współpracy z władzami lokalnymi oraz klientami tych podmiotów. Pozwoli to na 

nawiązanie długofalowej współpracy i uzyskanie dodatkowych korzyści wynikających między innymi z efektu synergii. 

Dotychczasowa, główna działalność związana z branżą stolarki otworowej zostanie ograniczona do działalności prowadzonej 

przez podmioty Grupy TRION, mające siedzibę na terenie Republiki Czeskiej. 

 

W nowej strategii rozwoju Grupa TRION S.A. będzie funkcjonowała na zasadzie holdingu, w której Emitent będzie pełnił 

funkcje zarządcze i koordynujące całą Grupę Kapitałową, natomiast działalność operacyjna będzie prowadzona w spółkach 

celowych powoływanych do realizacji konkretnej inwestycji. Rolą Emitenta będzie w szczególności wyszukiwanie 

atrakcyjnych lokalizacji oraz uruchamianie wybranych projektów inwestycyjnych, a także koordynacja działalności spółek 

celowych. Zadaniem powoływanych spółek celowych będzie zorganizowanie i przeprowadzenie kompletnego procesu 

budowlanego zaplanowanych inwestycji w różnych rejonach Polski, które zakładają wybudowanie na obrzeżach 
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najważniejszych aglomeracji miejskich jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych. Intencją Emitenta jest, aby te osiedla 

charakteryzowały się z jednej strony niepowtarzalnym i spokojnym otoczeniem, z drugiej natomiast umożliwiały szybkie 

dotarcie do centrum miasta. 

 

Do szczegółowych zadań tych spółek należeć będzie: 

 zakup nieruchomości; 

 wybór firmy architektonicznej; 

 przeprowadzenie procedur administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie inwestycji; 

 wybór lokalnego wykonawcy/wykonawców – preferowane małe i średnie firmy;  

 zorganizowanie lokalnej kampanii reklamowej wspieranej akcją ogólnopolską; 

 sprzedaż domów jako finalny efekt działalności oraz źródło przychodów; 

 

Do zalet tego typu funkcjonowania całej Grupy Emitenta zaliczyć można: 

a) wykorzystanie efektu skali, dzięki, któremu spółka może być atrakcyjnym partnerem dla: 

 banków – finansowanie  poszczególnych spółek celowych oraz klientów tych spółek;  

 dostawców niektórych materiałów budowlanych – możliwość uzyskania korzystnych cen od dostawców 

okien, drzwi, instalacji elektrycznych i grzewczych, pokryć dachowych itd.;  

 agencji reklamowych – możliwość wzmocnienia lokalnych kampanii reklamowych akcją ogólnopolską; 

b) dywersyfikacja ryzyka: 

 połączenie marży ze sprzedaży gruntu i robót budowlanych;  

 lokalizacje w różnych miastach; 

 proces sprzedaży skorelowany z procesem realizacji inwestycji; 

c) możliwość lepszego wykorzystania kompetencji zespołu zarządzającego. 

 

W dniu 8 września 2011 roku Emitent zawarł również umowę inwestycyjną ze spółką Slidellco Holdings Ltd., zmienioną 

aneksem z dnia 29 września 2011 r., na mocy której TRION S.A. nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki 

Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. W dniu 14 lutego 2012 r. nastąpiło objęcie przez Slidellco Holdings Ltd. akcji serii V 

w wykonaniu prawa do objęcia akcji wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A. Zgodnie z umową, przejście 

udziałów Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. nastąpi w momencie zapisania akcji serii V na rachunku Slidellco Holdings 

Limited. Przejęcie to usprawni i przyśpieszy realizację nowej strategii rozwoju Grupy w obszarze deweloperskim. KB Dom 

zajmuje się produkcją i sprzedażą wysoko jakościowych elementów budownictwa mieszkaniowego (np. ściany, stropy, 

elementy zabudowy skarp, ogrodzenia). Spółka ta stanowić będzie filar działalności budowlanej w procesie realizacji 

projektów deweloperskich, w tym projektów: „Ogrody Katarzyńskie”, „Zielone Bulwary”, Skarpa Kierska”, „Ogród na 

Kokoszkach”, szczegółowo opisanych poniżej.  

 

2) Grupa Kapitałowa Emitenta. 

 

Przyszła działalność realizowana będzie poprzez spółki należące do Grupy Emitenta przedstawione na poniższym schemacie 
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AKTUALNA STRUKTURA GRUPY TRION 

 
 

 

 

STRUKTURA GRUPY VPO a.s. 
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Stolarka otworowa 

 

Działalność w obszarze stolarki otworowej na rynku czeskim realizowana jest poprzez spółki z grupy VPO Protivanov, 

należące do spółki TRION FINANCIAL SERVICES S.A. z siedzibą w Luksemburgu (poprzednia nazwa EUROPEAN 

WINDOWS S.A.). PROTIVANOV a.s. prowadzi działalność produkcyjną i handlową. Posiada zakład produkcyjny 

zlokalizowany w miejscowości Protivanov, gdzie znajduje się również siedziba spółki, zajmujący się wytwarzaniem okien     

i drzwi PVC z profilu VEKA w systemie ALPHALINE, TOPLINE i SOFTLINE 70 E oraz okien PVC dedykowanych na 

rynek brytyjski (3-komorowy system profili okuć wytwarzany w spółce ARGONA a.s. z okuciami Mila) o zdolności 

produkcyjnej na poziomie 200 jednostek okiennych dziennie na zmianę (pracuje na 2 zmiany). VPO PROTIVANOV a.s. 

pełni również funkcję dominującą w Grupie VPO PROTIVANOV i jest większościowym udziałowcem pozostałych spółek 

wchodzących w skład grupy VPO PROTIVANOV. Głównymi produktami oferowanymi przez Grupę VPO PROTIVANOV 

są okna i drzwi z tworzywa sztucznego, rolety okienne, żaluzje, parapety, systemy rozsuwane, ogrody zimowe, akcesoria 

stolarki budowlanej. W skład grupy VPO Protivanov na której skupiać się będzie działalność Grupy TRION S.A. w zakresie 

stolarki otworowej oprócz opisanej powyżej Protivanov a.s. wchodzi:  

a) ARGONA a.s. - spółka prowadzi działalność produkcyjną i handlową w zakresie obsługi podmiotów zajmujących się 

produkcją, handlem i montażem stolarki otworowej. Spółka posiada zakład produkcyjny zlokalizowany w Skalice, 

zajmujący się ekstruzją profili PVC, produkcją parapetów wewnętrznych (z laminowanych profili PVC), moskitier oraz 

innych usług dodanych do oferowanych towarów (np. docinanie materiałów na wymiar). W asortymencie spółki 

znajduje się ponad 50.000 towarów, z czego ponad połowa stanowi produkcję własną (listwy podparapetowe i parapety 

wewnętrzne w 90% docinane na wymiar według zamówienia klienta) natomiast resztę stanowią towary handlowe. 

Wśród towarów handlowych największa grupę stanowią akcesoria montażowe (głównie okucia). Spółka posiada 

również własną flotę samochodów służących do realizacji dostaw do klientów, jak również do obsługi transportu         

w ramach pozostałych spółek z grupy VPO  PROTIVANOV. Głównymi odbiorcami spółki są producenci okien oraz 

firmy montażowe. Argona uzyskuje przychody zarówno na rynku czeskim, jak i na rynku słowackim i węgierskim 

poprzez podmioty partnerskie.   

b) Pozostałe spółki nieobjęte konsolidacją tj. VPO Montaz s.r.o., VPO Serwis s.r.o., VPO PROMA s.r.o., VPO Protivanov 

d.o.o. (Chorwacja) – spółki docelowo zostaną połączone ze spółką matką tj. VPO Protivanov, a.s. 

c) Zlaty Chlum a.s.  – spółka przeznaczona do sprzedaży. 

 

Strategia czeskiej Grupy VPO PROTIVANOV zakłada utrzymanie wysokiej pozycji wśród lokalnych producentów okien 

wyrażonej poprzez 9% udział w rynku na obszarze objętym punktami sprzedaży (Morawy) oraz co najmniej 2,5% udział       

w całym rynku czeskim. Planuje się rozwój działalności eksportowej do Polski w oparciu o kompetencje i wsparcie ale także 

częściowo zamówienia ze strony Emitenta. Głównym kierunkiem eksportowym w zamierzeniach Grupy powinny stać się 

jednak Niemcy ze względu na potencjalnie wyższe marże oraz wysokie wymagania jakościowe odpowiadające aktualnej 

pozycji VPO PROTIVANOV a.s. Dla osiągnięcia tego celu rozpoczęto rozmowy z dużym partnerem po stronie niemieckiej, 

z którym możliwa jest zarówno kooperacja techniczna jak i handlowa. Należy podkreślić, że tak nakreślona strategia 

spowoduje powiększenie dywersyfikacji zarówno w odniesieniu do portfela produktów w ujęciu jakościowym jak i rynków, 

na których będzie działać Grupa w ujęciu geograficznym. Tym samym zwiększyć się powinna odporność czeskiej gałęzi 

Emitenta na lokalne wahania koniunktury na rynku stolarki otworowej.                 

 

Działalność deweloperska 

 

Działalność deweloperska Grupy Emitenta realizowana jest poprzez spółki celowe:  

 

a. Projekt Gruszczyn Sp. z o.o., 

b. Emir 6 Sp. z o.o., 

c. Cogilco Polonia Sp. z o.o., 

d. Projekt Gdańsk Kokoszki Sp. z o.o. 

 

a)  Projekt Gruszczyn Sp. z o.o.– spółka odpowiedzialna będzie za realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą 

„Ogrody Katarzyńskie” w Gruszczynie koło Poznania (w odległości ok. 12 km od centrum), w ramach którego 

powstanie osiedle domów jednorodzinnych, domów szeregowych z funkcją usługową w parterach oraz domów-

rezydencji na działkach o łącznej powierzchni ok. 13,2 ha. Teren ten nie jest obecnie zabudowany (w sąsiedztwie 

zaczynają powstawać wolnostojące domy jednorodzinne), ani zadrzewiony. Okolica odznacza się dużą ilością zieleni 

oraz lekko pagórkowatym ukształtowaniem terenu. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to IV kwartał 2012 roku, 

natomiast czas jej realizacji szacowany jest na 36 miesięcy. Aktualnie nieruchomość gruntowa w Gruszczynie jest 

własnością spółki Berg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dniu 1 grudnia 2011 roku zawarta została umowa 

nabycia przez spółkę Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. 100% udziałów w spółce Berg Polska Sp. z o.o. za łączną cenę 

26 000 zł. Cena ta uwzględnia wielkość zobowiązań tej spółki wobec 100% udziałów w spółce Berg Polska Sp. z o.o. 

za łączną cenę 26 000 zł. Cena ta uwzględnia wielkość zobowiązań w wysokości 12 975 788 zł z tytułu rozliczenia 

transakcji zakupu nieruchomości gruntowej, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia 21 

maja 2011 roku. Transakcja zostanie zrealizowana do dnia 31 marca 2012 roku.  

 

Zakres realizowanej inwestycji 

 

Realizacja całego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje: 

 zakup gruntu pod planowaną inwestycję; 
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 realizację zabudowy mieszkalnej w postaci domów jednorodzinnych o średniej powierzchni działek ok 950 m²        

i wysokości 1,5 kondygnacji, domów szeregowych z funkcją usługową w parterach o średniej powierzchni działek 

około 700 m² i wysokości 2,5 kondygnacji oraz domów-rezydencji o średniej powierzchni działek 1400 m²;  

 realizację pełnej infrastruktury podziemnej obejmującej przyłączenie obiektu do miejskich sieci uzbrojenia 

podziemnego (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz i telekomunikacja). Realizację ciągów komunikacyjnych 

w postaci drogi pieszo-jezdnej, dojazdu do parkingów, śmietników i placów pełniących funkcje integracyjne 

społeczności lokalnej; 

 zagospodarowanie i urządzenie terenu, budowa dojazdów, dojść, ogrodzeń i organizacja zieleni.    

   

Powierzchnia użytkowa całkowita (pum) we wszystkich jednostkach mieszkaniowych (domach wolnostojących, segmentach 

w zabudowie bliźniaczej, segmentach w zabudowie szeregowej, domach-rezydencjach) wynosić będzie ok. 28 035 m², 

powierzchnia z możliwością wykorzystania do funkcji usługowej wynosić będzie ok. 6 340 m² Łączna powierzchnia 

użytkowa wynosić będzie ok. 34 375 m². 

 

Szacowane nakłady inwestycyjne  

 

Szacowana łączna wartość środków finansowych potrzebnych na realizację inwestycji wynosi ok. 102 mln zł. Szczegółowe 

zestawienie nakładów inwestycyjnych zostało przedstawione w tabeli 6.3. 

 

Tabela 6.3 Nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu w Gruszczynie. 

Zakup gruntu 12 975 200,00 

Nakłady bezpośrednie (roboty budowlano-montażowe, koszty realizacji infrastruktury technicznej, 

rezerwa) 
80 958 282,00 

Nakłady pośrednie (koszty dokumentacji projektowej, pozostałe koszty pośrednie, rezerwa) 
1 399 320,00 

Koszty obsługi inwestorskiej (związane z profesjonalną obsługą inwestycji tj. pozyskanie terenu pod 

budowę, gromadzenie środków własnych i zapewnienie funduszy zewnętrznych na realizację 

przedsięwzięcia, organizacja wykonawstwa, nadzór inwestorski)  

5 224 891,00 

Koszt obsługi kredytu i koszty finansowe 1 410 648,00 

Razem: 101 968 341,00 

Źródło: Emitent       

 

Wskazane powyżej środki finansowe w kwocie prawie 102 mln zł niezbędne do zrealizowania całego projektu Emitent 

zamierza pozyskać z kredytu bankowego - ok. 41 mln zł, z przyszłych emisji akcji - ok. 10 mln zł, wpływy od nabywców 

lokali - 51 mln zł. 

 

 

b) Emir 6 Sp. z o.o. – spółka odpowiedzialna będzie za realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Zielone 

Bulwary” w Węgrzcach koło Krakowa, w ramach którego powstanie osiedle domów jednorodzinnych (wolno-

stojących), bliźniaczych oraz szeregowych na działkach o łącznej powierzchni 19,6 ha. Teren ten położony jest             

w okolicy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna zwarta i rozproszona 

(od płd. i zach.) oraz tereny niezabudowane (od płn. i wsch.). W pobliżu znajduje się wiele obiektów sportowych, 

stadnina koni oraz naturalny zbiornik wodny. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to II kwartał 2013 roku, 

natomiast przewidywany czas jej realizacji szacowany jest na 36 miesięcy. Aktualnie nieruchomość gruntowa               

w Węgrzcach jest własnością spółki Emir 29 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie personalnie powiązana ze spółką Emir 

6 Sp. z o.o. W IV kwartale 2012 roku planowane jest połączenie spółki Emir 29 Sp. z o.o. ze spółką Emir 6 Sp. z o.o. 

 

Zakres realizowanej inwestycji 

 

Realizacja całego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje: 

 zakup gruntu pod planowaną inwestycję; 

 realizację zabudowy mieszkalnej w postaci domów jednorodzinnych, bliźniaczych oraz szeregowych o średniej 

powierzchni działek ok 750 m² i wysokości 1,5-2 kondygnacji,  

 realizację pełnej infrastruktury podziemnej obejmującej przyłączenie obiektu do miejskich sieci uzbrojenia 

podziemnego (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz i telekomunikacja). Realizację ciągów komunikacyjnych 

w postaci drogi pieszo-jezdnej, dojazdu do parkingów, śmietników i placów pełniących funkcje integracyjne 

społeczności lokalnej.  

 zagospodarowanie i urządzenie terenu, budowa dojazdów, dojść, ogrodzeń i organizacja zieleni.       

 

Powierzchnia użytkowa całkowita (pum) we wszystkich jednostkach mieszkaniowych wynosić będzie ok. 37 500 m²,  

 

Szacowane nakłady inwestycyjne i przychody  

 

Szacowana łączna wartość środków finansowych potrzebnych na realizację inwestycji wynosi ok. 115 mln zł. Szczegółowe 

zestawienie nakładów inwestycyjnych zostało przedstawione w tabeli 6.4. 
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Tabela 6.4 Nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu w Węgrzcach. 

Zakup gruntu 28 500 000,00 

Nakłady bezpośrednie (roboty budowlano-montażowe, koszty realizacji infrastruktury technicznej, 

rezerwa) 
76 875 000,00 

Nakłady pośrednie (koszty dokumentacji projektowej, pozostałe koszty pośrednie, rezerwa) 
2 306 250,00 

Koszty obsługi inwestorskiej (związane z profesjonalną obsługą inwestycji tj. pozyskanie terenu pod 

budowę, gromadzenie środków własnych i zapewnienie funduszy zewnętrznych na realizację 

przedsięwzięcia, organizacja wykonawstwa, nadzór inwestorski) 

4 781  250,00 

Koszt obsługi kredytu i koszty finansowe 2 622 931,79 

Razem: 115 085 431,79 

Źródło: Emitent  

Wskazane powyżej środki finansowe w kwocie ponad 115 mln zł niezbędne do zrealizowania całego projektu Emitent 

zamierza pozyskać z kredytu bankowego - 42 mln zł, z przyszłych emisji akcji – 10 mln zł, wpływy od nabywców lokali -    

63 mln zł. 

       

 

c) Cogilco Polonia Sp. z o.o. – spółka odpowiedzialna będzie za realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą 

„Skarpa Kierska” w Kiekrzu koło Poznania, w ramach którego powstanie osiedle domów jednorodzinnych na działkach 

o łącznej powierzchni 4,8 ha. Teren ten położony jest w sąsiedztwie jeziora Kierskiego, nie jest obecnie zabudowany 

(w okolicy powstaje osiedle domów jednorodzinnych). Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to II kwartał 2012 

roku, natomiast przewidywany czas jej realizacji szacowany jest na ok. 30 miesięcy. Nieruchomość gruntowana jest 

własnością spółki Cogilco Polonia Sp. z o.o. 

 

Zakres realizowanej inwestycji 

 

Realizacja całego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje: 

 zakup gruntu pod planowaną inwestycję; 

 realizację zabudowy mieszkalnej w postaci domów jednorodzinnych o średniej powierzchni działek ok 1 000 m²      

i wysokości 1,5-2 kondygnacji; 

 realizację pełnej infrastruktury podziemnej obejmującej przyłączenie obiektu do miejskich sieci uzbrojenia 

podziemnego (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz i telekomunikacja). Realizację ciągów komunikacyjnych 

w postaci drogi pieszo-jezdnej, dojazdu do parkingów, śmietników; 

 zagospodarowanie i urządzenie terenu, budowa dojazdów, dojść, ogrodzeń i organizacja zieleni.       

 

Powierzchnia użytkowa całkowita (pum) we wszystkich jednostkach mieszkaniowych (domach wolnostojących), wynosić 

będzie ok. 28 035 m², powierzchnia z możliwością wykorzystania do funkcji usługowej wynosić będzie ok. 6 340 m². Łączna 

powierzchnia użytkowa wynosić będzie ok. 34 375 m². 

 

Szacowane nakłady inwestycyjne i przychody  

 

Szacowana łączna wartość środków finansowych potrzebnych na realizację inwestycji wynosi ok. 36 mln zł. Szczegółowe 

zestawienie nakładów inwestycyjnych zostało przedstawione w tabeli 6.5. 

 

Tabela 6.5 Nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu w Kiekrzu. 

Zakup gruntu 9 250 000,00 

Nakłady bezpośrednie (roboty budowlano-montażowe, koszty realizacji infrastruktury technicznej, 

rezerwa) 
24 563 942,00 

Nakłady pośrednie i finansowe (koszty dokumentacji projektowej, koszty kredytu inwestycyjnego, 

pozostałe koszty pośrednie, rezerwa) 
388 000,00 

Koszty obsługi inwestorskiej (związane z profesjonalną obsługą inwestycji tj. pozyskanie terenu pod 

budowę, gromadzenie środków własnych i zapewnienie funduszy zewnętrznych na realizację 

przedsięwzięcia, organizacja wykonawstwa, nadzór inwestorski) 

1 430 750,00 

Koszt obsługi kredytu 428 171,49 

Razem: 36 060 863,49 

Źródło: Emitent 

 

Wskazane powyżej środki finansowe w kwocie 36 mln zł niezbędne do zrealizowania całego projektu Emitent zamierza 

pozyskać z kredytu bankowego - 8 mln zł, z przyszłych emisji akcji - 10 mln zł, wpływy od nabywców lokali - 18 mln zł. 

       

 

d) Projekt Gdańsk Kokoszki Sp. z o.o. (dawna nazwa Tara Sp. z o.o.). – spółka odpowiedzialna będzie za realizację 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Ogród na Kokoszkach” w Gdańsku-Kokoszkach, w ramach którego  

powstanie osiedle domów jednorodzinnych z funkcją usługową w parterach oraz domów-rezydencji na działkach         
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o łącznej powierzchni 8,7 ha. Teren ten położony jest w zielonej okolicy, nie jest obecnie zabudowany (w sąsiedztwie 

planowane jest osiedle domów wielorodzinnych o niskiej intensywności). W niedalekim otoczeniu znajdują się lasy 

oliwskie, jak również malownicze wzgórza morenowe z oczkami wodnymi, które nadają temu otoczeniu dodatkowych 

walorów estetycznych. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to III kwartał 2012 roku, natomiast przewidywany 

czas jej realizacji szacowany jest na 36 miesięcy. Projekt Gdańsk Kokoszki Sp. z o.o. posiada prawa do nieruchomości 

wynikające z przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości. Przejęcie własności nieruchomości 

gruntowej nastąpi w I kwartale 2012 roku. 

 

Zakres realizowanej inwestycji 

 

Realizacja całego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje: 

 zakup gruntu pod planowaną inwestycję; 

 realizację zabudowy mieszkalnej w postaci domów jednorodzinnych o średniej powierzchni działek ok 850 m²        

i wysokości 2 kondygnacji, oraz domów-rezydencji o średniej powierzchni działek 1 550 m²; 

 realizację pełnej infrastruktury podziemnej obejmującej przyłączenie obiektu do miejskich sieci uzbrojenia 

podziemnego (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz i telekomunikacja). Realizację ciągów komunikacyjnych 

w postaci drogi pieszo-jezdnej, dojazdu do parkingów, śmietników; 

 zagospodarowanie i urządzenie terenu, budowa dojazdów, dojść, ogrodzeń i organizacja zieleni.       

 

Powierzchnia użytkowa całkowita (pum) we wszystkich jednostkach mieszkaniowych (domach wolnostojących, domach 

rezydencjach) wynosić będzie ok. 16 900 m². 

 

Szacowane nakłady inwestycyjne i przychody  

 

Szacowana łączna wartość środków finansowych potrzebnych na realizację inwestycji wynosi ok. 55 mln zł. Szczegółowe 

zestawienie nakładów inwestycyjnych zostało przedstawione w tabeli 6.6. 

Tabela 6.6 Nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu w Gdańsku-Kokoszkach. 

Zakup gruntu 11 239 900,00 

Nakłady bezpośrednie (roboty budowlano-montażowe, koszty realizacji infrastruktury technicznej, 

rezerwa) 
39 337 117,00 

Nakłady pośrednie (koszty dokumentacji projektowej, pozostałe koszty pośrednie, rezerwa) 664 000,00 

Koszty obsługi inwestorskiej (związane z profesjonalną obsługą inwestycji tj. pozyskanie terenu pod 

budowę, gromadzenie środków własnych i zapewnienie funduszy zewnętrznych na realizację 

przedsięwzięcia, organizacja wykonawstwa, nadzór inwestorski) 

2 413 600,00 

Koszt obsługi kredytu i finansowe 1 263 857,00 

Razem: 54 918 474,00 

Źródło: Emitent 

 

Wskazane powyżej środki finansowe w kwocie prawie 55 mln zł niezbędne do zrealizowania całego projektu Emitent 

zamierza pozyskać z kredytu bankowego - 17,5 mln zł, z przyszłych emisji akcji - 10 mln zł, wpływy od nabywców lokali - 

27,5 mln zł. 

       

Pozostałe spółki z Grupy Emitenta.             

 

Poza wskazanymi powyżej spółkami odpowiedzialnymi za realizację projektów deweloperskich oraz działających w branży 

stolarki otworowej, w ramach Grupy Emitenta funkcjonuje również spółka TRION Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą               

w Inowrocławiu. Celem spółki jest uczestnictwo w procesach inwestycyjnych Grupy TRION S.A. Po uproszeniu struktury 

planowane jest przekształcenie spółek celowych w spółki komandytowo-akcyjne, które pozwoli na szybkie 

dokapitalizowanie spółek oraz wspólną politykę optymalizującą procedury rozliczeń finansowych. Działania powyższe 

uporządkują strukturę organizacyjną grupy kapitałowej TRION S.A. oraz umożliwią obniżenie ponoszonych przez spółki 

kosztów działalności. 

 

3) Charakterystyka rynku, konkurencja. 

 

Rynek nieruchomości w Polsce, pomimo trwającej obecnie stagnacji, charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu, co 

wynika głównie z niskiego nasycenia tego rynku. Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że niedobór mieszkań w Polsce 

wynosi około 1,5 mln, co stanowić będzie czynnik generujący i podtrzymujący popyt na nowe nieruchomości. Istotnym 

czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tego rynku jest w dalszym ciągu niski udział kredytów hipotecznych w ogólnej 

populacji wynoszący 4,4% (procent populacji posiadająca kredyt hipoteczny), przy średniej w krajach Unii Europejskiej 

wynoszącej 17% (według danych Eurostatu). Jest to bardzo korzystna informacja dla podmiotów działających w tym 

segmencie rynku, gdyż zdaniem analityków aż 85% transakcji kupna nieruchomości realizowana jest z udziałem kredytu 

hipotecznego. Statystyki wskazują również, że 60% Polaków żyje w zbyt małych i przeludnionych domach i mieszkaniach, 

co klasyfikuje Polskę na odległym 28 miejscu wśród 30 badanych pod tym kątem krajów europejskich. Wiele z tych 

nieruchomości, budowanych jeszcze w czasach komunizmu, charakteryzuje się niskim standardem wykończenia i dość 

długim okresem ich użytkowania, powodującym pogorszenie się ich obecnego stanu. Wzrost zamożności społeczeństwa 

będzie skłaniał wiele osób do kupna własnych domów i mieszkań w celu poprawy warunków życia. Sprzyjać temu będzie 
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również coraz nowsza technologia stosowana przy ich budowie, poprawiająca komfort życia oraz bardziej ekonomicznych 

(m.in. pozwalających na ograniczenie opłat z tytułu ogrzewania czy utrzymania nieruchomości). Większy popyt na nowe 

mieszkania i domy może wynikać również z lepszego dostosowania nowych projektów do faktycznych potrzeb rynkowych. 

Deweloperzy zaczęli większą uwagę przywiązywać do analizy struktury popytu na nowe nieruchomości, zamiast skupiać się 

na ilości zrealizowanych projektów jak miało to miejsce w latach 2007-2009, i których duża część nie spełniała i nie spełnia 

obecnie oczekiwań rynkowych powodując problemy z ich sprzedażą.  

 

Wśród głównych czynników mających negatywny wpływ na ceny nieruchomości i wyniki podmiotów działających w tym 

sektorze gospodarki oraz ograniczających rozwój całego rynku wyróżnić należy m.in. dużą podaż domów i mieszkań 

wybudowanych w końcowej fazie ostatniego boomu na rynku deweloperskim w 2007 roku, i których sprzedaż z powodu 

dekoniunktury gospodarczej, która nadeszła, była utrudniona. Ponadto wskazać należy na zmiany regulacji prawnych, które 

mogą negatywnie wpływać na ten sektor, a wśród nich na nowelizację rekomendacji S ograniczającą dostępność kredytów 

walutowych oraz zmiany związane z dofinansowaniem zakupu mieszkań i domów w ramach programu „Rodzina na swoim”.  

 

Szczegółowy opis rynku deweloperskiego został przedstawiony w pkt. 6.2. Dokumentu Rejestracyjnego. 

 

Rynek deweloperski w Polsce charakteryzował się dotychczas wysokim poziomem konkurencji. Rywalizują na nim z jednej 

strony duże podmioty, często o ogólnopolskim zasięgu takie jak Polnord, Dom Development, Gant, J.W. Construction 

mające łatwiejszy dostęp do finansowania swoich projektów choćby z racji obecności na GPW. Drugą grupę stanowią lokalni 

deweloperzy skupieni na jednym konkretnym segmencie rynku i działający w ściśle określonym regionie. Rywalizacja 

pomiędzy wszystkimi podmiotami odbywa się na trzech płaszczyznach. Z jednej strony dotyczy ona dostępu do najlepszych 

lokalizacji na których mogłyby być realizowane wybrane projekty deweloperskie i ogólnego rozeznania w tym zakresie.       

Z drugiej strony rywalizacja dotyczy dostępu do źródeł finansowania tych projektów. Trzecią płaszczyzną, na której toczy się 

rywalizacja pomiędzy spółkami jest dostęp do klientów i prowadzone pod tym kątem różnego rodzaju akcje marketingowe. 

O ile w przypadku możliwości pozyskiwania kapitału i dostępu do klientów rozumianego jako szeroko pojęte działania 

marketingowe przewagę mają duże podmioty o ugruntowanej pozycji rynkowej, które mają możliwość wykorzystywania 

korzyści skali, o tyle w przypadku wyboru lokalizacji przeznaczonej do realizacji projektu przewagę mogą mieć lokalni 

deweloperzy lepiej znający specyfikę regionu i otoczenie na którym działają oraz potrzeby klientów mogąc lepiej dopasować 

do nich swoją ofertę. Spowolnienie gospodarcze z lat 2007-2009 ograniczyło jednak w pewnym stopniu konkurencję na tym 

rynku. W wyniku spadku tempa wzrostu gospodarczego, zwiększonej liczby bankructw wśród przedsiębiorstw oraz ogólnego 

pogorszenia się atmosfery na rynkach finansowych, możliwość pozyskania środków finansowych poprzez kredyty czy rynek 

kapitałowy została mocno ograniczona. Konsekwencją tego było to, że część podmiotów była zmuszona do zaprzestania 

działalności, pozostali natomiast odczuli wyraźne pogorszenie się ich sytuacji finansowej.  

Grupa TRION zamierza zdobywać przewagę konkurencyjną na rynku łącząc zalety obu typów podmiotów. Z jednej strony 

Emitent ma możliwość wykorzystania faktu bycia spółką publiczną mogącą pozyskać kapitał poprzez giełdę. Ponadto bycie 

spółką publiczną daje spółce kolejny atut w postaci lepszej jej rozpoznawalności na rynku. Liczne akcje marketingowe 

przeprowadzone do tej pory przez spółkę, informacje prasowe publikowane przez dziennikarzy spowodowały, że nazwa 

„TRION” nie jest całkowicie anonimowa. Z drugiej strony Emitent zamierza wykorzystać przewagi spółek mniejszych, 

lokalnych lepiej znających dany rynek i jego otoczenie. W tym celu Grupa Emitenta zamiast przejmowania w całości lokalne 

spółki deweloperskie, będzie w nich przejmowała w sposób przyjazny jedynie współkontrolę, dzięki czemu możliwe będzie 

wykorzystanie ich wiedzy, doświadczenia oraz kontaktów na rynku lokalnym, dobrej współpracy z władzami lokalnymi oraz 

klientami tych podmiotów. Pozwoli to na nawiązanie długofalowej współpracy i uzyskanie dodatkowych korzyści 

wynikających między innymi z efektu synergii. 

 

4) Uzależnienie nowej działalności gospodarczej od osób kluczowych lub od ograniczonej liczby klientów             

i dostawców. 

 

W opinii Emitenta nie występuje uzależnienie od osób kluczowych lub od ograniczonej liczby klientów i dostawców. 

 

5) Informacja o aktywach koniecznych w celu prowadzenia produkcji, a nie będących własnością Emitenta. 

 

W ocenie Emitenta nie występują takie aktywa. Emitent rozpoczyna działalność w branży deweloperskiej, działalność          

w zakresie produkcji w branży stolarki otworowej będzie prowadzona w ograniczonym stopniu. 

6.1.2. NOWE PRODUKTY I USŁUGI 

Grupa Emitenta jest w trakcie procesu zmiany profilu oraz strategii działania. W nowym modelu biznesu Grupa TRION S.A. 

skupiać się będzie na działalności deweloperskiej. Należące do Grupy Emitenta 4 spółki celowe realizują obecnie 4 projekty 

deweloperskie, w Gruszczynie (koło Poznania), w Krakowie, w Kiekrzu (koło Poznania), oraz w Gdańsku. Szczegółowy opis 

powyższych projektów został przedstawiony w pkt. 6.1.1 Dokumentu Rejestracyjnego. 

 

Po zakończeniu całego procesu transakcyjnego związanego z nabyciem 100% udziałów w spółce Korporacja Budowlana 

Dom Sp. z o.o. Grupa TRION rozpocznie działalność związaną z nowymi produktami. Podmiot ten posiada profesjonalnie 

zorganizowane, budowlane procesy technologiczne oraz zakontraktowaną wartość sprzedaży produktów budownictwa 

mieszkaniowego, mieszkań w segmencie standardu popularnego. Według oceny Zarządu Spółki, KB DOM stanowić będzie 

sprawne ogniwo technologiczne w obszarze budowy domów jednorodzinnych, budownictwa wielorodzinnego w segmencie 

mieszkań popularnych oraz budownictwa komunalnego wykazującego aktualnie wysoki wskaźnik zapotrzebowania rynku 

mieszkaniowego w Polsce. Dodatkowym atutem jest to, iż obok produkcji konstrukcyjnej elementów budownictwa 
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mieszkaniowego Spółka prowadzi produkcję oraz sprzedaż systemu elewacji wentylowanej, kostki brukowej oraz kompletnej 

gamy galanterii dla budownictwa drogowego, rur betonowych i żelbetowych, wpustów betonowych, płyt elewacyjnych        

w systemach T-Wall, Freysissol na wiadukty i mosty, a także elementów odwodnienia pasa drogowego. Spółka oferuje 

bardzo szeroki asortyment wysoko jakościowych wyrobów dla budownictwa mieszkaniowego tj. ściany, stropy, płyty 

elewacyjne i dekoracyjne, system elewacji wentylowanych, elementy małej architektury jak np. kostka drogowa, krawężniki, 

obrzeża, płyty parkingowe, elementy zabudowy skarp, ogrodzenia. Spółka posiada również dobrze rozwinięte kanały 

dystrybucji na duże inwestycje drogowe, jak np. na budowę Autostrady A1. W ofercie KB DOM znajdują się również 

wszechstronne produkty infrastruktury drogowej, w tym zabudowy pasa drogowego m.in. takie jak elementy elewacyjne 

wiaduktów i mostów, filary pod ekrany akustyczne, elementy odwodnienia pasa drogowego, rury betonowe i żelbetowe, 

wpusty drogowe, płyty drogowe i tramwajowe, płyty YOMB, kilkanaście różnorodnych produktów odwodnienia. Spółka 

współpracuje również z wykonawcami rurociągów gazowych dostarczając obciążniki i inne wyroby betonowe. Z momentem 

sfinalizowania całej transakcji i nabycia 100% udziałów spółki KB DOM w strukturach Grupy TRION znajdzie się podmiot 

umożliwiający faktyczne rozpoczęcie operacyjnego procesu budowlanego i technologicznego. Wdrożona przez spółkę 

nowoczesna technologia prefabrykacji budynków wielorodzinnych w segmencie mieszkań popularnych, świadczenie usług 

generalnego wykonawstwa w zakresie prac budowlanych oraz posiadane przez KB DOM zakontraktowane projekty 

deweloperskie rozpoczęte na terenie Polski północnej docelowo po zamknięciu całego procesu transakcyjnego, w opinii 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej TRION S.A. zwiększą dynamikę generowanych przychodów Grupy TRION oraz usprawnią 

płynność struktury przepływów pieniężnych. 

6.2. GŁÓWNE RYNKI 

DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY EMITENTA  

 

Grupa Kapitałowa TRION S.A. oferowała swoje produkty zarówno na rynku polskim jak również na rynkach zagranicznych. 

Na przestrzeni lat 2008-2011 zauważyć można zarówno spadek przychodów ogółem Grupy Emitenta jak również znaczny 

wzrost udziału przychodów uzyskiwanych za granicą w ogólnej sumie przychodów, który zwiększył się z 45% w 2008 roku 

do prawie 100% w roku 2011. Czynnikami wpływającymi na powyższe była z jednej strony słaba koniunktura gospodarcza 

w omawianym okresie, która przełożyła się na niski popyt na produkty budowlane oferowane przez spółki z Grupy 

Kapitałowej, z drugiej zaś proces restrukturyzacji jaki przechodzi Grupa TRION S.A. i związane z nim wygaszanie produkcji 

w niektórych segmentach jej działalności. 

 

Tabela 6.7 Przychody Grupy Kapitałowej TRION S.A. z podziałem na krajowe i zagraniczne. 

Przychody ze 

sprzedaży 

01.01.2011 r. 

-31.12.2011 r. 

01.01.2010 r. 

-31.12.2010 r. 
2010 r. 2009 r. 2008 r. 

Kraj 87 2 343 2 343 46 093 63 108 

Zagranica 48 163 64 914 64 914 37 008 51 560 

Razem 48 250 67 257 67 257 83 101 114 668 

Źródło: Emitent 

 

Przychody Grupy TRION uzyskiwane za granicą generowane są obecnie głównie na rynku czeskim. W latach 2008-2009 

część przychodów pochodziła również z rynku niemieckiego, francuskiego, belgijskiego oraz innych. Szczegółowe 

zestawienie przychodów Grupy Emitenta uzyskiwanych poza Polską przedstawia tabela 6.8. 

 

Tabela 6.8 Przychody zagraniczne Grupy Kapitałowej TRION S.A. z podziałem na kraje. 

Przychody 

netto ze 

sprzedaży 

produktów, 

towarów i 

materiałów 

01.01.2011 – 

31.12.2011 

01.01.2010 – 

31.12.2010 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

Wartość                

w tys. zł. 

% udział 

w 

sprzed. 

ogółem 

Wartość                

w tys. zł. 

% udział 

w 

sprzed. 

ogółem 

Wartość                

w tys. zł. 

% udział 

w 

sprzed. 

ogółem 

Wartość                

w tys. zł. 

% udział 

w 

sprzed. 

ogółem 

Wartość                

w tys. zł. 

% udział 

w 

sprzed. 

ogółem 

Przychody 

zagraniczne 

ogółem, w 

tym: 

48 163 99,8% 64 914 96,5% 64 914 96,5% 37 008 44,5% 51 560 45,0% 

Niemcy 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 22 241 26,8% 29 214 25,5% 

Francja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 156 0,2% 546 0,5% 

Belgia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 185 0,2% 221 0,2% 

Czechy 48 163 99,8% 64 914 96,5% 64 914 96,5% 14 088 17,0% 20 290 17,7% 

Pozostałe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 338 0,4% 1 289 1,1% 

Źródło: Emitent 

 

W przychodach uzyskiwanych w kraju w 2008 roku największy udział miały produkty stolarki drewnianej, które stanowiły 

prawie 40% ogółu przychodów Grupy Emitenta generowanych w Polsce. Znaczną wartość miały również przychody ze 

sprzedaży produktów pozostałych, konstrukcji metalowych oraz stolarki aluminiowej. Ich udział w ogólnej wartości 

przychodów krajowych w 2008 roku wynosił odpowiednio 14,4%, 14% oraz 11%. Na przestrzeni lat 2008 – 2011 w konse-
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kwencji dekoniunktury gospodarczej i wygaszania produkcji w nierentownych segmentach, przychody Grupy Emitenta        

w kraju spadły z 63 mln zł do  87 tys. zł. W 2011 roku na tę wartość składały się jedynie przychody z pozostałej sprzedaży. 

Tak wyraźny spadek przychodów Grupy Emitenta na rynku krajowym ma związek z wdrażaniem nowego modelu biznesu, 

który zakłada, że działalność w branży stolarki otworowej będzie docelowo kontynuowana jedynie w spółkach należących do 

grupy VPO Protivanov w Czechach, natomiast w kraju działalność Grupy Emitenta będzie skupiona na branży dewelo-

perskiej.  

 

Na przychody z działalności zagranicznej w 2008 roku, których łączna wielkość wyniosła ponad 51 mln zł, największy 

wpływ miały produkty stolarki drewnianej, usługi transportowe oraz sprzedaż konstrukcji metalowych. Ich udział w sumie 

przychodów zagranicznych wynosił odpowiednio 39%, 22% oraz 21%. Na przestrzeni lat 2008-2011 zagraniczne przychody 

ogółem uległy wyraźnemu spadkowi do 48 mln zł, któremu dodatkowo towarzyszyła zmiana ich struktury. 

 

Po czterech kwartałach 2011 roku przychody uzyskane przez Grupę Emitenta były o ponad 28% niższe niż w analogicznym 

okresie roku 2010. Przyczyniło się do tego dalsze wygaszanie produkcji w Polsce, w wyniku którego przychody uzyskane na 

tym rynku wynosiły już tylko około 87 tys. zł, wobec prawie 2,3 mln zł uzyskanych po czterech kwartałach roku 2010, jak 

również spadek w analizowanym okresie przychodów uzyskanych za granicą o 26%. Po czterech kwartałach 2011 roku 

przychody Grupy Emitenta prawie w 100% były generowane na rynku czeskim. Przychody ze sprzedaży stolarki PCV w 

roku 2011 stanowiły 72% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta, zaś sprzedaż pozostała 28%. 

 

Szczegółowe zestawienie struktury przychodów Grupy Emitenta w kraju i za granicą zostało przedstawione w tabeli 6.9. 

 

Tabela 6.9 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa-rodzaje działalności) w tys. zł. 

Przychody netto ze sprzedaży 

produktów 

01.01.2011 r. 

-31.12.2011 r. 

01.01.2010 r. 

-31.12.2010 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

1) Kraj 87 2 343 2 343 46 093 63 108 

Sprzedaż stolarki PCV 0 0 0 7234 5768 

Sprzedaż stolarki aluminiowej 0 0 0 2148 6972 

Sprzedaż stolarki drewnianej 0 0 0 12 435 25 029 

Sprzedaż opakowań 

drewnianych 
0 0 0 3487 3 424 

Usługi transportowe 0 0 0 3590 3 995 

Sprzedaż konstrukcji 

metalowych 
0 0 0 6306 8830 

Sprzedaż pozostała 87 2 343 2 343 10 893 9090 

2) Zagranica 48 163 64 914 64 914 37 008 51 560 

Sprzedaż stolarki PCV 34 774 49 751 49 751 12 123 4 316 

Sprzedaż stolarki aluminiowej 0 0 0 0 152 

Sprzedaż stolarki drewnianej 0 0 0 13 183 20 290 

Sprzedaż opakowań 

drewnianych 
0 0 0 156 4509 

Usługi transportowe 0 0 0 4927 11 567 

Sprzedaż konstrukcji 

metalowych 
0 0 0 6281 10 710 

Sprzedaż pozostała 13 389 15 163 15 163 338 16 

Przychody netto ze 

sprzedaży razem 
48 250 67 257 67 257 83 101 114 668 

Źródło: Emitent 

 

NOWE RYNKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY TRION S.A.  

 

W następstwie trwającego procesu restrukturyzacji oraz tworzenia nowego modelu biznesu, Grupa TRION będzie skupiała 

swoją działalność w trzech obszarach działalności. Podstawowym obszarem działalności będzie rynek deweloperski,            

w ramach którego Grupa Emitenta zajmować się będzie budownictwem jednorodzinnym oraz wielorodzinnym na obrzeżach 

największych miast w Polsce. Wspomagającym obszarem deweloperskim będzie działalność spółki Korporacja Budowlana 

Dom Sp. z o.o. działającej w segmencie budownictwa wielorodzinnego w standardzie popularnym oraz prefabrykacja 

konstrukcji metalowych. Dotychczasowa działalność Grupy związana ze stolarką otworową będzie obecnie miała mniejsze 

znaczenie dla przychodów Grupy oraz zostanie ograniczona jedynie do rynku czeskiego, co jest konsekwencją nowej 

strategii rozwoju Grupy TRION. 

 

Rynek deweloperski w Polsce 

 

Działalność deweloperska Grupy Emitenta będzie obejmowała swoim zasięgiem całą Polskę, jednak skupiona będzie na 

największych miastach i na ich obrzeżach.  

 

Rynek deweloperski w dużym stopniu zależny jest od panującej koniunktury gospodarczej. Tempo wzrostu PKB wpływa na 

popyt i podaż na mieszkania oraz domy, kształtując tym samym ich ceny. Determinuje ono także stopę bezrobocia, oraz 
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poziom zatrudnienia i jego stabilność, co przekłada się na ilość zaciąganych kredytów hipotecznych przeznaczanych na 

finansowanie domów i mieszkań. Lepsza koniunktura gospodarcza zwiększa również dostepność do kredytów dla 

przedsiębiorstw oraz do innych źródeł finansowania potrzebnych do realizacji projektów obniżając równocześnie koszty ich 

pozyskania. Koszty te w dużym stopniu zależne są również od poziomu stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank 

Polski. 

 

W latach 2008-2009 mieliśmy do czynienia z ogólnoświatową dekoniunkturą gospodarczą. W Polsce roczne tempo wzrostu 

gospodarczego spadło z 5,1% w 2008 roku do 1,6% w 2009 roku. Wolniejsza dynamika wzrostu gospodaczego spowodowała 

wzrost stopy bezrobocia z 7,1% w 2008 roku do 8,2% w 2009 roku. NBP próbując złagodzić skutki spowolnienia 

gospodarczego zdecydował się złagodzić prowadzoną politykę monetarną i zaczął stopniowo obniżać poziom stóp 

procentowych z 6% w 2008 roku do 3,5% w 2009 roku. Przełom 2009 i 2010 roku przyniósł poprawę koniunktury 

gospodarczej. Tempo wzrostu gospodarczego na koniec 2010 roku wyniosło już 3,9%, jednak nie przełożyło się to jeszcze na 

poprawę sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia na koniec tego roku wyniosła 9,6%. Poprawa otoczenia ekonomicznego 

skłoniła również NBP do podwyżki stóp procentowych do poziomu 4%. Prognozy Eurostatu odnośnie koniunktury 

gospodarczej w Polsce przewidują dalszą jej poprawę. Prognozowane tempo wzrostu gospodarczego w latach 2011-2012 

powinno wynieść odpowiednio 4% oraz 2,5%, któremu towarzyszyć powinna stopniowa poprawa sytuacji na rynku pracy. 

Stopa bezrobocia powinna wynieść w 2012 roku około 8,5%. Dalsza poprawa otoczenia makroekonomicznego może z kolei 

skłonić NBP do dalszego zacieśniania polityki monetarnej i podniesienia stóp procentowych celem ograniczenia presji 

inflacyjnej.  

 

Tabela 6.10 Roczne tempo wzrostu gospodarczego oraz stopa bezrobocia w Polsce. 

 2008 r. 2009 r. 2010 r.  2011 r. (p) 2012 r. (p) 

Zmiana PKB (%) 5,1 1,6 3,9 4,0 2,5 

Stopa bezrobocia (%) 7,1 8,2 9,6 9,2 8,5 

Źródło: Eurostat 

 

Wykres 6.1 Kształtowanie się stopy referencyjnej NBP w okresie listopad 2007 - październik 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: NBP 

 

W analizowanym okresie rynek nieruchomości w Polsce doświadczył wyraźnego spowolnienia będącego następstwem 

pogorszenia się sytuacji gospodarczej w latach 2008-2009, po którym nastąpiła jego stabilizacja w roku 2010. Rynek 

nieruchomości był tym sektorem gospodarki, który w największym stopniu doświadczył pogorszenia się otoczenia 

makroekonomicznego w Polsce. Wpływ na to miał m.in. zbyt dynamiczny rozwój tej gałęzi gospodarki w latach 2004-2007, 

który spowodował zbyt dużą ilość nowych projektów, na którą przestał być zgłaszany popyt w wyniku spowolnienia 

gospodarczego, które nadeszło w drugiej połowie 2007 roku. Dodatkowo deweloperzy w czasie boomu na rynku 

nieruchomości większą uwagę przywiązywali do ilości realizowanych projektów niż do ich dopasowania do oczekiwań 

nabywców, co w trakcie pogorszenia się w latach 2008-2009 koniunktury gospodarczej powodowało jeszcze większe 

problemy z ich sprzedażą i zmuszało do znacznych obniżek cen oraz wydłużenia czasu potrzebnego na znalezienie nabywcy. 

Problem ten potęgował również fakt, że celem maksymalizacji zysku deweloperzy budowali domy o wysokim standardzie 

wykończenia, i powierzchnią przekraczająca 200 m², których cena najczęściej przekraczała 1 mln zł, co w wyniku 

pogorszenia się warunków ekonomicznych potencjalnych nabywców spowodowało znaczny spadek zainteresowania tego 

typu ofertami. Nie bez znaczenia na ilość sprzedawanych domów i mieszkań miał fakt, iż wiele z nich było budowanych 

według indywidualnych oczekiwań klientów często znacznie odbiegająch od uniwersalnych standardów.  
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Na przestrzeni lat 2007-2010 obniżyła się przeciętna wartość kredytu dostępnego dla społeczeństwa, co wpłynęło również na 

spadek przeciętnej wielkości mieszkania i domu, które zainteresowani byliby w stanie nabyć. Kształtowanie się poziomu 

dostepności kredytów mieszkaniowych oraz wielkość mieszkania, które zainteresowani byliby w stanie za niego kupić 

została przedstawiona na wykresach 6.2 i 6.3. 

 

Wykres 6.2 Dostępny kredyt mieszkaniowy PLN (w tys. zł)     Wykes 6.3 Kredytowa dostępność mieszkania w m² 

 
Źródło: Informacje o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w I kwartale 2011 roku – 

raport NBP. 

 

Wszystkie powyższe czynniki spowodowały, że rynek mieszkaniowy w Polsce w latach 2008-2009 doświadczył wyraźnego 

spadku ilości zawieranych transakcji, jak również obniżenia się średniej ceny po jakiej były one zawierane, po czym              

w 2010 roku wszedł w trwającą również aktualnie fazę stabilizacji. Podobna sytucja miała miejsce w segmencie domów, 

który również doświadczył pogorszenia koniunktury, jednak wpływ tego pogorszenia był wyraźnie słabszy aniżeli                

w przypadku segmentu mieszkań. 

 

Wykres 6.4 Średnie ceny mieszkań w ofercie rynkowej w największych miastach Polski. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów z rynku nieruchomości Oferty.net. 
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Wykres 6.5 Średnie ceny ofertowe 1 m² powierzchni domu w wybranych województwach w okresie od stycznia 2007 

roku do styczenia 2011 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spółki Północ Nieruchomości S.A. 

 

 

 

 

 

 

Wykres 6.6 Średnie ceny domów wolnostojacych, bliźniaków oraz nieruchomości w zabudowie szeregowej w 

największych miastach w polsce w latach 2008-2010. 

Źródło: Emmerson, Gratka 

 

Warto również zauważyć, iż spadającym od końca 2007 roku cenom transakcyjnym mieszkań towarzyszył aż do końca 2008 

roku ciągły wzrost ceny wytworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, co dodatkowo pogarszało 

sytuację deweloperów w Polsce. Przyczyną tego wzrostu było utrzymywanie się na wysokim poziomie cen materiałów, cen 

usług budowlanych wynikających z silnego popytu na usługi budowlane ze strony rządu i samorządów w ramach 

przygotowań do Euro 2012 oraz wysokich cen gruntów na których realizowane były projekty.    
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Wykres 6.7 Koszt budowy m² mieszkania.     

Wykres 6.8 Udział zysku deweloperskiego w cenie 

m² mieszkania w cenie transkacyjnej RP. 

Źródło: Informacje o cenach mieszkań i sytuacji na 

rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w I kwartale 2011 roku – raport NBP. 

 

Spadek cen oferowanych mieszkań przy towarzyszącym mu wzroście kosztów budowy przyczyniał się do wyraźnego spadku 

w okresie 2008-2009 udziału zysku deweloperów w sprzedaży 1 m² mieszkania. Spadek ten został zahamowany w 2010 

roku, co było spowodowane stabilizacją cen oferowanych mieszkań jak również trwającym od 2009 roku spadkiem kosztów 

ich budowy. 

 

Przedstawiona powyżej sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce nie pozostawała bez wpływu na wyniki spółek 

działajacych w branży deweloperskiej. Po osiągnięciu pod koniec 2007 roku rekordowych wyników finansowych, z każdym 

kolejnym kwartałem następowało ich wyraźne pogorszenie trwające do początku 2010 roku, kiedy to nastąpiła ich 

stabilizacja. Wartość przychodów przeciętnej firmy deweloperskiej spadła w tym okresie z ok. 50 mln zł do ok. 15 mln zł. 

Zysk netto w tym okresie spadł z ok. 10 mln zł do ok. 3 mln zł. Konsekwencją tego było również wyraźne pogorszenie się 

wskaźników rentowności sprzedaży.   

 

Wykres 6,9 Wskaźniki ekonomiczne przeciętnej dużej firmy deweloperskiej (ujęcie kwartalne). 

 
Źródło: Informacje o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w I kwartale 2011 roku – 

raport NBP. 

 

Prognozy dla rynku nieruchomości w Polsce 

 

Rynek nieruchomości w Polsce jest obecnie w trakcie stabilizacji po silnym załamaniu z lat 2008-2009. Analitycy przewidują 

w najbliższych latach stopniową, aczkolwiek mało dynamiczną poprawę tego sektora gospodarki. Zdaniem pośredników, 

głównymi czynnikami, które będą wpływać na ceny nieruchomości w najbliższych okresie czasu będzie echo kryzysu z lat 

2008-2009, dostępność kredytów, zmiany w programie rodzina na swoim, duża podaż budynków mieszkalnych ukończonych 

w latach kryzysu, stabilność przepisów prawnych oraz wzrost cen wynikający z podwyżki VAT. 
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Wykres 6.10 Czynniki mogące mieć wpływ na ceny nieruchomości w najbliższych latach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dalszym ciągu istotnym, negatywnym czynnikiem, który będzie oddziaływać na ten segment gospodarki jest znaczna 

podaż domów i mieszkań zrealizowanych w końcowej fazie ostatniego boomu na rynku deweloperskim w 2007 roku                   

i niesprzedanych w konsekwencji dekoniunktury gospodarczej, która nadeszła wraz z rokiem 2008. Czynnik ten uniemożliwi 

znaczący wzrost cen nieruchomości. Emitent zamierza przeciwdziałać temu negatywnemu czynnikowi, oferując 

nieruchomości wyróżniające się na tle pozostałych m.in. bardzo dobrą lokalizacją, która przy znacznej podaży może 

decydować o wyborze konkretnej oferty. 

 

1 stycznia 2012 roku weszła również w życie część zmian wynikających z nowelizacji rekomendacji „S“, ograniczająca 

dostępność kredytów walutowych oraz zmieniająca procedurę badania zdolności kredytowej klienta. Zgodnie z nowym 

brzmieniem rekomendacji, raty wszystkich kredytów, spłacanych przez danego kredytobiorcę, nie mogą przekroczyć 42% 

jego dochodów netto. Ponadto niezależnie od terminu, na który kredyt zostanie udzielony, banki będą musiały obliczać 

zdolność kredytową tak, jakby był on zaciągnięty na 25 lat. Dodatkowo wkroczenie spłacającego kredyt w trakcie jego 

spłacania w wiek emerytalny, skutkujący zmniejszeniem dochodu, będzie uwzględniany przy obliczaniu zdolności 

kredytowej. Obniżony został również w przypadku kredytów walutowych wskaźnik wydatków na obsługę długu w stosunku 

do dochodów netto. Do tej pory kredytobiorca nie mógł przeznaczać na spłaty rat więcej niż 50% swoich dochodów netto lub 

65%, jeśli jego dochody przekraczały średnią krajową (niezależnie od waluty kredytu). Zgodnie z nowymi zasadami 

wskaźnik obniżony został do 42% dla kredytów walutowych. Powyższe zmiany mogą zmniejszyć dostępność kredytów 

hipotecznych i ograniczyć popyt na nowe nieruchomości szczególnie wśród osób zarabiających powyżej średniej krajowej.  

 

W kontekście kredytów trzeba również zwrócić uwagę na trwające obecnie zacieśnianie polityki pieniężnej przez NBP           

i Radę Polityki Pieniężnej poprzez podwyżki stóp procentowych. Banki starają się przeciwdziałać wzrostowi kosztów 

kredytu poprzez obniżenie swojej marży, jednak działanie te mają swoje granice, których przekroczenie spowodowałoby       

z kolei znaczne pogorszenie się sytuacji sektora bankowego. Obecnie zauważalny jest już wpływ tych podwyżek na 

zmniejszenie się zdolności kredytowej przeciętnego kredytobiorcy. Podczas gdy od października 2010 roku do kwietnia 2011 

roku kwota, jaką mogła pożyczyć trzyosobowa rodzina z dochodem 5 tys. zł netto była relatywnie stała i wynosiła przeciętnie 

425 tys. zł, to już w maju spadła ona do 414 tys. zł, czyli o niecałe 3%. Jednak w ocenie analityków proces zacieśniania 

polityki pieniężnej nie powinien postępować gwałtownie, a niektórzy przewidują nawet jego zatrzymanie spowodowane 

zmniejszeniem się presji inflacyjnej w gospodarce. 

 

Niekorzystnie oddziaływać mogą również planowane zmiany regulacji prawnych związanych z dofinansowaniem zakupu 

mieszkań i domów w ramach programu „Rodzina na swoim“. Oddziaływania te mogą jednak być różne dla rynku 

pierwotnego i wtórnego. Obecnie co czwarty kredyt hipoteczny udzielany jest w ramach tego programu. Zmiany te 

spowodują wyłączenie beneficjentów w wieku ponad 35 lat oraz obniżenie limitów cen nieruchomości. Limity te obliczane 

są na podstawie kosztu odtworzenia m² budynku mieszkalnego przy zastosowaniu odpowiedniego przelicznika, który został 

obniżony z 1,4 do 1 dla rynku pierwotnego i z 1,4 do 0,8 dla rynku wtórnego. Ta dysproporcja w obniżce wskaźnika dla 

rynku pierwotnego i wtórnego może spowodować, że spadek ilości nabywanych mieszkań i domów na rynku pierwotnym 

będący następstwem ograniczenia maksymalnej ceny m² powierzchni mieszkalnej będzie zastąpiony przez osoby, które 

chcąc skorzystać z preferencyjnych warunków tego programu będą zmuszone do nabycia nieruchomości na rynku 

pierwotnym. Dodatkowo wnioski o dofinansowanie zakupu nieruchomości w ramach tego programu byłyby przyjmowane 

tylko do końca 2012 roku, co mogłoby dodatkowo zwiększyć popyt na nieruchomości do tego czasu, natomiast po roku 2012 

widoczne by już były negatywne skutki tych zmian. Pozytywnie oddziaływać powinna również zmiana umożliwiająca 

skorzystania z tego programu singlom. 
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Wzrost cen nieruchomości może być również konsekwencją podwyżki stawki VAT, która wpłynie na ceny materiałów 

budowlanych, a które to koszty spółki deweloperskie będa starały się przerzucić na kupujących podnosząc ceny oferowanych 

nieruchomości. 

 

Wśród pozytywnych czynników mogących wpływać w najbliższym czasie na rynek nieruchomości wyróźnić można 

niedobór mieszkań w Polsce, który zdaniem Ministerstwa Infrastruktury wynosi około 1,5 mln i którego zmniejszenie będzie 

generować dodatkowy popyt na mieszkania i domy. Sprzyjać temu będzie w dalszym ciągu niski udział kredytów 

hipotecznych w ogólnej populacji wynoszący 4,4% przy średniej w krajach Unii Europejskiej wynoszącej 15%.  

 

Statystyki pokazują również, że 60% Polaków żyje w zbyt małych i przeludnionych domach i mieszkaniach. Pod tym 

względem zajmujemy 28 miejsce wśród 30 badanych krajów europejskich. Duża część z nich żyje w starych mieszkaniach 

budowanych jeszcze w czasie komunizmu. Wzrost zamożności społeczeństwa może skłaniać wielu z nich do kupna nowych   

i własnych domów oraz mieszkań w celu poprawy swoich warunków życia. Sprzyjać temu będzie coraz nowsza technologia 

stosowana przy ich budowie, poprawiająca komfort życia oraz wpływająca na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie            

i utrzymanie nieruchomości.   

 

Na zwiększenie popytu na nowe mieszkania i domy wpływać powinno również lepsze dostosowanie nowych projektów do 

potrzeb rynkowych. Deweloperzy zaczęli większą uwagę przywiązywać do analizy struktury popytu na nowe nieruchomości 

zamiast do ilości realizowanych projektów, jak to miało miejsce w latach poprzedzających spowolnienie gospodarcze. 

 

Rynek stolarki okiennej w Czechach 

 

Na czeskim rynku stolarki okiennej PVC Grupa TRION obecna jest poprzez spółki z grupy VPO Protivanov. Wielkość tego 

rynku mierzona roczną ilością jednostek okiennych (1 JO = standardowe skrzydło o wymiarach 1,3 x 1,3 m), na które 

zgłaszane jest zapotrzebowanie przez domy jednorodzinne oraz mieszkania wynosi 3.000.000 JO. Na powyższą wielkość 

składają się zarówno okna przeznaczone do obiektów nowobudowanych, jak również okna przeznaczone do rekonstrukcji 

lub wymiany w budynkach już istniejących.    

 

Głównym czynnikiem determinującym popyt na okna jest panującą w Czechach koniunktura gospodarcza. Wraz ze 

wzrostem tempa PKB poprawia się sytuacja na rynku budowlanym i deweloperskim. Zwiększa to liczbę rozpoczętych prac 

nad nowymi budynkami jak również liczbę budowli oddawanych do użytku, co w naturalnej konsekwencji przekłada się na 

wzrost zapotrzebowania na nowe okna bedące ich niezbędnym elementem. Poprawa koniunktury gospodarczej przekładająca 

się na spadek bezrobocia oraz wzrost dochodów społeczeństwa, wpływając tym samym pozytywnie na skłonności ludzi do 

wymiany zużytych i starych okien generując w ten sposób popyt na ich nowsze zamienniki.          

 

Tabela 6.11 Roczne tempo wzrostu gospodarczego w Czechach i Strefie Euro (%). 

 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. (f) 2012 r. (f) 

Czechy 2,5 -4,1 2,7 0,7 1,7 

Średnia dla krajów 

Strefy Euro 
0,4 -4,2 1,8 1,5 0,5 

Źródło: Eurostat 

 

Tabela 6.12 Stopa bezrobocia w Czechach i Strefie Euro (%). 

 2008 r. 2009 r. 2010 r.  2011 r. (f) 2012 r. (f) 

Czechy 4,4 6,7 7,3 7 6,7 

Średnia dla krajów 

Strefy Euro 
7,6 9,6 10,1 10 9,6 

Źródło: Eurostat 

 

Lata 2008-2009 to okres dekoniunktury gospodarczej w Czechach. Roczne tempo wzrostu PKB spadło z 2,5% w 2008 do  

-4,1% w 2009 roku. W wyniku recesji nastąpił również w tym okresie wyraźny wzrost stopy bezrobocia z 4,4% do 6,7%.   

Konsekwencją tego pogorszenia się otoczenia gospodarczego był spadek przychodów uzyskiwanych przez Grupę TRION za 

granicą o 57% z 64 mln zł do 37 mln zł. Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej jaka miała miejsce na przestrzeni 2009    

i 2010 roku wartość przychodów Grupy uzyskiwanych za granicą wzrosła o 40% z 37 mln zł do 52 mln zł. W tym czasie 

roczne tempo wzrostu PKB, opierając się na danych Eurostatu zmieniło się z -4,1% do 2,7% przy stopie bezrobocia 

wynoszącej 7,3%. Prognozy gospodarcze Eurostatu na lata 2011-2012 sugerują dalszą poprawę koniunktury w Czechach.   

W tym okresie roczne tempo wzrostu gospodarczego powinno wynieść odpowiednio 0,7% oraz 1,7%, natomiast stopa 

bezrobocia powinna spaść do 7% w 2011 roku oraz  6,7% w 2012 roku.  

 

Rynek stolarki okiennej PVC w Czechach jest mocno rozdrobniony. Udział największych podmiotów w tym rynku nie 

przekracza 10%. Łączna liczba wysztkich zarejestrowanych w Czechach producentów okien w 2009 roku wyniosła 255. 

Obecnie tylko 30% zapotrzebowania realizowana jest przez dostawców dużych, natomiast 70% rynku obsługują podmioty 

małe. Według prognoz Emitenta w ciągu najbliższych 5 lat proporcja ta będzie się odwracała. Powyższe dane mogą 

sugerować, że rynek stolarki okiennej PVC w Czechach będzie podlegał w najbliższym czasie procesom konsolidacyjnym. 

Przyczynić się do tego może również coraz większe zaangażowanie na tym rynku podmiotów zagranicznych, z których duża 

część pochodzi z Polski. Podmioty te konkurują z krajowymi oferując nawet do 40% niższą cenę, dostarczając jednak 

w zamian produkty o wyraźnie gorszej jakości. Produkty te oferowane są jednak głównie w segmencie deweloperskim, 
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natomiast dominujacym źródłem odbiorców towarów dostarczanych przez spółki z Grupy TRION jest segment domów 

jednorodzinnych (90% wartości sprzedaży), natomiast wartość sprzedaży towarów na rzecz właścicieli mieszkań w blokach 

stanowi jedynie 10% ogółu wartości sprzedaży, co w pewnym stopniu ogranicza poziom konkurencji. Marginalny udział 

odbiorców stanowią również klienci instytucjonalni (szkoły). Procesowi sprzedaży towarzyszą również usługi dotyczące 

transportu, montażu i demontażu oraz utylizacji starych okien w przypadku ich wymiany. Udział Grupy VPO Protivanov     

w rynku wyniósł w 2009 roku ok 2,6% i według dostępnych ocen pozostaje na tym poziomie w latach kolejnych, co sytuuje 

go w środku pomiędzy podmiotami dużymi i małymi. Grupa posiada 24 dobrze zorganizowane punkty dealerskie 

zlokalizowane na terenie całych Czech, jednak działalność Grupy VPO Protivanov jest raczej skoncentrowana w regionie 

Moraw, gdzie znajduje się większa cześć tych punktów, co pozwala odróżniać ją od innych podmiotów z branży działających 

ogólnokrajowo. Skupiając się tylko na tym regionie udział Grupy VPO Protivanov w rynku kształtuje się na poziomie         

10-12%. Wynika to w pewnym stopniu z szerokiej i sprawnej sieci sprzedaży w tym regionie oraz dużej rozpoznawalności 

marki wśród lokalnych odbiorców. W celu zwiększenia skali i wolumenu sprzedaży produktów Grupa VPO Protivanov 

podjęła również współpracę w zakresie dystrybucji drzwi zewnętrznych i okien drewnianych ze spółką TTK CZ s.r.o., 

natomiast w zakresie dystrybucji bram garażowych podjęta została współpraca ze spółką Trido s.r.o. Dużym wyróżnieniem 

dla spółki Protivanov a.s. było przyznanie jej jako jednemu z nielicznych producentów okien i drzwi certyfikatu 

uprawniającego do udziału w rządowym programie wymiany stolarki otworowej dla społeczeństwa o nazwie Zelena 

Usporam. Program ten polega na zwrocie przez rząd Republiki Czeskiej 80% kosztów wymiany okien, jednak w roku 2010 

w związku ze skutkami kryzysu światowego program ten został przez rząd czeski zawieszony. W chwili obecnej brak jest 

jasnych deklaracji rządowych w odniesieniu do zasad i skali jego kontynuacji. 

 

Grupa VPO Protivanov prowadzi również aktywną działalność reklamową i marketingową skierowaną do klientów 

indywidualnych oraz do architektów w postaci: 

 reklamy wielkopowierzchniowej: bilbordów lub reklam na budynkach w miastach lub na drogach dojazdowych do 

miast, gdzie zlokalizowane są punkty sprzedaży; 

 reklamy w prasie branżowej dla architektów „Fasady” średnio raz na dwa miesiące; 

 ogłoszeń w gazetach regionalnych; 

 ogłoszeń w radiu; 

 ogłoszeń na portalach internetowych; 

 ulotek dystrybuowanych poprzez Pocztę Czeską do klientów indywidualnych, zawierających specjalne oferty 

rabatowe; 

 ulotek dotyczących poszczególnych linii produktowych dystrybuowanych w punktach sprzedaży; 

 witryny internetowej. 

 

Grupa stara się również kreować pozytywny wizerunek wykorzystując przy tym jednolicie ustalone zasady wizualizacji       

w zakresie używanego logo, stosowanych kolorów, tematu przewodniego danej kampanii (np. rodzina oczekująca dziecka) 

tworząc spójny przekaz trafiający do odbiorców. W tworzeniu pozytywnego wizerunku Grupa korzysta z usług zewnętrznych 

agencji, które zajmuje się m.in. produkcją materiałów drukowanych oraz innych materiałów reklamowych tj. notatników, 

długopisów, smyczy starając się cyklicznie mierzyć efektywność tych kanałów przekazu i komunikacji z potencjalnymi 

klientami.    

 

W procesie przygotowywania i wyceny ofert w zakresie stolarki PVC i drewnianej Grupa korzysta z oprogramowania 

KLAES (produkcji Horst Klaes GmbH & Co. KG) umożliwiającej ewidencjonowanie zamówień we własnym systemie Javor 

gromadzącym informacje o stanie realizacji zamówień od ich złożenia do momentu zrealizowania płatności jak również 

informacje o ewentualnych reklamacjach. Dodatkowo Grupa korzysta również z oprogramowania wspomagającego zarzą-

dzanie księgowością – program Abra. 

 

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć utrzymujący się stabilny udział Grupy VPO Protivanov w czeskim rynku  

stolarki okiennej PVC bazując na ilości sprzedanych jednostek okiennych. Pod względem wartości przychodów ze sprzedaży 

natomiast udział w rynku wykazuje tendencję malejącą na co w największym stopniu wpływ ma wspomniana już 

konkurencja cenowa szczególnie ze strony podmiotów zagranicznych. Wymusza ona odpowiednią adaptację ze strony Grupy 

Protivanov, która w celu poprawy wyników finansowych stopniowo dąży do obniżenia kosztów działalności.  

  

Duża konkurencja cenowa ze strony zagranicznych podmiotów, jak również okres słabej koniunktury gospodarczej z lat 

2008-2009 przyczynił się do tego, że część podmiotów z branży zaczęła odczuwać problemy z utrzymaniem udziałów w 

rynku podczas gdy niektórzy zostali całkowicie zmuszeni do zaprzestania działalności gospodarczej. W pierwszej połowie 

2011 roku upadł trzeci największy producent stolarki okiennej PVC - Euro–Jordan, którego udział w rynku wynosił 8,9%. 

Sytuacja ta otwiera szanse dla innych podmiotów działajacych na tym rynku, w tym również dla Grupy VPO Protivanov do 

dynamicznego zwiększenia udziału w rynku przejmując je od spółek, które mają problemy z dostosowaniem się do obecnej 

sytuacji na rynku stolarki okiennej PVC.  

6.3.  CZYNNIKI NADZWYCZAJNE MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie wystąpiły żadne inne czynniki nadzwyczajne, które nie 

zostały przedstawione w pkt. 6.1 oraz 6.2 Dokumentu Rejestracyjnego. 
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6.4. UZALEŻNIENIE EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW 

PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH, ALBO OD NOWYCH 

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 

Według Zarządu Emitenta działalność Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta nie jest uzależniona od jakichkolwiek 

patentów i licencji oraz zawartych umów przemysłowych, umów handlowych, umów finansowych oraz innych umów, 

których stroną jest Emitent. W opinii Zarządu Spółki, Emitent i spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta nie są uzależnione od 

postępu w sferze nowych procesów produkcyjnych, czy też technologii i jego zdaniem tego rodzaju uzależnienie nie 

występuje. 

6.5. ZŁOŻENIE WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA DOTYCZĄCYCH JEGO 

POZYCJI KONKURENCYJNEJ 

Przy analizie rynku, na którym Emitent prowadzi swoją działalność, opierał się on na licznych informacjach gospodarczych, 

w szczególności dotyczących rynku stolarki otworowej oraz rynku deweloperskiego w Polsce, na którym zaczyna prowadzić 

działalność. Do najważniejszych danych, które na pozycję Grupy TRION zaliczyć należy dane dotyczące PKB, poziomu stóp 

procentowych, poziomu cen na rynku deweloperskim oraz ilość rozpoczętych nowych inwestycji. Emitent zwracał również 

uwagę na informacje dotyczące podmiotów konkurencyjnych na rynku, na którym działa. Wspierał się również 

doświadczeniem i wiedzą Zarządu oraz kadry zarządzającej oraz korzystał z opracowań i źródeł zewnętrznych m.in: 

 Raportu NBP: Informacje o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w I 

kwartale 2011 roku; 

 Raportów REAS: Rynek mieszkaniowy w Polsce; 

 Raportu z rynku nieruchomości Oferty.net; 

 Danych spółki Północ Nieruchomości S.A.; 

 Danych z Emmerson, Gratka; 

 Danych Eurostatu; 

 Danych Głównego Urzędu Statystycznego; 

 Danych Narodowego Banku Polskiego. 

7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

7.1. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT ORAZ MIEJSCE 

EMITENTA W TEJ GRUPIE 

Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, która 

posiada 568.750.097 akcji Emitenta stanowiących ok. 65,67% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 

wykonywania 568.750.097 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi ok. 65,67% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jedynym wspólnikiem spółki Slidelco Holdings LTD jest A.T.S. Nominees Limited z 

siedzibą w Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th floor, 1065 Nikozja, Cypr. Wspólnikami A.T.S. Nominees Limited są 

trzy osoby: Antis Triantafyllides posiadający 400 udziałów, Georgios Triantafyllides posiadający 300 udziałów oraz Stelios 

Triantafyllides posiadający 300 udziałów. 

 

Emitent jest podmiotem dominującym wobec spółek: 

 

 TRION FINANCIAL SERVICES S.A. (poprzednia nazwa EUROPEAN WINDOWS S.A.) z siedzibą w Luksemburgu 

– Emitent posiada w tej spółce 310 udziałów o wartości nominalnej 31 000 euro, stanowiących 100% kapitału 

zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem 

działalności grupy TRION FINANCIAL SERVICES jest produkcja stolarki okiennej i drzwiowej oraz handel stolarką 

otworową. Działalność ta prowadzona jest przez spółkę zależną VPO Protivanov, a.s. z siedzibą w Protivanov               

w Republice Czeskiej; 

 TRION INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu – Emitent posiada 50 udziałów o wartości nominalnej        

5 000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu 

wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 

budynków; 

 PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o. (dawniej: Absolut Plus Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie – Emitent posiada 500 

udziałów o wartości nominalnej 50 000 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej 

liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki jest działalność deweloperska; 

 EMIR 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Emitent posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 5 000 zł 

stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu 

wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki jest działalność deweloperska; 

 COGILCO POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Emitent posiada 5.000 udziałów o wartości nominalnej 500 

000 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu 

wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki jest działalność deweloperska; 
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 PROJEKT GDAŃSK KOKOSZKI Sp. z o.o. (dawniej: Tara Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie – Emitent posiada 500 

udziałów o wartości nominalnej 50 000 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej 

liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki jest działalność deweloperska. 

  

W dniu 29 listopada 2011 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS wpisał w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenie TRION Spółki Akcyjnej (Spółka Przejmująca) ze spółką CF 

PLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana). Połączenie zostało wszczęte 21 lipca 2011 roku przez 

Zarządy Spółek TRION S.A. oraz CF PLUS S.A., które podjęły uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia TRION S.A. 

ze spółką CF PLUS S.A. Połączenie Spółek nastąpiło, stosownie do treści art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Z uwagi na 

to, że Spółka Przejmująca posiadała wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do 

art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Ponieważ wszystkie 

akcje Spółki Przejmowanej posiadał jeden akcjonariusz, którym był TRION S.A., połączenie przeprowadzone zostało          

w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj: a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółki 

Przejmowanej; b) bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki 

Przejmującej; c) bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej; d) bez 

określenia w planie połączenia dnia, od którego przyznane akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku 

Spółki Przejmującej. W związku z połączeniem Spółek nie uległ również zmianie Statut Spółki Przejmującej, dlatego też do 

planu połączenia nie został załączony określony w art. 499 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych projekt zmian statutu 

Spółki Przejmującej. 

 

W II i III kwartale 2012 roku Zarząd Emitenta planuje przekształcić spółki PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o., EMIR 6    

Sp. z o.o., COGILCO POLONIA Sp. z o.o. i PROJEKT GDAŃSK KOKOSZKI Sp. z o.o. w spółki komandytowo – akcyjne,     

w których jedynym akcjonariuszem będzie TRION S.A., a jedynym komplementariuszem TRION Inwestycje Sp. z o.o.       

W tym celu podwyższony zostanie kapitał zakładowy w drodze utworzenia nowych udziałów każdej ze spółek PROJEKT 

GRUSZCZYN Sp. z o.o., EMIR 6 Sp. z o.o., COGILCO POLONIA Sp. z o.o. i PROJEKT GDAŃSK KOKOSZKI             

Sp. z o.o., które to udziały zostaną objęte przez spółkę TRION Inwestycje Sp. z o.o. Po rejestracji przez sądy rejestrowe 

podwyższeń kapitałów zakładowych spółek PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o., EMIR 6 Sp. z o.o., COGILCO POLONIA 

Sp. z o.o. i PROJEKT GDAŃSK KOKOSZKI Sp. z o.o., TRION S.A. oraz TRION Inwestycje Sp. z o.o. rozpoczną proces 

przekształcenia tych spółek w spółki komandytowo – akcyjne.  

 

W wykonaniu umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 września 2011 roku pomiędzy Spółką i Slidellco Holdings Limited 

przy udziale Derwent sp. z o.o. Marseille S.K.A., w dniu 14 lutego 2012 roku Spółka, jako kupujący, zawarła ze Slidellco 

Holdings Limited, jako sprzedającym, umowę nabycia 47.869 udziałów w Korporacji Budowlanej DOM sp. z o.o. z siedzibą 

w Kartoszynie, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, stanowiących łącznie w dniu zawarcia umowy nabycia udziałów 

95,35% kapitału zakładowego Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o. za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 165.907.218,55 

złotych. Zgodnie z umową nabycia udziałów, przejście własności udziałów Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o. na rzecz 

Spółki nastąpi w momencie zapisania akcji serii V Emitenta na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez 

Slidellco Holdings Limited. W związku z powyższym na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent nie jest 

podmiotem dominującym wobec spółki Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o., a spółka ta nie wchodzi w skład grupy 

kapitałowej Emitenta. 

 

TRION FINANCIAL SERVICES S.A. z siedzibą w Luksemburgu (spółka zależna Emitenta) posiada udziały w następują-

cych spółkach: 

 

Tabela 7.1 Informacje o spółkach, w których TRION FINANCIAL SERVICES S.A. z siedzibą w Luksemburgu 

(spółka zależna Emitenta) na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego posiada udziały. 

Lp 
Nazwa jednostki 

zależnej 
Siedziba Przedmiot działania 

Liczba akcji 

/ udziałów 

Wartość 

nominalna 

udziałów      

w tys. zł. 

Procent 

posiadanego 

kapitału 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów na 

walnym 

zgromadzeniu 

1 
VPO Protivanov, 

a.s. 

Protivanov, 

Boskovicka 250, 

Republika Czeska 

Produkcja okien PCV 99 3 979,3 81,26 81,26 

Źródło: Emitent 

 

VPO PROTIVANOV A.S. z siedzibą w Protivanov, w Republice Czeskiej (spółka pośrednio zależna od Emitenta) posiada 

udziały w następujących spółkach: 

 

Tabela 7.2 Informacje o spółkach, w których VPO PROTIVANOV A.S. z siedzibą w Protivanov, Republika Czeska 

(spółka pośrednio zależna od Emitenta) na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego posiada udziały. 

Lp 
Nazwa jednostki 

zależnej 
Siedziba Przedmiot działania 

Liczba akcji 

/ udziałów 

Wartość 

nominalna 

udziałów      

w tys. zł. 

Procent 

posiadanego 

kapitału 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów na 

walnym 

zgromadzeniu 

1 ARGONA, a.s. 
Boskovice, 

U Templu 378/8, 

Drobna produkcja 

PCV, 
249 3 934,2 99,6 99,6 
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Republika Czeska Handel hurtowy 

2 
VPO Protivanov, 

d.o.o. 

Moravsky Brod, 

Republika 

Chorwacji 

Wynajem jachtu 

(przeznaczona do 

sprzedaży) 

- 10,7 100 100 

3 VPO Servis, s.r.o. 
Brno, Republika 

Czeska 

Handel hurtowy 

(zaprzestano 

działaności) 

- 63,2 100 100 

4 
VPO Montaž, 

s.r.o. 

Protivanov, 

Republika Czeska 

Montaż okien PCV 

(zaprzestano 

działaności) 

- 8,7 55 55 

5 VPO Proma, s.r.o. 
Kromériž, 

Republika Czeska 

Produkcja okien PCV 

(zaprzestano 

działaności) 

- 726,8 100 100 

6 
Zlaty Chlum, a.s. 

v likvidaci 

Česka Ves, 

Republika Czeska 

Hotelarstwo 

(zaprzestano 

działaności) 

35 553 100 100 

Źródło: Emitent 

 
Spółki VPO Servis, s.r.o., VPO Montaž, s.r.o., VPO Proma, s.r.o. i Zlaty Chlum, a.s. v likvidaci nie są konsolidowane (brak 

kontroli zarządczej, spółki na niewielką skalę bądź w ogóle nie prowadzą działalności operacyjnej, przeznaczone do 

sprzedaży lub likwidacji).  

 

Wobec spółek: VPO Protivanov, a.s., ARGONA, a.s., VPO Plast, s.r.o., VPO Protivanov, d.o.o., VPO Servis, s.r.o., VPO 

Montaž, s.r.o., VPO Proma, s.r.o. oraz Zlaty Chlum, a.s. v likvidaci spółka TRION S.A. jest podmiotem pośrednio 

dominującym. 
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AKTUALNA STRUKTURA GRUPY TRION 

 

 

STRUKTURA GRUPY VPO a.s. 
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7.2. WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA  

Do istotnych podmiotów zależnych Emitenta (pośrednio i bezpośrednio zależnych)  należą spółki: 

 

 TRION FINANCIAL SERVICES S.A. (poprzednia nazwa EUROPEAN WINDOWS S.A.) z siedzibą w Luksemburgu 

– Emitent posiada w tej spółce 310 udziałów o wartości nominalnej 31 000 euro, stanowiących 100% kapitału 

zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem 

działalności tej spółki jest produkcja stolarki okiennej i drzwiowej oraz handel stolarką otworową; 

 TRION INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu – Emitent posiada 50 udziałów o wartości nominalnej       

5 000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu 

wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 

budynków; 

 PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o. (dawniej: Absolut Plus Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie – Emitent posiada 500 

udziałów o wartości nominalnej 50 000 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej 

liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki jest działalność deweloperska; 

 EMIR 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Emitent posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 5 000 zł 

stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu 

wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki jest działalność deweloperska; 

 COGILCO POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Emitent posiada 5.000 udziałów o wartości nominalnej     

500 000 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na 

zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki jest działalność deweloperska; 

 PROJEKT GDAŃSK KOKOSZKI Sp. z o.o. (dawniej: Tara Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie – Emitent posiada     

500 udziałów o wartości nominalnej 50 000 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% udziału         

w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki jest działalność 

deweloperska;  

 VPO Protivanov a.s. z siedzibą w Protivanov, Boskovicka 250, Republika Czeska – TRION FINANCIAL SERVICES 

posiada 99 udziałów stanowiących 82,07% kapitału zakładowego i uprawniających do 82,07% udziału w ogólnej liczbie 

głosów. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja stolarki otworowej PCV, handel stolarką oraz usługi 

montażowe;  

 ARGONA, a.s. z siedzibą w Boskovice, U Templu 378/8, Republika Czeska, VPO Protivanov a.s. posiada 249 udziałów 

stanowiących 99,6% kapitału zakładowego i uprawniających do 99,6% udziału w ogólnej liczbie głosów. Przedmiotem 

działalności tej spółki jest ekstruzja (tłoczenie) profilu PCV i handel hurtowy akcesoriami stolarki otworowej. 

 

W wykonaniu umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 września 2011 roku pomiędzy Spółką i Slidellco Holdings Limited 

przy udziale Derwent sp. z o.o. Marseille S.K.A., w dniu 14 lutego 2012 roku Spółka, jako kupujący, zawarła ze Slidellco 

Holdings Limited, jako sprzedającym, umowę nabycia 47.869 udziałów w Korporacji Budowlanej DOM sp. z o.o. z siedzibą 

w Kartoszynie, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, stanowiących łącznie w dniu zawarcia umowy nabycia udziałów 

95,35% kapitału zakładowego Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o. za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 165.907.218,55 

złotych. Zgodnie z umową nabycia udziałów, przejście własności udziałów Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o. na rzecz 

Spółki nastąpi w momencie zapisania akcji serii V Emitenta na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez 

Slidellco Holdings Limited. W związku z powyższym na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent nie jest 

podmiotem dominującym wobec spółki Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o., a spółka ta nie wchodzi w skład grupy 

kapitałowej Emitenta. 

8. ŚRODKI TRWAŁE 

8.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE JUŻ ISTNIEJĄCYCH LUB PLANOWANYCH 

ZNACZĄCYCH RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, W TYM DZIERŻAWIONYCH 

NIERUCHOMOŚCI, ORAZ JAKICHKOLWIEK OBCIĄŻEŃ USTANOWIONYCH NA 

TYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

Nieruchomości 

 

Poniżej przedstawione zostały nieruchomości, których wartość przewyższałaby 10% kapitałów własnych Grupy Emitenta lub 

które Emitent uznaje za znaczące biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności i uzyskiwane przez Grupę Emitenta 

wyniki finansowe. 

 

1. Zabudowana nieruchomość produkcyjna w Inowrocławiu o wartości 5 955 tys. zł (w tym: 2 167 tys. zł prawo 

wieczystego użytkowania gruntów oraz 3 788 tys. zł budynki i budowle). Nieruchomość ta jest częściowo 

wynajmowana podmiotom trzecim. Z nieruchomości komornik sądowy prowadzi egzekucję na podstawie tytułu 

wykonawczego sądu w Bydgoszczy na kwotę 503 tys. zł. Nieruchomość jest obciążona wpisami hipotecznymi na 

rzecz: 

a) Domu Maklerskiego IDMSA z siedzibą w Krakowie z tytułu objętych obligacji serii A, zabezpieczonych 

hipoteką do wartości 1 300 tys. zł, obligacje zostały wyemitowane przez spółkę TRION FINANCIAL 
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SERVICES Sp. z o.o., spółkę przejętą przez TRION S.A. na podstawie uchwały zarządu spółki nr 1 z dnia 26 

lipca 2010 roku. Obligacje zostały spłacone 17 sierpnia 2011 roku. Obecnie trwa procedura wykreślania 

wpisu. 

b) GAZCONSULT OVERSEAS LIMITED z siedzibą w Nikozji z tytułu udzielonej TRION S.A. pożyczki do 

kwoty 300 tys. zł. Aktualna wartość zobowiązania z tego tytułu wynosi 304 tys. zł. 

c) Urzędu Miasta Inowrocław z tytułu zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 193 tys. zł. Aktualna 

wartość zobowiązania z tego tytułu wynosi 307 tys. zł.  

 

2. Zabudowana nieruchomość produkcyjna w Republice Czeskiej o wartości 18 468 tys. zł (w tym: 543 tys. zł 

wartość gruntów oraz 17 925 tys. zł budynki i budowle). Na nieruchomości zabezpieczono zaciągnięte kredyty 

bankowe w łącznej wysokości 21 006 tys. zł (kredyty bankowe są zabezpieczone również pozostałym majątkiem 

trwałym). 

 

3. Prawo do niezabudowanej nieruchomości posiadane przez spółkę zależną Cogilco Polonia Sp. z o.o. o wartości 

księgowej w wysokości ceny nabycia (wykazane w sprawozdaniu finansowym w majątku obrotowym w pozycji 

Towary) w kwocie 6 670 tys. zł i wartości komercyjnej po zrealizowaniu zamierzonej inwestycji 18 547 tys. zł. 

Nieruchomość obciążona jest wpisem hipotecznym na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie, 

z tytułu zaciągniętych zobowiązań do kwoty 40 000 tys. zł. Aktualna wartość zobowiązania z tego tytułu wynosi 20 

000 tys. zł. 

 

4. Prawo do niezabudowanej nieruchomości posiadane przez spółkę zależną Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. o wartości 

księgowej w wysokości ceny nabycia (wykazane w sprawozdaniu finansowym w majątku obrotowym w pozycji 

Towary i Należności) w kwocie 12 777 tys. zł i wartości komercyjnej po zrealizowaniu zamierzonej inwestycji 34 

351 tys. zł. Nieruchomość obciążona wpisem hipotecznym na rzecz spółki Alterco S.A. z siedzibą w Warszawie z 

tytułu posiadanych w Spółce Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. wierzytelności do kwoty 22 900 tys. zł. Aktualna wartość 

zobowiązania z tego tytułu wynosi 12 900 tys. zł. 

 

5. Prawo do niezabudowanej nieruchomości posiadane przez spółkę zależną Projekt Gdańsk-Kokoszki Sp. z o.o.         

o wartości księgowej w wysokości ceny nabycia (wykazane w sprawozdaniu finansowym w majątku obrotowym   w 

pozycji Towary i Należności) w kwocie 3 336 tys. zł i wartości komercyjnej po zrealizowaniu zamierzonej inwestycji 

18 189 tys. zł. Nieruchomość obciążona wpisem hipotecznym na rzecz banku BRE BANK S.A. z siedzibą w 

Warszawie z tytułu posiadanych w spółce Projekt Gdańsk-Kokoszki Sp. z o.o. wierzytelności do kwoty 11 277 tys. 

zł. Aktualna wartość zobowiązania z tego tytułu wynosi 2 335 tys. zł. 

 

6. Prawo do niezabudowanej nieruchomości posiadane przez spółkę zależną Emir 6 Sp. z o.o. o wartości księgowej     

w wysokości ceny nabycia (wykazane w sprawozdaniu finansowym w majątku obrotowym w pozycji Towary i 

Należności) w kwocie 18 020 tys. zł i wartości komercyjnej po zrealizowaniu zamierzonej inwestycji 73 760 tys. zł. 

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi wpisami. Z tytułu zakupu tej nieruchomości Spółka posiada zobowiązanie 

wobec Alterco S.A. w wysokości 28 500 tys. zł.  

 

Na nieruchomościach opisanych w pozycjach 3-6 Emitent zamierza realizować projekty: „Ogrody Katarzyńskie”, „Zielone 

Bulwary”, Skarpa Kierska”, „Ogród na Kokoszkach”, których szczegółowy opis znajduje się w pkt. 6.1 Dokumentu 

Rejestracyjnego. Nieruchomości te przeznaczone są do sprzedaży (po ukończeniu projektu), w związku z czym ujęte są        

w bilansie Grupy Emitenta w pozycji towary (zapłacone raty) i należności (wpłacone zaliczki). 

 

Znaczące rzeczowe aktywa trwałe 

 

Za znaczące aktywa Emitent uznał takie aktywa, których wartość przewyższałaby 10% kapitałów własnych Grupy Emitenta 

lub które są istotne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności i uzyskiwane przez Grupę wyniki finansowe.  

 

Tabela 8.1 Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień zatwierdzenia Dokumentu 

Rejestracyjnego (w tys. zł). 

Rzeczowe aktywa trwałe 
Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące 

własność Grupy Kapitałowej Emitenta 

Rzeczowe aktywa trwałe Grupy 

Kapitałowej Emitenta będące 

przedmiotem leasingu finansowego 

- budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
24 422 0 

- urządzenia techniczne i maszyny 5 554 0 

Razem 29 977 0 

Źródło: Emitent 

 

Pozycja budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 24 422  tys. zł jest sumą wartości budynków, lokali i 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej, zakwalifikowanych w bilansie do pozycji rzeczowych aktywów trwałych i 

nieruchomości inwestycyjnych. Na wartość tą składa się wartość gruntów, budynków i budowli nieruchomości będących 

własnością TRION S.A. zlokalizowanych w Inowrocławiu (5 955 tys. zł.) oraz będących własnością Grupy Czeskiej 
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położonych na terenie Republiki Czeskiej (18 467 tys. zł.), które są wykorzystywane do prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

 

Pozycja urządzenia techniczne i maszyny w kwocie 5 554 tys. zł obejmuje należące do spółek z grupy VPO Protivanov         

linie do produkcji stolarki okiennej z PVC oraz pozostałe akcesoria wykorzystywane przy produkcji okien o wartości 5 387 

tys. zł oraz należące do spółki TRION S.A. kotły centralnego ogrzewania, stacja redukcji gazu, klimatyzatory, trafostacja, 

komputery oraz inne drobne urządzenia o łącznej wartości 167 tys. zł. Na wskazanych powyżej aktywach należących do 

spółek z grupy VPO Protivanov ustanowiono zabezpieczenia w związku z zaciągniętymi kredytami bankowymi w łącznej 

wysokości 21 006 tys. zł (łącznie z zabezpieczeniem na nieruchomościach i pozostałych aktywach trwałych). Na maszynach     

i urządzeniach technicznych należących do spółki TRION S.A. ustanowiono zabezpieczenia w postaci zajęcia 2 maszyn, w 

związku z prowadzoną egzekucją komorniczą na łączną kwotę w wysokości 50 tys. zł. 

8.2. OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, 

KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA 

RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 

Brak wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystane przez Emitenta rzeczowe 

aktywa trwałe. 

9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

9.1. SYTUACJA FINANSOWA 

Ocena sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej TRION S.A. została przeprowadzona w oparciu o historyczne informacje 

finansowe za lata 2008 – 2010 oraz śródroczne informacje finansowe za okres 12 miesięcy 2011 roku wraz z danymi 

porównywalnymi za analogiczny okres roku 2010. 

 

Ww. informacje finansowe zostały sporządzone i przedstawione według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej oraz zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 

694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami 

odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się                  

o dopuszczenie do obrotu na rynku notowań regulowanym. 

 

Tabela 9.1 Wyniki finansowe Grupy Emitenta w latach 2008-2010 oraz w okresie 4 kwartałów 2010 i 2011 (w tys. zł). 

Wyszczególnienie 

01.01.2011- 

31.12.2011 

01.01.2010- 

31.12.2010 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

I Przychody 48 250 67 257 67 257 83 101 114 668 

II Koszt własny sprzedaży 42 101 61 998 61 998 86 856 96 762 

III Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 6 149 5 259 5 259 -3 755 17 906 

IV Koszty sprzedaży 4 697 5 355 5 355 2 897 6 565 

V Koszty ogólnego zarządu 9 354 14 571 14 571 8 559 10 703 

VI Pozostałe przychody operacyjne 1 003 1 343 1 343 1 398 10 157 

VII Pozostałe koszty operacyjne 4 951 15 543 15 543 21 667 8 079 

VIII Zysk (strata) na działalności operacyjnej 

(III+IV+V+VI+VII) 
-11 850 -28 867 -28 867 -35 480 2 716 

IX Przychody finansowe 2 246 2 593 2 593 1 022 1 228 

X Koszty finansowe 8 052 21 511 21 511 4 600 1 774 

XI Udział w zysku jednostki stowarzyszonej - - 0 0 0 

XII Odpis wartości firmy jednostek 

podporządkowanych 
0 0 0 16 013 0 

XIII Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 

podporządkowanych 
- - 0 0 2 367 

XIV Zysk (strata) przed opodatkowaniem 

(VIII+IX-X-XI-XII+XIII) 
-17 656 -47 785 -47 785 -55 071 4 537 

XV Podatek dochodowy -792 -812 -812 1 320 275 

XVI Zysk (strata) za rok (XIV-XV) -16 864 -46 973 -46 973 -56 391 4 262 

XVII Pozostały zysk całkowity po 

opodatkowaniu 
-34 2 450 2450 -6 212 -3662 

XVIII Zysk (strata) całkowity -16 898 -44 523 -44 523 -62 603 600 

Zysk za rok przypadający na:      

- Właścicieli jednostki dominującej -16 507 -45 767 -45 767 -56 391 4 262 

- Udziałowców niekontrolujących -357 -1 206 -1 206 0 0 
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(mniejszościowych) 

Zysk całkowity przypadający na:      

- Właścicieli jednostki dominującej -16 541 -43 317 -43 317 -62 603 600 

- Udziałowców niekontrolujących 

(mniejszościowych) 
-357 -1 206 -1 206 0 0 

Źródło: Emitent 

 

W okresie objętym historycznymi informacjami zauważyć można pogorszenie się wyników finansowych w latach 2008-

2010. W tym czasie Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała wyraźny spadek przychodów, który wyniósł 41%. Przyczyniło 

się do tego zarówno pogorszenie się koniunktury, które obniżyło popyt na produkty oferowane przez Grupę TRION, jak 

również ograniczanie produkcji w mało rentownych obszarach działalności będące częścią procesu restrukturyzacji, który 

przechodzi Grupa Emitenta. Efekty tego procesu są już widoczne na poziomie kosztów własnych sprzedaży, które                 

w analizowanym okresie obniżyły się o 36 % z 96 762 tys. zł do 61 998 tys. zł, co pozwoliło w 2010 roku pomimo spadku 

przychodów osiągnąć dodatni wynik zysku ze sprzedaży w wysokości 5 259 tys. zł. W latach 2008-2010 nastąpiło również 

pogorszenie się zysku na działalności operacyjnej, który spadł z poziomu niecałych 2 716 tys. zł w 2008 roku do poziomu     

-28 867 tys. zł w 2010 roku. Pogorszenie się przedstawionych powyżej pozycji ze sprawozdania z całkowitych dochodów 

przełożyło się ostatecznie na spadek wyników na poziomie zysku netto, który jeszcze w 2008 roku był dodatni i wynosił 600 

tys. zł, by w dwóch następnych latach wynieść odpowiednio -62 603 tys. zł i -43 317 tys. zł. Dodatni zysk w 2008 roku 

wynikał m.in. z przychodów z aktualizacji wartości majątku w wysokości 7 540 tys. zł. Na ujemny wynik finansowy w 2009 

roku wpłynęła oprócz ww. czynników także konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość firmy w dwóch 

spółkach zależnych w kwocie 16 013 tys. zł. Na ujemny wynik w roku 2010 wpływ miał wzrost kosztów sprzedaży (o 2 458 

tys. zł), wzrost kosztów ogólnego zarządu (o 6 012 tys. zł) oraz wzrost kosztów finansowych (naliczenie odsetek od obligacji 

inwestycyjnych objętych w 2009 roku przez spółkę Novy Fund w kwocie 23 500 tys. zł oraz aktualizacja wartości inwestycji 

w kwocie 16 400 tys. zł). 

 

Wyniki za cztery kwartały 2011 roku wskazują na nieznaczną poprawą sytuacji finansowej Grupy Emitenta w porównaniu z 

analogicznym okresem roku 2010. Uzyskane przez nią przychody były co prawda o 28% niższe niż w okresie czterech 

kwartałów 2010 roku, jednak ograniczenie o ponad 68% kosztów operacyjnych pozwoliło Grupie osiągnąć o prawie 59% 

niższą stratę operacyjną niż w tym samym okresie 2010 roku. Również strata netto odnotowana w tym okresie była o 64% 

niższa niż w analogicznym okresie roku 2010, co potwierdza skuteczność przeprowadzanej restrukturyzacji Grupy TRION. 

 

 

Analiza rentowności 

Ocenę rentowności Grupy Kapitałowej Emitenta w oparciu o podstawowe wskaźniki przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 9.2 Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. 

(w procentach). 

Wyszczególnienie IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2010 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

rentowność brutto sprzedaży a) 12,7 7,8 7,8 -4,5 15,6 

rentowność działalności operacyjnej EBIT b) -24,6 -42,9 -42,9 -42,7 2,4 

rentowność EBITDA c) -19,5 -37,8 -37,8 -39,0 4,7 

rentowność brutto d) -36,0 -71,1 -71,1 -66,3 4,0 

rentowność netto e) -35,0 -69,8 -69,8 -67,9 3,7 

ROA f) -8,76 -25,6 -25,6 -39,5 3,4 

ROE g) -27,3 -125,9 -125,9 -190,0 5,2 

Źródło: Emitent 

 

a)  wskaźnik rentowności brutto sprzedaży – stosunek zysku (straty) brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży 

produktów i usług, 

b)  wskaźnik rentowności operacyjnej EBIT – stosunek zysku (straty) na działalności operacyjnej (EBIT) do przychodów 

ze sprzedaży produktów i usług, 

c)  wskaźnik rentowności EBITDA – stosunek EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) do przychodów ze sprzedaży 

produktów i usług, 

d)  wskaźnik rentowności brutto – stosunek zysku (straty) brutto do przychodów ze sprzedaży produktów i usług, 

e)  wskaźnik rentowności netto – stosunek zysku (straty) netto do przychodów ze sprzedaży produktów i usług, 

f)  wskaźnik rentowności aktywów ROA ─ stosunek zysku netto do stanu aktywów na koniec danego okresu, 

g) wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE ─ stosunek zysku netto do kapitałów własnych na koniec danego okresu. 

 

Na przestrzeni lat 2008-2010 obserwujemy pogorszenie się wszystkich wskaźników rentowności Grupy Kapitałowej TRION. 

Jeszcze w 2008 roku przyjmowały one wartości dodatnie w przedziale 2-5%, a rentowność brutto wynosiła nawet 16%, 

jednak rok 2009 przyniósł ich wyraźny spadek. Rentowność brutto oraz netto spadła do odpowiednio -66% i -68% w wyniku 

uzyskania przez Grupę TRION straty na poziomie brutto i netto przekraczającym 55 000 tys. zł. Również wskaźniki 

rentowności EBIT i EBITDA doznały znacznego spadku wartości do poziomów odpowiednio -43% i -38% pod koniec roku 

2010, będących następstwem osiągnięcia ujemnego wyniku operacyjnego EBIT oraz wyniku operacyjnego powiększonego    
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o amortyzację czyli EBITDA. Relatywnie lepiej zachowywał się wskaźnik rentowności brutto sprzedaży określający 

zdolność do generowania zysku ze sprzedaży, który również przyjął w 2009 roku wartość ujemną na poziomie -5%, a rok 

później dodatnią wartość na poziomie 8%. Wskaźnik ROA informujący ile zysku przypada na jednostkę zaangażowanego 

majątku spadł w tym okresie z 3,4% do -26%. Wskaźnik ROE informujący o wielkości zysku netto z zaangażowanego 

kapitału, zanotował spadek z poziomu 5,2% do poziomu -126%.  

 

W ciągu 4 kwartałów 2011 roku wskaźniki rentowności uległy wyraźnej poprawie w porównaniu z analogicznym okresem 

2010 roku. Wskaźnik rentowności brutto wzrósł z 7,8% do 12,7%, rentowność EBITDA wzrosła z -37,8% do -19,5% 

natomiast rentowność netto wzrosła z -69,8% do -35,0%. Zdecydowany wzrost odnotował również w analizowanym okresie 

wskaźnik ROE z poziomu -125,9% do -27,3%. Poprawa wskaźników rentowności jest w znacznym stopniu konsekwencją 

trwającego procesu restrukturyzacji Grupy Emitenta w wyniku którego wygaszone zostały nierentowane obszary działalności 

operacyjnej Grupy oraz nastąpiła racjonalizacja kosztów w tym redukcja zatrudnienia. Poprawiona została również struktura 

kapitałów poprzez obniżenie wartości nominalnej 1 akcji do 0,20 zł oraz podwyższenie kapitału zakładowego w drodze 

emisji akcji serii T1-T5 oraz U-U4. 

 

Analiza struktury aktywów 

 

Tabela 9.3 Struktura aktywów Grupy Kapitałowej TRION S.A za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. (w 

procentach). 

Wyszczególnienie 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

aktywa trwałe / aktywa 60,8 59,2 59,2 71,8 68,9 

rzeczowe aktywa trwałe / aktywa 13,0 15,0 15,0 55,4 43,7 

wartość firmy/ aktywa 36,1 36,1 35,9 8,2 19,1 

zapasy / aktywa 6,5 8,5 8,5 11,7 12,8 

należności krótkoterminowe / aktywa 29,8 29,4 29,4 11,5 16,9 

Źródło: Emitent 

 

Struktura aktywów Grupy Emitenta na przestrzeni 2008-2010 roku pozostawała dosyć stabilna. Dominują wśród nich aktywa 

trwałe, jednak można zauważyć w analizowanym okresie nieznaczny spadek ich udziału z 69% w 2008 roku do 59% w 2010 

roku. Wśród aktywów trwałych dominują rzeczowe aktywa trwałe oraz w szczególności wartość firmy. W okresie 2008-2009 

znacznie większe znaczenie odgrywały rzeczowe aktywa trwałe stanowiące odpowiednio 44% i 55% ogółu aktywów. 

Zaliczyć do nich można budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, o wartości w 2009 roku 26 775 tys. zł, 

urządzenia techniczne i maszyny w kwocie 12 930 tys. zł oraz inne środki trwałe w kwocie około 30 185 tys. zł. W 2010 r. 

największe znaczenie wśród aktywów trwałych odgrywała wartość firmy stanowiąca 36% ogółu aktywów, której 94% 

stanowiła wartość nabytej firmy CF PLUS S.A.  

 

W aktywach obrotowych największy udział mają należności krótkoterminowe (72%) stanowiące w 2010 roku 29% ogółu 

aktywów. Wśród nich dominują należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy stanowiące 82% ogółu 

należności krótkoterminowych. Należności przeterminowane wyniosły w 2010 roku 26 047 tys. zł. Istotne znaczenie mają 

również zapasy stanowiące na przestrzeni lat 2008-2010 średnio 11% ogółu aktywów. 

 

W okresie 12 miesięcy 2011 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2010, udział poszczególnych składników 

majątku Grupy Emitenta był bardzo stabilny. Zauważyć można w tym okresie nieznaczny spadek udziału rzeczowych 

aktywów trwałych  w sumie aktywów z 15% do 13% oraz zapasów z 8,5% do 6,5%. Wzrósł natomiast nieznacznie udział 

należności krótkoterminowych z 29,4% do 29,8%. 

 

Analiza rotacji (efektywności działania) 

 

Tabela 9.4 Wskaźniki efektywności działania Grupy Kapitałowej TRION S.A za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 

grudnia 2011 r.  

Wyszczególnienie 

1.01.2011-

31.12.2011 

1.01.2010-

31.12.2010 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

Wskaźnik rotacji aktywów a) 0,26 0,41 0,41 0,62 0,91 

Okres spływu należności (w dniach) b) 421 191 158 70 64 

Okres spłaty zobowiązań (w dniach) c) 138 170 97 94 34 

Źródło: Emitent 

 

a)  wskaźnik rotacji aktywów – stosunek przychodów ze sprzedaży do średniego stanu aktywów (sumy stanu na początek     

i na koniec roku podzielonej przez 2),  

b) okres spływu należności – wyrażony w dniach stosunek iloczynu średniego stanu należności handlowych (sumy stanu na 

początek i na koniec okresu podzielonej przez 2) i liczby dni w danym okresie do przychodów ze sprzedaży, 

c)  okres spłaty zobowiązań – wyrażony w dniach stosunek iloczynu średniego stanu zobowiązań handlowych (sumy stanu 

na początek i na koniec okresu podzielonej przez 2) i liczby dni w danym okresie do przychodów ze sprzedaży. 
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Wskaźnik rotacji aktywów informuje o efektywności wykorzystania przez Grupę Kapitałową Emitenta posiadanego majątku, 

a dokładniej wskazuje, jaką wielkość przychodów generuje 1 złoty aktywów. W badanym okresie zaobserwowano spadkowy 

trend wartości tego wskaźnika. W roku 2008 wyniósł on 0,91, a w kolejnym roku zmalał o 0,29, przyjmując wartość 0,62.    

W roku 2010 wskaźnik osiągnął poziom 0,41, czyli o 0,21 niższy niż w poprzednim roku. 

 

Okres spływu należności pokazuje, jak długo Spółka czeka średnio na otrzymanie należności handlowych. W badanym 

okresie podlegał on stopniowemu wydłużeniu. Rok 2008 charakteryzował się wartością wskaźnika na poziomie 64. W 2009 

roku wskaźnik przyjął wartość 70, natomiast w roku 2010 jego wartość wzrosła ponad dwukrotnie osiągając poziom 158. 

Wydłużenie okresu rotacji należności wynikało ze wzrostu wartości należności w analizowanym okresie. 

 

Okres spłaty zobowiązań informuje o tym, ile wynosi średni czas spłaty zobowiązań przez Grupę Kapitałową Emitenta. Im 

większa wartość wskaźnika, tym dłuższy średni czas regulowania zobowiązań. Wskaźnik corocznie zwiększał swoją wartość.  

W roku 2008 średni okres spłaty zobowiązań wynosił 34 dni, w kolejnym roku wzrósł do 94 dni, by w 2010 roku osiągnąć 

liczbę 97 dni. Dłuższy okres spłaty zobowiązań oznacza, że Grupa Emitenta mogła czerpać korzyści z faktu, że jest 

częściowo kredytowana przez swoich odbiorców. 

 

W okresie 12 miesięcy 2011 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku nastąpiło skrócenie okresu spłaty 

zobowiązań ze 170 dni do 138 dni oraz wydłużenie okresu spływu należności z 191 dni do 421 dni. Wyraźne wydłużenie 

okresu rotacji należności wynikało m.in. ze wzrostu średniego stanu należności z tytułu dostaw i usług w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik rotacji aktywów spadł z poziomu 0,41 do poziomu 0,26. 

9.2. WYNIK OPERACYJNY 

9.2.1.ISTOTNE CZYNNIKI, MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Wśród czynników mających wpływ na wynik operacyjny Grupy Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami 

finansowymi wyróżnić należy w szczególności proces restrukturyzacji, który przechodzi Grupa TRION, i którego 

ostatecznym celem jest zmiana modelu biznesu Grupy Emitenta. Jednym z elementów tego procesu jest likwidacja obszarów 

działalności przynoszących straty operacyjne, jak również sprzedanie i wyłączanie z Grupy spółek o słabej sytuacji 

finansowej. Do spółek tych zaliczyć można INTUR Sp. z o.o., INTUR KFS Sp. z o.o., ORION+ Sp. z o.o., SYNERGIS      

Sp. z o.o. oraz HUMDREX Sp. z o., które zostały wyłączone z konsolidacji wyników Grupy, a następnie w marcu 2011 roku 

sprzedane. 

 

Na działalność operacyjną wpływ miało również przejecie za kwotę 33 300 tys. zł spółki TRION FINANCIAL SERVICES 

S.A. z siedzibą w Luksemburgu, która to spółka jest właścicielem większościowym spółek w Republice Czeskiej, o których 

mowa w pkt. 6.1. Dokumentu Rejestracyjnego. W związku ze znaczącym pogorszeniem się w IV kwartale 2009 roku sytuacji 

finansowej w spółkach zależnych, spowodowanej m.in. ogólnoświatowym kryzysem w branży budowlanej oraz ostrą zimą, 

zarządy Spółek podjęły decyzje o dokonaniu odpisów aktualizujących niektóre aktywa w tych spółkach.  

Dodatkowo przeprowadzone testy na trwałą utratę wartości firmy wykazały konieczność utworzenia odpisów aktualizujących 

w łącznej kwocie 16 013 tys. zł.  

 

W zakresie źródeł finansowania majątku zauważa się bardzo wyraźny spadek w 2009 roku w stosunku do 2008 roku 

kapitałów własnych spowodowany wystąpieniem strat w tych latach. Spadek ten o 52 910 tys. zł wystąpił pomimo 

dokonanego w 2009 roku podwyższenia kapitału zakładowego. Równolegle do spadku kapitałów wystąpił w omawianym 

okresie wyraźny wzrost zobowiązań obcych z kwoty 42 254  tys. zł w dniu 31 grudnia 2008 roku do kwoty 146 009 tys. zł 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, przy czym główny wpływ na ten wzrost miał fakt ujęcia w sprawozdaniu przejęcia 

wspomnianych wyżej spółek czeskich, sfinansowanych częściowo wyemitowanymi obligacjami oraz spółki CF PLUS S.A., 

w których to podmiotach w finansowaniu majątku znaczący udział ma właśnie ta pozycja pasywów. Z drugiej strony 

strukturę kapitałową Spółki w sposób zdecydowany poprawiła przeprowadzona w IV kwartale 2010 roku operacja polegająca 

na obniżeniu ceny nominalnej z 2 zł do 20 gr. za 1 akcję, z jednoczesną emisją nowych akcji. Celem tej operacji było 

pozyskanie środków na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz oddłużenie Spółki. W 2011 r. spółka w ramach kapitału 

docelowego dokonała również podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, 

U2, U3, U4. 

 

Na wynik finansowy wpływ miało również pogorszenie się otoczenia makroekonomicznego w latach 2008-2009, które 

spowodowało zmniejszenie się popytu na produkty oferowane przez Grupę TRION. Spadek tempa PKB przełożył się na 

pogorszenie koniunktury na rynku stolarki otworowej, jak również ograniczył zdolności finansowe potencjalnych klientów, 

co przyczyniło się bezpośrednio do spadku przychodów Grupy TRION. Gorsza koniunktura gospodarcza wpływa również 

negatywnie na możliwości pozyskiwania kapitału w drodze kredytów bankowych oraz emisji obligacji, jak również zwiększa 

jego koszty powodując tym samym gorsze wyniki finansowe Grupy Emitenta.  

 

9.2.2.PRZYCZYNY ZNACZĄCYCH ZMIAN W SPRZEDAŻY NETTO LUB PRZYCHODACH NETTO 

EMITENTA 

Przyczyny zmian w przychodach ze sprzedaży Emitenta opisane zostały w pkt. 9.2.1. oraz 9.1. Dokumentu Rejestracyjnego. 
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9.2.3.INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW POLITYKI RZĄDOWEJ, 

GOSPODARCZEJ, FISKALNEJ, MONETARNEJ I POLITYCZNEJ ORAZ CZYNNIKÓW, 

KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW LUB KTÓRE MOGŁYBY BEZPOŚREDNIO LUB 

POŚREDNIO MIEĆ ISTOTNY WPŁYW, NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ  

Grupa Emitenta identyfikuje następujące elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz 

inne czynniki, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na jej działalność operacyjną: 

 

1) Koniunktura gospodarcza oraz sytuacja na rynku deweloperskim. 

 

Nowy segment gospodarki, na którym Grupa Emitenta będzie prowadziła swoją podstawową działalność tj. rynek 

budownictwa jednorodzinnego oraz wielorodzinnego jest w dużym stopniu kształtowany przez panująca koniunkturę 

gospodarczą. Lepsze otoczenie makroekonomiczne przekłada się na dobrą koniunkturę w branży deweloperskiej. Zwiększa 

ona możliwości finansowania nowych projektów przez spółki działające w tej branży oraz poprawia sytuację materialną 

potencjalnych klientów. Emitent na bazie dostępnych analiz ekonomicznych oczekuje utrzymania się relatywnie dobrej 

koniunktury gospodarczej, z jaką mieliśmy do czynienia w roku 2010 również w najbliższych latach. Stworzy to warunki do 

poprawy wyników finansowych całej Grupy 

 

2) Pozycja rynkowa Grupy TRION w segmencie budownictwa mieszkaniowego. 

 

Branża deweloperska odznacza się stosunkowo dużym poziomem konkurencji ze strony spółek o już ugruntowanej i stabilnej 

pozycji na rynku. Grupa Emitenta jako podmiot nowy na tym rynku zamierza skupić się na segmencie domów 

jednorodzinnych i wielorodzinnych charakteryzującym się relatywnie mniejszym zainteresowaniem dużych spółek z branży   

a tym samym mniejszą konkurencją. Emitent zamierza dodatkowo wykorzystać duże doświadczenie i znajomość tego rynku, 

które posiada główny akcjonariusz, czyli Alterco S.A.     

 

3) Otoczenie prawno-podatkowe. 

 

System przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce nadal cechuje sie stosunkowo 

duża niestabilnością i podlega ciągłym zmianom dostosowujących go do zmieniającej sie sytuacji gospodarczej oraz do 

standardów prawa Unii Europejskiej. Zakres zmian, ich treść oraz częste wątpliwości interpretacyjne stanowią utrudnienie    

w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zmiany w przepisach podatkowych mają istotny wpływ na działalność Grupy 

Kapitałowej Emitenta. Ostatnią zmianą było podwyższenie stawek podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011 roku m.in. 

na materiały budowlane (zmiana z 7% do 22%) oraz na zakup nowego mieszkania (zmiana z 7% do 8%). Kolejne zmiany 

stawek podatkowych nie mogą być wykluczone w najbliższej przyszłości. 

W przypadku otoczenia prawnego, wpływ na działalność Grupy Emitenta mieć mogą przede wszystkim zmiany w prawie 

budowlanym, regulacjach dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. 

  

4) Skuteczne pozyskiwanie źródeł finansowania. 

 

Projekty deweloperskie charakteryzują się znacznymi nakładami finansowymi ze strony podmiotów je realizujących. Od 

skuteczności ich pozyskiwania, jak również ich kosztu zależeć będzie realizacja nowych projektów jak również ich 

rentowność. Grupa Emitenta będzie dążyła do dywersyfikacji źródeł kapitału, jednak docelowo największe znaczenie 

powinien osiągnąć rynek kapitałowy.  

10. ZASOBY KAPITAŁOWE 

10.1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU EMITENTA 

Tabela 10.1 Źródła finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. 

(tys. zł). 

Wyszczególnienie 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

I KAPITAŁ WŁASNY 61 853 37 318 37 318 29 673 82 583 

1 Kapitał przypadający właścicielom 

jednostki dominującej 
56 884 31 992 31 992 23 141 82 583 

Kapitał zakładowy 59 331 34 004 34 004 91 903 71 903 

Niepodzielony wynik finansowy -16 507 -45 767 -45 767 -56 391 4 262 

Akcje własne 0 0 0 0 0 

Kapitał zapasowy i rezerwowy 23 105 52 998 52 998 -10 507 25 581 

Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte -9 045 -9 243 -9 243 -1 864 -19 163 

2 Udziały niekontrolujące 4 969 5 326 5 326 6 532 0 

3 Ujemna wartość firmy 0 0 0 0 0 
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II ZOBOWIĄZANIA 130 950 146 009 146 009 113 220 42 254 

1 Zobowiązania długoterminowe 48 151 69 480 69 480 47 318 3 046 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 18 513 41 411 41 411 18 851 530 

Rezerwy 6 7 7 97 82 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
2 602 2 662 2 662 3 128 222 

Pozostałe długoterminowe zobowiązania 

finansowe 
0 0 0 1 702 2 160 

Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia 

międzyokresowe 
27 030 25 400 25 400 23 540 52 

2 Zobowiązania krótkoterminowe 82 799 76 529 76 529 65 902 39 208 

Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia 

międzyokresowe 
4 149 32 194 32 194 30 355 25 413 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 68 958 37 469 37 469 22 947 8 524 

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu 

podatków 
1 674 1 690 1 690 3 898 2 829 

Krótkoterminowe rezerwy 8 018 5 176 5 176 4 074 167 

Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek 

długoterminowych 
0 0 0 0 0 

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 4 628 2 275 

PASYWA OGÓŁEM 192 803 183 327 183 327 142 893 124 837 

 

Zestawienie kapitału zakładowego na dzień 31.12.2011r. nie uwzględnia podwyższenia kapitału zakładowego w łącznej 

ilości 16 324 956 akcji po 20 gr. za 1 akcję, dokonanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 października 2011 

roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U1 (Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy postanowienie o rejestracji podwyższenia wydał w dniu 27 stycznia 2012 roku) oraz dokonanych 

na podstawie uchwały Zarządu z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U2, U3 i U4 (Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowienie o rejestracji 

podwyższenia tych akcji wydał w dniu 1 lutego 2012 roku. Podwyższenie kapitału w ramach serii U1, U2, U3 i U4, na dzień 
raportowania, w wartości emisyjnej zostało uwzględnione w kapitałach rezerwowych spółki. 

Źródło: Emitent 

 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Grupa TRION odnotowała wzrost ogólnej sumy pasywów o 

47%, z 124 837 tys. zł do 183 327 tys. zł. Główną przyczyną było wyraźne zwiększenie się w tym czasie zobowiązań, 

szczególnie zobowiązań długoterminowych, które wzrosły z poziomu 3 046 tys. zł do 69 480 tys. zł (wzrost aż o 2181%). 

Znaczny tej pozycji w 2009 roku wynikał z zaciągnięcia kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w kwocie 3 000 

tys. zł oraz otrzymanie kredytu inwestycyjnego w walucie udzielonego spółkom zależnym nowoprzyjętej spółki TFS S.A.     

w kwocie 15 851 tys. zł. Kwota długoterminowych zobowiązań w wysokości 23 500 tys. zł dotyczy wartości 

wyemitowanych przez TRION S.A. w dniu 1 października 2009 roku obligacji zwykłych na okaziciela serii D. 

Wzrost kredytów i pożyczek w 2010 roku wynikał z zaciągnięcia przez spółki Grupy Emitenta czterech nowych kredytów. 

Zauważalny jest również wzrost pozycji zobowiązań krótkoterminowych w roku 2009 wynikający m.in. z zaciągnięcia 

nowych kredytów obrotowych oraz zwiększenia rezerw krótkoterminowych. Znaczący przyrost stanu rezerw spowodowany 

jest objęciem konsolidacją spółek należących do Grupy nowoprzyjętej spółki TFS S.A, a także utworzeniem w spółce 

TRION S.A. rezerwy w kwocie 3 368 tys. zł w związku z koniecznością dokonania w 2010 roku transakcji odwrotnej do 

zawartej 2 listopada 2009 roku ze spółką ORION+, polegającej na przejęciu zapasów materiałów, półproduktów                     

i półfabrykatów. W roku 2010 wzrost zobowiązań krótkoterminowych, podobnie jak w roku poprzednim, jest efektem 

nowych kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz zwiększenia rezerw krótkoterminowych. Pozycja krótkoterminowe 

zobowiązania finansowe wynosi w 2010 roku 0 zł z uwagi na wyłączenie niektórych spółek z konsolidacji. 

 

Wartość kapitałów własnych Grupy TRION w latach 2008-2010 uległa obniżeniu z 82 583 tys. zł do 37 318 tys. zł (spadek    

o 55%). Główną przyczyną tego spadku była strata netto osiągnięta w 2009 roku oraz 2010 roku, jak również obniżenie 

kapitału zakładowego w 2010 roku w drodze obniżenia wartości nominalnej 1 akcji, które spowodowało zmniejszenie się 

kapitału zakładowego z 91 903 tys. zł do 34 004 tys. zł. 

 

W 2011 roku wielkość pasywów wzrosła o 5%. Nastąpił znaczny wzrost kapitałów własnych, wynoszący 66%, 

spowodowany głównie zmniejszeniem się ujemnego niepodzielonego zysku finansowego o 64% oraz wzrostem kapitału 

zakładowego o 74%, który był spowodowany emisjami akcji. Częściowo zmiany wymienionych wartości zostały 

zniwelowane przez spadek kapitałów zapasowego i rezerwowego łącznie o 56%. Jednocześnie miał miejsce spadek 

zobowiązań ogółem o 10%. Zobowiązania długoterminowe spadły o 31%, zaś zobowiązania krótkoterminowe o 8%.  
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Analiza zadłużenia 

 

Tabela 10.2 Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. 

(w procentach). 

Wyszczególnienie 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia a) 67,9 79,6 79,6 79,2 33,8 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 
b) 25,0 

37,9 37,9 33,1 2,4 

Wskaźnik wypłacalności c) 32,1 20,4 20,4 20,8 66,2 

Źródło: Emitent 

 

a) wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy pasywów, 

b) wskaźnik zadłużenia długoterminowego – stosunek zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy pasywów, 

c) wskaźnik wypłacalności - stosunek kapitału własnego do ogólnej sumy pasywów. 

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia informuje o udziale zobowiązań w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Korzystanie 

z kapitałów obcych wykorzystuje tzw. „efekt dźwigni finansowej”. Zbyt duży udział długu może jednak wyeliminować 

część, a nawet całość tego efektu oraz spowodować wzrost kosztów obsługi kapitałów obcych.  

 

Grupa Kapitałowa Emitenta w latach 2008-2010 charakteryzowała się rosnącymi z roku na rok wskaźnikami zadłużenia. 

Udział długu w strukturze finansowania (stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy pasywów) zwiększał się z poziomu 

34% na koniec roku 2008, do poziomu 79% na koniec roku 2009 i 80% na koniec roku 2010. Na koniec roku 2011 jego 

poziom spadł do 68%. 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego na koniec roku 2008 wynosił 2%. W kolejnych latach nastąpił jego wzrost: w roku 

2009 wyniósł 33% a w roku 2010 38%. W roku 2011 nastąpił jego spadek do poziomu 25%. Spadek wartości wskaźnika 

oznacza mniejszy udział zobowiązań długoterminowych w całości kapitałów (pasywów), co znajduje potwierdzenie w 

nominalnym zmniejszeniu się wartości zobowiązań długoterminowych o kwotę 21 329 tys. zł. 

 

Wskaźnik wypłacalności w roku 2008 wynosił 66% jednak w roku 2009 i 2010 jego wartości ulegały obniżeniu. W roku 

2009 wartość tego wskaźnika spadła ponad trzykrotnie, do poziomu 20,8% i nieznacznie zmalała w roku 2010, osiągając 

poziom 20,4%. Po czterech kwartałach 2011 roku nastąpił wzrost wysokości wskaźnika wypłacalności do poziomu 32,1%. 

Znaczny spadek wskaźnika w latach 2009 i 2010 był wynikiem obniżenia kapitału własnego Emitenta jako rezultat ujemnego 

wyniku finansowego.  

 

Analiza płynności 

 

Tabela 10.3 Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. 

Wyszczególnienie 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

Wskaźnik płynności bieżącej a) 0,91 0,98 0,98 0,61 0,99 

Wskaźnik płynności szybkiej b) 0,76 0,77 0,77 0,36 0,58 

Wskaźnik natychmiastowy c) 0,06 0,06 0,06 0,09 0,02 

Źródło: Emitent 

 

a) wskaźnik bieżącej płynności – stosunek stanu majątku obrotowego do stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec 

danego okresu, 

b) wskaźnik płynności szybkiej – stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy i krótkoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe do stanu zobowiązań krótkoterminowych, 

c) wskaźnik natychmiastowy – stosunek inwestycji krótkoterminowych do stanu zobowiązań krótkoterminowych. 

 

Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej Emitenta w badanym okresie charakteryzowały się znaczącą zmiennością.  

 

Wskaźnik płynności bieżącej informuje na ile bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. Wskaźnik ten pokazuje 

zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych środkami obrotowymi. Pożądany poziom wskaźnika płynności 

bieżącej mieści się w przedziale 1,0 – 2,0. Na koniec roku 2008 wskaźnik płynności bieżącej przyjął wartość 0,99. W 

kolejnych latach osiągnął poziom 0,61 dla roku 2009, 0,98 dla roku 2010 oraz 0,91 po czterech kwartałach 2011 roku. W 

badanych latach wskaźnik płynności bieżącej był poniżej zalecanego poziomu. 

 

Wskaźnik szybkiej płynności informuje jaką część swoich zobowiązania krótkoterminowych spółka jest w stanie uregulować 

w przeciągu kilku dni (jest on bowiem „oczyszczony” z zapasów, które są relatywnie najtrudniejszym do upłynnienia 

składnikiem majątku obrotowego). Jego pożądany poziom to około 0,5-1. Wartość wskaźnika płynności szybkiej dla roku 

2008 wyniosła 0,58. W roku następnym spadł z o 0,22 osiągając wartość 0,36. W roku 2010 wartość wskaźnika wzrosła 

ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim, przyjmując wartość 0,77. Po czterech kwartałach 2011 roku wartość 

wskaźnika prawie się nie zmieniła w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. i wynosiła 0,76. 

Wskaźnik natychmiastowy pokazuje jaką część swoich zobowiązań firma pokrywa aktywami o najwyższym stopniu 

płynności – środkami pieniężnymi i płynnymi papierami wartościowymi. Jako optymalna wartość tego wskaźnika przyjmuje 



Prospekt emisyjny TRION S.A.   Dokument Rejestracyjny 

 

59 

 

się 0,2, chociaż nie ma jednej obowiązującej normy. Wskaźnik natychmiastowy dla całego przedstawionego okresu 

przyjmował wartości z zakresu 0,02-0,09. W roku 2008 wyniósł 0,02, w roku 2009 wzrósł ponad czterokrotnie do poziomu 

0,09, ostatecznie przyjmując wartość o 0,03 niższą, wynoszącą 0,6 dla lat 2010 i 2011. Wahania wskaźnika zależały w dużej 

mierze od ilości środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. 

 

Źródła finansowania 

Źródła finansowania zostały przedstawione na dzień 31 grudnia 2011 roku tj. na dzień ostatnich sporządzonych danych 

finansowych Emitenta oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. na dzień ostatnich zbadanych danych finansowych Emitenta. 

 

Kapitał własny 
Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitał własny Emitenta wynosił 61 853 tys. zł i składał się z kapitału zakładowego                   

w wysokości 59 331 tys. zł, niepodzielonego wyniku finansowego w wysokości -16 507 tys. zł, kapitału zapasowego                  

i rezerwowego w wysokości 23 105 tys. zł, niepokrytych strat w wysokości -9 045 oraz udziałów niekontrolujących w 

wysokości 4 969 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Emitent nie posiadał akcji własnych. 

 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku kapitał własny Emitenta wynosił 37 318 tys. zł i składał się z kapitału zakładowego w wyso-

kości 34 004 tys. zł, niepodzielonego wyniku finansowego w wysokości -45 767 tys. zł, niepokrytych strat w wysokości        

-9 243 tys. zł, kapitału zapasowego i rezerwowego w wysokości 52 998 tys. zł oraz udziałów niekontrolujących w wysokości 

5 326 tys. zł. 

 

Kapitał zakładowy 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitał zakładowy wyniósł 59 331 tys. zł.  

Na dzień 31 grudnia 2010 roku kapitał zakładowy wyniósł 34 004 tys. zł.  

 

Kapitał zapasowy i rezerwowy 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitał zapasowy i rezerwowy wynosił 23 105 tys. zł.  

Na dzień 31 grudnia 2010 roku kapitał zapasowy i rezerwowy wynosił 52 998 tys. zł.  

 

Strata z lat ubiegłych 
Na dzień 31 grudnia 2011 roku strata z lat ubiegłych wyniosła – 9 045 tys. zł.  

Na dzień 31 grudnia 2010 roku strata z lat ubiegłych wyniosła -45 767 tys. zł.  

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 130 950 tys. zł.  

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 48 151 tys. zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe 82 799 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 146 009 tys. zł.  

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 69 480 tys. zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe 76 529 tys. zł. 

10.2. WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA 

Tabela 10.4 Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. 

Wyszczególnienie 
01.12.2011 r. 

- 31.12.2011 r. 

01.12.2010 

r.  

-31.12.2010 

r. 

2010  r. 2009 r. 2008 r. 

1) Przepływy pieniężne netto 

z działalności operacyjnej 
3 342 

-5 143 
-5 143 1 774 -2 225 

2) Przepływy pieniężne netto 

z działalności inwestycyjnej 
13 

5 349 
5 349 -971 -5 834 

3) Przepływy pieniężne netto 

z działalności finansowej 
-2 740 

-4 295 
-4 295 -7 006 281 

Przepływy pieniężne netto razem 

(1+2+3) 
615 

-4 089 
-4 089 -6 203 -7 778 

Środki pieniężne na początek okresu 2 122 5 704 5 704 11 907 8 745 

Środki pieniężne na koniec okresu 2 230 1 615 1 615 5 704 967 

Źródło: Emitent 

 

W 2008 roku przepływy pieniężne netto Emitenta były ujemne, co było wynikiem ujemnych przepływów z działalności 

operacyjnej w wysokości -2 225 tys. zł oraz przepływów z działalności inwestycyjnej w wysokości -5 834 tys. zł. Przepływy 

pieniężne z działalności finansowej były w tym okresie dodatnie i wyniosły 281 tys. zł. 

Na przepływy z działalności operacyjnej złożyły się: zysk netto w wysokości 4 262 tys. zł, skorygowany o następujące źródła 

przepływów operacyjnych: amortyzację w wysokości 2 632 tys. zł, odsetki i udziały w zyskach w wysokości 1 146 tys. zł, 

stratę z tytułu różnic kursowych w wysokości 59 tys. zł, stratę z działalności inwestycyjnej w wysokości 300 tys. zł, spadek 

wartości rezerw o 529 tys. zł, spadek wartości zapasów o 3 057 tys. zł, spadek stanu należności o 673 tys. zł, wzrost 
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zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek) o 5 185 tys. zł, spadek wartości rozliczeń międzyokresowych       

o 1 170 tys. zł oraz inne korekty w wysokości -17 122 tys. zł. 

Ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej były wynikiem wydatków na nabycie rzeczowych aktywów 

trwałych w wysokości 6 918 tys. zł, zredukowane częściowo przez zyski ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych                

w wysokości 1 084 tys. zł. 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej pochodziły głównie z kredytów i pożyczek w wysokości 5 945 tys. zł, z emisji 

akcji wysokości 600 tys. zł. oraz innych wpływów finansowych w wysokości 489 tys. zł. Środki pieniężne wydatkowe były 

na: wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących (20 tys. zł.), spłaty kredytów i pożyczek (4 945 tys. zł), wykup 

dłużnych papierów wartościowych (15 tys. zł), płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (98 tys. zł), zapłacone 

odsetki (1 674 tys. zł) oraz inne wydatki (1 tys. zł). 

 

W 2009 roku przepływy pieniężne netto Emitenta były również ujemne, co było rezultatem znacznych ujemnych 

przepływów z działalności finansowej w wysokości -7 006 tys. zł oraz przepływów z działalności inwestycyjnej w wysokości 

- 971 tys. zł. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były w tym okresie dodatnie i wyniosły 1 774 tys. zł. 

Głównym źródłem przepływów z działalności operacyjnej była strata netto w wysokości 56 391 tys. zł, skorygowana            

o następujące źródła przepływów operacyjnych: amortyzację w wysokości 3 030 tys. zł, odsetki i udziały w zyskach             

w wysokości 1 312 tys. zł, zysk z działalności inwestycyjnej w wysokości 264 tys. zł, spadek stanu rezerw o 2 107 tys. zł, 

spadek wartości zapasów o 12 283 tys. zł, spadek stanu należności o 18 762 tys. zł, spadek zobowiązań krótkoterminowych 

(bez kredytów i pożyczek) o 18 709 tys. zł, wzrost wartości rozliczeń międzyokresowych o 2 318 tys. zł oraz inne korekty     

w wysokości 36 798 tys. zł. 

Ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej są wynikiem wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 

w wysokości 1 966 tys. zł, zredukowane częściowo przez zyski ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 454 

tys. zł. oraz z aktywów finansowych w wysokości 541 tys. zł. 

Ujemne przepływy pieniężne z działalności finansowej były wynikiem znacznych wydatków, m.in. na spłatę kredytów           

i pożyczek (16 314 tys. zł), wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących (44 tys. zł.), płatności zobowiązań        

z tytułu leasingu finansowego (187 tys. zł), zapłacone odsetki (1 312 tys. zł) oraz inne wydatki (1 450 tys. zł). Dodatnie 

przepływy z działalności finansowej pochodziły z nowych kredytów i pożyczek (11 356 tys. zł) oraz innych wpływów 

finansowych (945 tys. zł). 

 

Rok 2010 zakończył się ujemną wartością przepływów pieniężnych netto, na które złożyły się ujemne przepływy                   

z działalności operacyjnej (-5 143 tys. zł), dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej (5 349 tys. zł) oraz ujemne 

przepływy z działalności finansowej (- 4 295 tys. zł). 

Na przepływy z działalności operacyjnej złożyły się: strata netto w wysokości 46 282 tys. zł, skorygowana o następujące 

źródła przepływów operacyjnych: amortyzację w wysokości 3 419 tys. zł, odsetki i udziały w zyskach w wysokości 2 937 

tys. zł, stratę z działalności inwestycyjnej w wysokości 714 tys. zł, wzrost wartości rezerw o 2 401 tys. zł, spadek wartości 

zapasów o 3 524 tys. zł, spadek stanu należności o 6 100 tys. zł, wzrost zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów           

i pożyczek) o 3 497 tys. zł, spadek wartości rozliczeń międzyokresowych o 584 tys. zł oraz inne korekty w wysokości 20 559 

tys. zł. 

Dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej były wygenerowane przez wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów 

trwałych (531 tys. zł) oraz inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych (4 900 tys. zł) i pomniejszone              

o wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (82 tys. zł). 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej były w 2010 r. ujemne, z uwagi na wydatki na spłatę kredytów i pożyczek     

w  wysokości 4 701 tys. zł oraz zapłacone odsetki w wysokości 2 937 tys. zł. Dodatnie przepływy były wynikiem nowych 

kredytów i pożyczek w wysokości 3 343 tys. zł. 

 

W roku 2011 przepływy pieniężne netto Emitenta były dodatnie, na co wpłynęły dodatnie przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej (3 342 tys. zł), dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej (13 tys. zł) i ujemne przepływy z działalności 

finansowej ( -2 740 tys. zł). 

Na dodatnie przepływy operacyjne wpłynęły głównie korekty w kategorii „inne” w wysokości 28 091 tys. zł. Ponadto na 

przepływy operacyjne złożył się ujemny wynik finansowy za rok 2011 w wysokości -16 507 tys. zł oraz pozostałe korekty: 

amortyzacja w wysokości 2 248 tys. zł, odsetki i udziały w zyskach w wysokości 826 tys. zł, wzrost wartości rezerw o 2 848 

tys. zł, wzrost wartości zapasów o 29 tys. zł, wzrost stanu należności o 4 953 tys. zł, spadek zobowiązań krótkoterminowych 

(bez kredytów i pożyczek) o 19 251 tys. zł oraz spadek wartości rozliczeń międzyokresowych o 271 tys. zł. 

 

Dodatnie przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wygenerowane były wpływy z tytułu zbycia rzeczowych 

aktywów trwałych (20 tys. zł) oraz przez wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych (7 tys. zł). 

W roku 2011 zaciągnięto kredyty i pożyczki o wartości  6 025 tys. zł, spłacono 9 809 tys. zł pożyczek i kredytów, a także 

zapłacono 826 tys. zł odsetek. Dodatkowo, spółka pozyskała 1 870 tys. zł w drodze emisji akcji. 

10.3. POTRZEBY KREDYTOWE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA EMITENTA 

W strukturze finansowania Emitenta dominują kapitały obce stanowiące około 70% ogółu pasywów. Wśród nich największe 

znaczenie mają kredyty i pożyczki, zarówno krótkoterminowe jak również długoterminowe. Te dwie grupy stanowią 

odpowiednio 53% oraz 14% ogółu zobowiązań. Tabela nr 10.5 zawiera szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek 

długoterminowych Emitenta na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego, natomiast tabela nr 10.6 zawiera 

szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek krótkoterminowych. 

 



Prospekt emisyjny TRION S.A.   Dokument Rejestracyjny 

 

61 

 

Tabela 10.5 Zestawienie zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2011 r. (do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nie uległy 

istotnym zmianom). 

Nazwa (firma) 

jednostki, ze 

wskazaniem 

formy prawnej 

Siedziba 

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki do spłaty 
Warunki 

oprocentowania 

Termin 

spłaty 
Zabezpieczenia 

w tys. zł w walucie jedn. waluta w tys. zł w walucie jedn. waluta 

UniCredit 

Bank  
Praga 29 087 170 000 tys. CZK 16 802 98 200 tys. CZK 6% 31.12.2013 majątek VPO holding 

VPO PROMA, 

s.r.o. 
Kroměříž 1 762 10 300 tys. CZK 1 711 10 000 tys. CZK 6% 31.12.2014 brak 

Razem   30 849       18 513             

Źródło: Emitent 

 

 

Tabela 10.6 Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2011 r. (do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nie uległy 

istotnym zmianom). 

Nazwa (firma) 

jednostki, ze 

wskazaniem 

formy prawnej 

Siedziba 

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki do spłaty 
Warunki 

oprocentowania 
Termin spłaty Zabezpieczenia 

w tys. zł 
w 

walucie 

jednostk

a 
waluta w tys. zł 

w 

walucie 
jednostka waluta 

UniCredit Bank 

Czech 

Republic, a.s. 

Praha    2 297        14 000   tys.    CZK     4 204         19 456   tys.    CZK  6% 01.03.2012 r.* majątek VPO holding 

Gazkonsult 

Overseas 

Limited 

Nikozja       200                 297       20% 31.10.2010 r.* 
hipoteka kaucyjna 250 

tys. zł. 

Nowy Fund 

Limited 
Genewa    1 080     

             

250     
 tys.    EUR     1 296              302      tys.    EUR  7% 15.10.2009 r.* brak 

IDM SA Warszawa 3 742 
   

3 910 
   

12% 17.08.2012 r. 
hipoteka umowna  

1 300 tys. zł 

Derwent sp. z 

o.o. 
Warszawa 1 

   
2 

   
14% 20.12.2011 r.* brak 

KB DOM Sp. z 

o.o. 

Krotoszyn

o 
560 

   
571 

   
12% 

03.02.2012 

r.** 
brak 

Piotr Behnke 
Stade, 

Niemcy 
16 

   
16 

   
12% 

31.01.2012 

r.** 
brak 

ALTERCO 

S.A. 
Warszawa 3 375 

  
PLN 27 255 

  
PLN 

WIBOR 1M  

+ 2,5 pp 
31.12.2012 brak 
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Grandecassius 

Limited 
Cypr 7 500 

  
PLN 5 715 

  
PLN 

WIBOR 1M  

+ 2,5 pp 
31.12.2012 brak 

Tiga 

Investment SA  
1 

   
2 

   

WIBOR 1M  

+ 2,5 pp 
31.12.2012 brak 

CF Plus Polska 

Sp. z o.o. 
Warszawa 225 

   
1 310 

   

WIBOR 1M  

+ 2,5 pp 
31.12.2012 brak 

CF 

Sowińskiego 

Sp. z o.o. 

Warszawa 30 
   

152 
   

WIBOR 1M  

+ 2,5 pp 
31.12.2012 brak 

SPVI Sp. z o.o. Warszawa 11 680 
   

13 928 
   

WIBOR 3M 

+ 2pp/13% i 16% 
31.12.2011* brak 

COGILCODOS 

S.L. 
Malaga 7 745 1 956 

 
EUR 7 745 1 956 

 
EUR 

Stopa ustalana 

przez Banco de 

Espana 

bez terminu brak 

COGILCODOS 

S.L. 
Malaga 2 100 

  
PLN 2 100 

  
PLN bez terminu brak 

JUAN 

ANTONIO 

GIL 

VASQUEZ 

Malaga 177 45 
 

EUR 171 43 
 

EUR bez terminu brak 

BENANGELO 

S.L. 
Malaga 285 72 

 
EUR 272 69 

 
EUR bez terminu brak 

ujemne salda na 

rachunkach 

bankowych 
     

12 
    

bez terminu brak 

Razem    41 014         68 958           
 

    

*Emitent prowadzi rozmowy w celu wydłużenia terminu spłaty. 

** Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego kredyt/pożyczka zostały spłacone. 

Źródło: Emitent 
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Bieżące potrzeby kredytowe Emitenta będą zaspokajane w ramach istniejących umów kredytowych i factoringowych. Na 

dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent planuje zaciągnięcie nowych kredytów na sfinansowanie projektów 

w obszarze działalności deweloperskiej w wysokości ok. 120 mln zł 

 

W tabeli 10.7 przedstawione zostały wszystkie wyemitowane przez Emitenta obligacje, które na dzień zatwierdzenia 

Dokumentu Rejestracyjnego nie zostały wykupione. 

 

Tabela 10.7 Zestawienie obligacji Emitenta, które na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nie zostały 

wykupione. 

Seria Liczba 

Wartość 

nominalna 1 

obligacji 

Oprocento-

wanie 

Data 

przydziału 

Termin 

wykupu 
Zabezpieczenie 

D 2.350 10.000 zł 7% 
1 października 

2009 r. 

17 

czerwca 

2013 r. 

Brak 

Źródło: Emitent 

 

Emitent informuje ponadto, że Obligacje serii E zostały wniesione przez emitenta na pokrycie udziałów w utworzonej spółce 

zależnej TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w styczniu 2010 roku. W związku z przeprowadzonym procesem 

połączenia spółek kapitałowych tj. TRION S.A. oraz  TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o., Zarząd TRION S.A.         

w dniu 30 maja 2011 r. podjął uchwałę nr 1/2011 w przedmiocie unieważnienia odcinka zbiorowego obligacji serii E            

w związku z umorzeniem tych obligacji. Połączenie nastąpiło przez przejęcie przez Spółkę TRION S.A. zgodnie z art. 492§1 

pkt 1 KSH. 

10.4. JAKIEKOLWIEK OGRANICZENIA W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW 

KAPITAŁOWYCH, KTORE MIAŁY, LUB KTORE MOGŁYBY MIEĆ BEZPOŚREDNIO 

LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA 

Brak jest jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć 

bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta. 

10.5. PRZEWIDYWANE ZRÓDŁA FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA 

ZOBOWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONYCH W ROZDZIAŁACH 5.2.3. I 8.1. 

Emitent nie planuje realizacji znaczących inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe. 

 

Emitent nie podjął wiążących zobowiązań odnośnie znaczących inwestycji w przyszłości.  

11. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 

11.1. BADANIA I ROZWÓJ PROWADZONE PRZEZ EMITENTA 

Emitent nie prowadzi istotnych działań z zakresu badań i rozwoju. 

11.2. PATENTY, LICENCJE, CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA POSIADANE PRZEZ 

EMITENTA 

Emitent nie posiada żadnych patentów i licencji oraz nie jest od nich uzależniony. Podmioty zależne Emitenta nie posiadają 

patentów i licencji oraz nie są od nich uzależnione. 

 

Spółka VPO Protivanov a.s., będąca spółką zależną Emitenta, posiada certyfikat ISO 9001: 2008. System zarządzania spółką 

VPO Protivanov a.s. w zakresie produkcji, sprzedaży i instalacji okien oraz drzwi spełnia wszystkie wymagania normy ISO 

9001:2008. Certyfikat o numerze CH03/0326 jest ważny w okresie od dnia 3 marca 2009 roku do dnia 2 marca 2012 roku. 

Ważność certyfikatu zostanie przedłużona drogą pozytywnych wyników audytu spółki VPO Protivanov a.s., który zostanie 

przeprowadzony przed dniem 19 lutego 2012 roku. Certyfikat ISO 9001:2008 został nadany przez międzynarodowe 

przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie kontroli i weryfikacji jakości, testów i certyfikacji - SGS Societe 

Generale de Surveillance S.A. Systems & Services Certification z siedzibą w Szwajcarii. 

11.3. ZNAKI TOWAROWE 

Emitent jest uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej 

decyzją z dnia 26 maja 2009 roku zarejestrowany pod numerem R - 218877.  
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Prawo ochronne zostało udzielone na znak towarowy słowno – graficzny TRION na podstawie zgłoszenia z dnia 12 lutego 

2008 roku na rzecz TRANS - INTUR Spółka akcyjna.  

 

Decyzją z dnia 8 grudnia 2009 roku Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej dokonał zmiany nazwy w rejestrze znaków 

towarowych z TRANS - INTUR Spółka akcyjna na TRION Spółka akcyjna. Charakterystyka znaku:  

 

Klasyfikacja nicejska: 06 19 20 36 37 39 40 

Klasyfikacja wiedeńska: 26.4.9. 27.5.1 29.1.13 

 

Zastrzeżenia: czarny czerwony szary jasnoszary ciemnoszary 

11.4. ZEZWOLENIE, NA PODSTAWIE KTÓREGO EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 

Emitent i jego podmioty zależne nie prowadzą działalności gospodarczej, do której podjęcia i prowadzenia wymagane byłoby 

uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.   

12. INFORMACJE O TENDENCJACH 

12.1. NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTĘPUJĄCE TENDENCJE W PRODUKCJI, 

SPRZEDAŻY I ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAŻY ZA OKRES OD 

DATY ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO DO DATY DOKUMENTU 

REJESTRACYJNEGO 

Zmiany w przychodach 

Od 1 stycznia 2011 roku do daty zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego panująca w dalszym ciągu nienajgorsza 

koniunktura gospodarcza oraz towarzyszący jej stabilny wzrost PKB wpływają pozytywnie na popyt na towary oferowane 

przez Grupę TRION (wyroby stolarki otworowej oferowane przez spółki z Grupy Protivanov), a tym samym na uzyskiwane 

przez Grupę Emitenta przychody. Po wyraźnym spadku przychodów będącym następstwem procesu restrukturyzacji jaki 

przechodzi Grupa TRION, i osiągnięciu pod koniec 2011 roku poziomu wyraźnie niższego niż w poprzednich latach, obecnie 

oczekuje się stopniowej poprawy skali przychodów. Oczekiwania te oparte są z jednej strony na trwaniu dobrej koniunktury 

w segmencie stolarki otworowej na rynku czeskim, z drugiej strony bazują one na rozpoczęciu przez Grupę Emitenta nowego 

biznesu jakim jest działalność deweloperska. 

 

Zmiany w produkcji i zapasach 

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do daty zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nastąpiły Emitent nie zauważył 

istotnych zmian w produkcji i zapasach oferowanych towarów. Emitent nie przewiduje również istotnych zmian do dnia 31 

grudnia 2012 roku. 

 

Zmiany w kosztach  

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do daty zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent nie zauważył istotnych zmian 

w kosztach sprzedawanych towarów. Emitent nie przewiduje również istotnych zmian do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

 

Zmiany w cenach 

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do daty zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego ceny większości towarów 

oferowanych przez Grupę Emitenta w ocenie Emitenta nie uległy znaczącym zmianom. Emitent nie przewiduje również 

istotnych zmian do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

12.2. INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJI, 

NIEPEWNYCH ELEMENTÓW, ŻĄDAŃ, ZOBOWIĄZAŃ LUB ZDARZEŃ, KTÓRE WEDLE 

WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA 

PERSPEKTYWY EMITENTA PRZYNAJMNIEJ DO KOŃCA BIEŻĄCEGO ROKU 

OBROTOWEGO 

Poza informacjami wymienionymi w pkt. 9.2.3. Dokumentu Rejestracyjnego oraz w części Czynniki ryzyka, Emitentowi nie 

są znane inne informacje o tendencjach, niepewnych elementach, żądaniach, zobowiązaniach lub zdarzeniach, które mogą 

mieć znaczący wpływ na pespektywy Emitenta do końca bieżącego roku obrotowego.  

13. PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE 

Emitent nie sporządzał prognoz wyników finansowych. 
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14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ 

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA  

14.1. DANE NA TEMAT CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, 

ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH, ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO 

SZCZEBLA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE DLA STWIERDZENIA, ŻE EMITENT POSIADA 

STOSOWNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZARZĄDZANIA SWOJĄ 

DZIAŁALNOŚCIĄ  

14.1.1. ZARZĄD 

W skład Zarządu Spółki wchodzą: 

 Jarosław Tomasz Żołędowski – Prezes Zarządu; 

 Stanisław Tadeusz Pieciukiewicz – Członek Zarządu; 

 Jerzy Domański – Członek Zarządu; 

  

Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu 

 

Wykształcenie: 

Jarosław Żołędowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów MBA oraz studiów 

magisterskich w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (obecnie 

Akademia Koźmińskiego). Uczestniczył w szeregu szkoleń, kursach i seminariach z zakresu nadzoru właścicielskiego, 

finansów, rachunkowości, prawa, funduszy europejskich i zarządzania. Odbył również aplikację sadową w okręgu Sądu 

Wojewódzkiego w Krakowie. Posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem 

Skarbu Państwa oraz certyfikat dostępu do informacji niejawnych. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 2007 - 07.2010 r. - DOM MAKLERSKI IDMSA - Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego, Prokurent Spółki; od 2009 

do 07.2010 również w TFI IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Zarządzający portfelem 

inwestycyjnym;  

 

2008- 07.2010 r. - RELPOL 5 Sp. z o.o. - Prezes Zarządu; 

 

2007- 2010 r. - GWARANT S.A. - Wiceprezes Zarządu; 

 

2008 r. - ROMANIA INVESTMENT Sp. z o.o. - Prezes Zarządu; 

 

2008 r. - PONAR WADOWICE S.A. - Prezes Zarządu; 

 

2006-2007 r. - ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. - Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu; 

 

2003-2006 r. - TRASA ŚWIĘTOKRZYSKA Sp. z o.o. w Warszawie - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Prezes 

Zarządu; 

 

2002 r.  - MRKCh - Dyrektor Biura Promocji; ZWIĄZEK MIAST POLSKICH - ekspert ds. finansowych; 

 

2001 r. - MINISTERSTWO FINANSÓW - Doradca Ministra Finansów; 

 

1999-2000 r. - MINISTERSTWO ZDROWIA - Doradca Ministra Zdrowia; 

 

1998-1999 r. - PROJEKTY KAPITAŁOWE s.c. - Pełnomocnik spółki; 

 

1996-1999 r. - DEUTSCHE BANK S.A. (przedtem Bank Współpracy Regionalnej S.A.) w Krakowie, Wydział Kredytów - 

Szef restrukturyzacji i windykacji kredytów; 

 

1996 r. - KRAKOWSKO-WARSZAWSKA KORPORACJA PRAWNA Sp. z o.o. w Krakowie -Audyt prawno-finansowy 

spółek giełdowych; Project manager (prospekty emisyjne, due diligence); 
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1995-1996 r. - KORPORACJA GOSPODARCZA "EFEKT" S.A. w Krakowie - Prawnik w Biurze Zarządu Spółki; 

MAŁOPOLSKA GIEŁDA TOWAROWA S.A. w Krakowie - obsługa prawna Zarządu; 

 

Praca w radach nadzorczych: 

2008 - 2010 r. - ACM Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

 

2008-2009 r. - BUMECH S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 

 

2008-2009 r. - PONAR SILESIA - Członek Rady Nadzorczej; 

 

2008-2009 r. -  PONAR WADOWICE - Członek Rady Nadzorczej; 

 

2006-2007 r. - BUMAR Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej; 

 

2006-2007 r. - NAVITRANS Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 

 

2006 r. - JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej;   

 

2006 r. - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. - Członek Rady Nadzorczej; 

 

1998-2000 r. - ZAKŁADY CHEMICZNE BONARKA Sp. z o.o. w Krakowie -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 

 

2006 r. – Mościcka Fundacja Kultury – Członek organu nadzoru; 

 

2002 r. – nadal: Fundacja Ziemi Krakowskiej im. Jana Sroczyńskiego – Wiceprezes Zarządu, współzałożyciel; 

 

2010 – 2011 r. – Humdrex Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

 

2010 – 2011 r. – Orion+ Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

 

2011 r. – CF Plus S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

 

Według złożonego oświadczenia Pan Jarosław Żołędowski: 

 Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie 

ostatnich 5 lat poza pełnieniem funkcji w zarządach spółek Humdrex Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanowie oraz 

Orion+ Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście - toczące się postępowania upadłościowe tych spółek zostały 

przedstawione w punkcie 20.8 Dokumentu Rejestracyjnego. 

 Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat. 

 Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 

(w tym uznanych organizacji zawodowych). 

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 

ostatnich 5 lat. 

 

 

Stanisław Pieciukiewicz – Członek Zarządu  

 

Wykształcenie: 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych (1975-1979) - Magister ekonomii  

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (1999-2001) - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu controlingu. 

Biegły rewident, rok uzyskania uprawnień 1985. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

01.07.2007 r. - nadal – TRION S.A.  w Inowrocławiu, Członek zarządu, Dyrektor ds. ekonomiczno – administracyjnych,  

 

01.03.2011 r. do 29.11.2011 r. – CF PLUS S.A. w Warszawie, Członek Zarządu 



Prospekt emisyjny TRION S.A.   Dokument Rejestracyjny 

 

67 

 

08.04.2011 r. - nadal – TRION INWESTYCJE Sp. z o.o. w Inowrocławiu, Prezes Zarządu 

 

16.06.2010 r. – 21.03.2011r.  – INTUR Sp. z o.o. w Inowrocławiu, Prezes Zarządu 

 

2009 r. – Humdrex Sp. z o.o. – Członek Zarządu 

 

2006 - 2007 r. - Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno - finansowych 

 

01.09.2005 r. - nadal -  Biuro Finansowo- Podatkowe PERFEKT 

 

16.09.2005 r. – 05.01.2007r.  – Kancelaria Audytowa „GWARANCJA”  Sp. z o.o. w Poznaniu, Członek Zarządu 

 

2000 r. – 2005 r. – Kompania Handlowa Verbus S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

 

1990-2005 r. - Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A. w Inowrocławiu, Główny Księgowy, 1991-2005 Dyrektor 

Ekonomiczny, 1999-2004 Wiceprezes Zarządu, 1991-2004 Członek Zarządu 

 

1987-1991 r. - Huta Szkła Gospodarczego „Irena” P.P. w Inowrocławiu, Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych 

 

1979- 1987 r. - Zakłady Chemiczne w Inowrocławiu, Zastępca Głównego Księgowego 

 

Stanisław Pieciukiewicz posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku członka i wiceprezesa zarządu Spółki oraz 

kilkunastoletnie doświadczenie w działach księgowości i ekonomicznym przedsiębiorstwa. Posiada również umiejętność 

zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem, dużymi zespołami pracowników oraz sporządzania analiz finansowych 

przedsiębiorstwa, a także nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i jego pracowników. Dysponuje 

wiedzą z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości zarządczej, tradycyjnych i nowoczesnych metod analizy finansowej 

przedsiębiorstwa, doświadczenie i wszechstronną wiedzę o funkcjonowaniu rynku kapitałowego w Polsce. Posiada 

uprawnienia biegłego rewidenta. Dysponuje także praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania relacjami inwestorskimi. 

 

Według złożonego oświadczenia Pan Stanisław Pieciukiewicz: 

 Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie 

ostatnich 5 lat poza pełnieniem funkcji w zarządach spółek Humdrex Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanowie oraz Intur 

Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu – toczące się postępowania upadłościowe tych spółek zostały przedstawione 

w punkcie 20.8 Dokumentu Rejestracyjnego.  

 Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat. 

 Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 

(w tym uznanych organizacji zawodowych). 

 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 ostatnich 5 lat. 

 

 

Jerzy Domański - Członek Zarządu 

 

Wykształcenie wyższe: Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej, Mgr inżynier, specjalność: Inżynieria 

Biomedyczna 

 

Studia podyplomowe: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Specjalizacja: organizacja i zarządzanie, budowa 

struktur zarządzania Politechnika Warszawska, Instytut Nauk Ekonomiczno Społecznych PW, Studia pedagogiczne 

Międzynarodowa Szkoła Handlu Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych University of Durham (Wielka 

Brytania) Erasmus University Rotterdam (Holandia) Master of Business Administration (MBA) Specjalizacja: Zarządzanie 

Finansami Międzynarodowymi Studia i szkolenia specjalistyczne: Kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu 

Państwa 

 

Przebieg pracy zawodowej: 

01.01.2010 – aktualnie: Alterco S.A. 

- Dyrektor pionu projektów mieszkaniowych 
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Analiza planów zagospodarowania przestrzennego i projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; Przygotowanie                

i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ; Przygotowanie preliminarza inwestycji prowadzonych projektów 

inwestycyjnych; Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, 

przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Udział w organizacji 

finansowania inwestycji mieszkaniowych 

 

09.03.2009 - 31.12.2009: CF Plus Polska Sp. z o.o. 

 

- Szef pionu ds. projektów mieszkaniowych 

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego i projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; Przygotowanie i 

pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ; Przygotowanie preliminarza inwestycji prowadzonych projektów 

inwestycyjnych; Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, 

przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Udział w organizacji 

finansowania inwestycji mieszkaniowych; 

 

15.09.2008 - 06.03.2009: Korporacja Radex Nieruchomości S.A. 

 

- Dyrektor ds. inwestycyjnych 

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego; Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ; 

Przygotowanie preliminarza inwestycji i feasibility study prowadzonych projektów inwestycyjnych; Współpraca z zespołami 

projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, 

uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Organizacja finansowania inwestycji mieszkaniowych; 

 

06.06.2003 - 30.06.2008: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Idealne Mieszkanie" 

 

- Prezes Zarządu 

Zarządzanie Spółdzielnią; Nadzór nad działalnością formalno-prawną; Nadzór nad działalnością finansową; Organizacja 

finansowania inwestycji mieszkaniowych; 

 

01.07.2002 - 25.05.2004: Monitel S.A. 

 

- Członek Zarządu 

Sprawy formalno-prawne, nadzór finansowy; Usługi telekomunikacyjne - lokalizacja; Pozyskiwanie klientów; 

 

01.09.1998 - 31.01.2007: Towarzystwo Inwestycyjno-Finansowe Profit Line S.A. 

 

- Prezes Zarządu 

Zarządzanie spółką; Doradztwo-zarządzanie projektami inwestycyjnymi; Organizacja finansowania inwestycji; Leasing 

maszyn i urządzeń; 

 

01.03.1993 - 30.10.2007: Międzynarodowa Szkoła Handlu Sp. z o.o. 

 

- Prezes Zarządu 

Zarządzanie spółką; Działalność szkoleniowa; Organizacja działalności doradczej; 

 

01.09.1991 - 11.03.1993: Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. obecnie Agencja Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw Spółka zależna Agencji Rozwoju Przemysłu 

 

- Wiceprezes Zarządu 

Nadzór nad sprawami finansowymi; Zarządzanie aktywami spółki; Organizacja współpracy z sektorem MiSP, organizacja 

małych i średnich przedsiębiorstw; 

 

01.10.1985 - 15.01.1991: Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego 

 

- Dyrektor, Zarządzanie jednostką 

Organizacja działalności finansowej; Organizacja działalności doradczej; Realizacja projektów wdrożeniowych; Wdrażanie 

prac nauko-technicznych w przemyśle; 
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17.04.1979 - 30.09.1987: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej 

 

- Asystent stażysta, asystent, starszy asystent 

Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych 

 Zajęcia dydaktyczne; Realizacja pracy naukowo-badawczej; Realizacja prac badawczych i wdrożeniowych; 

 

Członkostwo w organach spółek: 

2011 r. – nadal: Tiga Investment S.A. – Prezes Zarządu; 

 

2011 r. – nadal: Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

 

2011 r. – nadal: Emir 6 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

 

2011 r. – nadal: Projekt Gdańsk Kokoszki Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

 

2010 r. – nadal: Cogilco Polonia Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

 

2011 r.: CF Plus S.A. – Prezes Zarządu 

 

2010 r. – 2011 r.: Emir 7 Sp. z o.o. – Członek Zarządu 

 

2010 r. – 2011 r.: CF Projekt 12 Sp. z o.o. – Członek Zarządu 

 

2010 r. – 2011 r.: CF Kapitańska Sp. z o.o. – Członek Zarządu 

 

2010 r. – 2011 r.: CF Bocianie Gniazdo Sp. z o.o. – Członek Zarządu 

 

2009 r. – 2010 r.: Towarzystwo Ziemskie Twój Dom Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (2009 – 2010), Prezes Zarządu (2010) 

 

2002 r. – 2003 r.: Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

 

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Domański: 

 Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie 

ostatnich 5 lat. 

 Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat. 

 Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 

(w tym uznanych organizacji zawodowych). 

 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 ostatnich 5 lat. 

14.1.2. RADA NADZORCZA 

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza działająca w składzie: 

 Stefan Gradowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

 Jacek Więcek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 

 Tomasz Sznajder – Członek Rady Nadzorczej; 

 Piotr Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej; 

 Peter Behnke – Członek Rady Nadzorczej; 

 Andrzej Bilski – Członek Rady Nadzorczej; 

 Adam Skowroński – Członek Rady Nadzorczej; 

 

 

Andrzej Bilski 

 

Wykształcenie: Ukończył Wyższą Szkoła Morską, Wydział Elektrotechniki Okrętowej - inżynier 

 

Doświadczenie zawodowe: 
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od 2005 r. – nadal: Dyrektor techniczny w spółce CF Plus (Polska) Sp. z o.o.  

 

2011 r. – nadal: Projekt 7 Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 

 

2011 r. – CF PLUS S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

 

2008 r. – 2009 r. - Wiceprezes Zarządu spółki Baltic Dom 2 Sp. z o.o. (obecnie Sarnia Dolina Sp. z o.o.) wchodzącej w skład  

grupy PKO Inwestycje Sp. z o.o. 

 

2001 r. – nadal: Hard Investment Sp. z o.o. – członek zarządu, wspólnik (spółka faktycznie nie prowadzi działalności) 

 

2009 r. – nadal: Blu Invest Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej  

 

2004 r. – 2008 r.: TS Budownictwo Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 

 

2002 r. – nadal: Albit II Sp. z o.o. - prokurent 

 

od 1991 r. - Prowadzenie własnej działalności gospodarczej  

 

od 1974 do 1991 r. - Praca jako Oficer Polskiej Marynarki, Polskich Linii Oceanicznych oraz Polskiej Żeglugi Bałtyckiej 

 

2007 r. – 2011 r.: Sopocki Klub Żeglarski – Członek Zarządu 

 

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Bilski: 

 Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie 

ostatnich 5 lat.  

 Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat. 

 Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 

(w tym uznanych organizacji zawodowych). 

 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 ostatnich 5 lat. 

 

 

Tomasz Sznajder 

 

Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunek zarządzanie i ekonomia. Uczestnik studiów doktoranckich w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. 

Od 2008 – nadal: związany z grupą Polnord SA. W 2009 r. – nadal: Dyrektor Finansowy Polnord S.A. Członek Zarządów i 

Rad Nadzorczych licznych spółek zależnych z Grupy Polnord.  

W latach 2005-2008 pełnił z sukcesem funkcje dyrektora zarządzającego zakładem produkcyjnym (opakowania tekturowe) w 

ramach międzynarodowej grupy kapitałowej SCA ze Szwecji. W latach 2000-2005 pracował na stanowiskach eksperckich i 

kierowniczych w zakresie finansowców i bankowości, w tym 3 lata w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej banku BGŻ 

S.A. zajmując się emisjami dłużnych papierów wartościowych. 

 

2009 r. – nadal: Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. (2009 r. – 2011 r.: Członek Rady Nadzorczej); (2011 r.: Wiceprezes 

Zarządu); (2011 r. – nadal: Członek Rady Nadzorczej);  

2010 r. – nadal: Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

2004 r. – 2005 r.: Członek Rady Nadzorczej Park Wodny Sopot Sp. z o.o. 

2011 r. - nadal: Członek Zarządu PD Development Sp. z o.o. 

2011 r. – nadal: Członek Zarządu Polnord – Invest Sp. z o.o. 
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2011 r. – nadal: Członek Zarządu Polnord Marketing Sp. z o.o.. 

2011 r. – nadal: Członek Zarządu Polnord Nieruchomości Inwestycyjne Sp. z o.o. 

2008 r. – nadal: Członek Rady Nadzorczej Pomorskie Biuro Projektów Gel Sp. z o.o. 

2011 r. – nadal: Członek Zarządu Prokom – Projekt sp. z o.o.  

2010 r. – nadal: wspólnik spółki Brande Sp. z o.o. (obecnie Pan Tomasz Sznajder posiada 110 udziałów tej spółki); 

 

Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Sznajder: 

 Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie 

ostatnich 5 lat. 

 Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat. 

 Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 

(w tym uznanych organizacji zawodowych). 

 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 ostatnich 5 lat. 

 

 

Piotr Wesołowski 

 

Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku - kierunek Wychowanie Fizyczne. 

 

2005 r. – nadal: Wiceprezes Zarządu Polnord S.A. 

1991 r. – 2005 r.: wspólnik w UNI BUD Marmury Grażyna Maciejewska, Marek Maciejewski sp. j. (poprzednio: UNI BUD 

Marmury Piotr Wesołowski, Marek Maciejewski sp. j.) 

1987 r. – 1990 r.: kierownik zakładu usług różnych w Zakładzie Usługowo – Produkcyjnym UNIBUD w Gdańsku 

1981 r. – 1987 r.: nauczyciel w Sportowej Szkole Podstawowej nr 70 w Gdańsku 

2011 r. – nadal: Członek Zarządu Polnord Inżynieria Sp. z o.o. 

2005 r. – nadal: Członek Rady Nadzorczej Polnord - Dom Sp. z o.o. 

2010 r. – nadal: Członek Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. 

2005 r. – 2007 r.: Członek Rady Nadzorczej PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. 

2011 r. – nadal: Członek Zarządu PD Development Sp. z o.o. 

2011 r. – nadal: Członek Zarządu Polnord – Apartamenty Sp. z o.o. 

2011 r. – nadal: Członek Zarządu Polnord Sopot II Sp. z o.o. 

2011 r. – nadal: Członek Zarządu Polnord Szczecin I Sp. z o.o. 

2008 r. – 2009 r.: Członek Rady Nadzorczej Polnord Szczecin I Sp. z o.o. 

2011 r. – nadal: Członek Zarządu Polnord Warszawa – Wilanów III Sp. z o.o. 

2011 r. – nadal: Członek Zarządu Polnord Warszawa – Wilanów IV Sp. z o.o. 

2011 r. – nadal: Wiceprezes Zarządu Polnord Wilanów B2 Sp. z o.o. 

2007 r. – 2009 r.: Członek Rady Nadzorczej Polnord – Baltic Center Sp. z o.o.  

2001 r. – 2008 r., 2011 r. – nadal: Członek Rady Nadzorczej Arka Gdynia Sportowa S.A. 

2008 r. – 2011 r.: Członek Zarządu Stowarzyszenia Tenisowy Klub Sportowy Arka Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

2011 r. – nadal: Członek Rady Nadzorczej Pomorskie Biuro Projektów Gel Sp. z o.o. 

 

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Wesołowski: 

 Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie 

ostatnich 5 lat. 

 Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat. 
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 Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 

(w tym uznanych organizacji zawodowych). 

 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 ostatnich 5 lat. 

 

 

Peter Behnke 

 

Wykształcenie: 

1969 matura - dyplom technika chemika, 1970-1972 - Podyplomowe studium nauczycielskie w Słupsku, nauczyciel 

mianowany chemii.  

 

Doświadczenie zawodowe: 

Od roku 1972 do 1981 praca w zawodzie nauczyciela w Polsce.  

W roku 1981 wyjazd do Niemiec. Od roku 1982 praca w urzędzie państwowym w Niemczech jako chemik z jednoczesnym 

zajęciem pedagogicznym - kształcenia laborantów chemii i biologii.  

W roku 1993 przejście do sektora prywatnego branży budowlanej i handlowej jako właściciel i współwłaściciel firm 

niemiecko-polskich z doradztwem i inwestowaniem grup kapitałowych niemieckich w Polsce.  

Od roku 2000 do lutego 2010 roku praca dla polskiej spółki INTUR-KFS Sp. z o.o., późniejszej TRION S.A. jako 

bezpośredni reprezentant firmy, koordynator exportu do krajów zachodnich, głównie Niemiec.  

Od lipca 2010 prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w  Niemczech w zakresie doradztwa i przedstawicielstwa 

dla firm polskich na terenie przed wszystkim Niemiec. 

 

2010 – nadal: Członek Rady Nadzorczej TRION S.A. 

 

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Behnke: 

 Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie 

ostatnich 5 lat.  

 Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat. 

 Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 

(w tym uznanych organizacji zawodowych). 

 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 ostatnich 5 lat. 

 

 

Adam Skowroński 

 

Wykształcenie: 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w 2000 r. uzyskał na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu tytuł doktora 

nauk ekonomicznych. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji między innymi z zakresu zarządzania finansami 

przedsiębiorstw, struktury kapitału, relacji właściciel-menedżer, asymetrii informacji.  

 

Od 2008 roku – nadal: Wiceprezes Zarządu SGB - Banku S.A.  

 

2007 r. - 2008 r.: Wiceprezes Zarządu Banku PKO BP S.A. - odpowiedzialny za obszar finansów i rachunkowości banku 

nadzorował zmiany w systemie informacji zarządczej oraz stworzenie nowych rozwiązań kontrolingowych w banku. 

 

Adam Skowroński posiada również doświadczenie jako członek rad nadzorczych. W okresie ostatnich pięciu lat pełnił on 

funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek: 

 

2011 r. – nadal: SGB CDR Investment Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

 

2011 r. – nadal: TRION S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

 

2010 r. – nadal: LMB Capital S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 
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2009 r. – nadal: Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 

 

2008 r. – nadal: Fortune S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

 

2007 r. – 2008 r.: PKO Inwestycje – Międzyzdroje Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 

 

2007 r. – 2008 r.: Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

 

Według złożonego oświadczenia Pan Adam Skowroński: 

 Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie 

ostatnich 5 lat. 

 Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat. 

 Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 

(w tym uznanych organizacji zawodowych). 

 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 ostatnich 5 lat. 

 

 

Jacek Więcek 

 

Wykształcenie:  Absolwent wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz 

University College of North Wales. Ukończył także kursy z zakresu managementu i marketingu organizowane przez British 

Institute of Management, University of Virginia oraz INSEAD.  

 

Doświadczenie zawodowe: 

27 sierpnia 2010 r.- nadal: Członek Zarządu BPS TFI S.A. 

 

Grudzień 2004 r. – kwiecień 2009 r.: Skarbiec Asset Management Holding S.A. – Członek Zarządu, Członek Rady 

Nadzorczej spółki Skarbiec TFI S.A. (2006 r. – 2010 r.), Prezes Zarządu Skarbiec Serwis Finansowy Sp. z o.o. 

 

Maj 2003 r. – czerwiec 2004 r.: Millenium Bank S.A. – Dyrektor linii biznesowej Millenium Prestige  

 

2002 r. – maj 2003 r.: Skarbiec Asset Management Holding S.A. – Członek Zarządu, Prezes Zarządu spółki Skarbiec Serwis 

Finansowy Sp. z o.o. 

 

1991 r. – 2002 r.: Bre Bank S.A.  

 

Pan Jacek Więcek współtworzył program powołania doradców BRE Banku  dla klientów korporacyjnych oraz Departament 

Private Banking. Od 1998 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Private Banking. 

 

Jacek Więcek posiada również doświadczenie jako członek rad nadzorczych. W okresie ostatnich pięciu lat pełnił on funkcje 

w Radach Nadzorczych następujących spółek: 

 

2010 r. – nadal: Tiga Investment S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

 

2008 r. – 2011 r.: Templar Wealth Management Dom Inwestycyjnych Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 

 

2010 r. – 2011 r.: Alterco S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

 

Ponadto Jacek Więcek pełni od 2009 r. do chwili obecnej funkcje Wiceprezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Standardów 

Doradztwa Finansowego. 

 

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Więcek: 

 Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie 

ostatnich 5 lat, poza pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej spółki Templar Wealth Management Dom 
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Inwestycyjny Sp. z o.o., która to spółka została w dniu 24 sierpnia 2011 roku wykreślona z rejestru przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w wyniku przeprowadzenia 

likwidacji spółki. 

 Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat. 

 Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 

(w tym uznanych organizacji zawodowych). 

 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 ostatnich 5 lat. 

 

 

Stefan Gradowski 

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku ekonomii i finansów. Ukończył kursy biznesowe m.in. w Londynie i 

Dublinie. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

Od 1996 do 2004 roku Doradca Prezesa Zarządu Banku BZ WBK, pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki BZ WBK 

Nieruchomości S.A. 

 

Stefan Gradowski posiada wieloletnie doświadczenia w bankowości inwestycyjnej, M&A, bankowości korporacyjnej. 

Jednocześnie posiada bogate doświadczenie operacyjne na rynku nieruchomości i turystyki zdobyte w Polsce, Wielkiej 

Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. 

 

2007 r. – nadal: Atlantic Production Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, wspólnik 

 

2003 r. – nadal: G.C. Consulting Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, wspólnik 

  

2010 r. – nadal: Alterco S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

2004 r. – nadal: Tavita Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – Członek Zarządu 

 

2004 r. – nadal: Fundacja CWKS Legia – Prezes Zarządu 

 

Według złożonego oświadczenia Pan Stefan Gradowski: 

 Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie 

ostatnich 5 lat, poza pełnieniem funkcji w Zarządzie spółki Tavita Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. W dniu 19 

kwietnia 2011 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych            

i naprawczych ogłosił upadłość tej spółki obejmującą likwidację jej majątku. Informacja o ogłoszeniu upadłości 

spółki została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 26 maja 2011 roku i ogłoszona w Monitorze Sądowym    

i Gospodarczym w dniu 1 lipca 2011 roku, Nr 126/2011 (3739), poz. 96798. 

 Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat. 

 Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 

(w tym uznanych organizacji zawodowych). 

 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 ostatnich 5 lat. 

 

14.1.3. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA 

Do osób zarządzających wyższego szczebla Emitenta należą: 

 Teresa Konopka – Główny Księgowy, Prokurent Spółki; 

 

Konopka Teresa – Główny Księgowy, Prokurent Spółki  

 

Wykształcenie: Technikum Ekonomiczne  specjalizacja  ogólnoekonomiczna  Inowrocław (1962 – 1967); 

Studium Doskonalenia  Wiedzy  Głównych  Księgowych  Bydgoszcz – Warszawa (1982 – 1985);  

 

Przebieg pracy  zawodowej:  
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2004 r. – nadal: TRION SA  

30.06.2005 – nadal: Gł. Księgowy 

15.02.2004 do 29.06.2005 r.: Dyr. ds. Ekonomiczno – Administracyjnych – Gł. Księgowy, 

 

2009 r.- 2010 r.: Orion+ Sp. z o.o. - Prokurent 

 

2004 r. – 2005 r.: Intur KFS Sp. z o.o. 

15.02.2004 r. – 29.06.2005 r.: Dyrektor ds. Ekonomiczno – Administracyjnych, Główna Księgowa; 

 

1996 r. – 2003 r.: PROFINE Sp. z o.o. (HT TROPLAST POLSKA Sp. z o.o.) Inowrocław   

01.12.1996 do 31.08.2000 r.: Gł. Księgowy,  

01.09.2000 do 28.12.2003 r.: Gł. Księgowy – Prokurent,   

 

1992 r. – 1996 r.: HANDEL INTERNATIONAL SPEDITION Poznachowski  Sp. z o.o.  Inowrocław   

01.03.1992 do 30.11.1996  -  Gł. Księgowy 

 

1967 r. – 1992 r.: Robotnicza Spółdzielnia Pracy „WSPÓŁPRACA” Inowrocław   

01.08.1967 do  31.03.1972 Księgowa,   

01.04.1972 do  31.12.1980 Z-ca Gł. Księgowego,   

01.01.1981 do  28.02.1992 Gł. Księgowy – Członek Zarządu 

 

Według złożonego oświadczenia Pani Teresa Konopka: 

 Nie była wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących                       

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny 

w okresie ostatnich 5 lat poza pełnieniem funkcji prokurenta w spółce ORION+ Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym 

Mieście – postępowanie upadłościowe tej spółki zostało opisane w punkcie 20.8. Dokumentu Rejestracyjnego.  

 Nie została skazana za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat. 

 Nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). 

Nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie 

ostatnich 5 lat. 

14.2. INFORMACJE NA TEMAT KONFLIKTU INTERESÓW W ORGANACH 

ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB 

ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA 

14.2.1. KONFLIKT INTERESÓW 

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją konflikty interesów. 

 

Nie istnieją powiązania rodzinne pomiędzy członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego 

szczebla.  

14.2.2. UMOWY ZAWARTE ODNOŚNIE POWOŁANIA CZŁONKÓW ORGANÓW 

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją umowy dotyczące powołania jego Członków Organów.  

14.2.3. UZGODNIONE OGRANICZENIA W ZBYWANIU AKCJI EMITENTA 

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją ograniczenia w zbywaniu wyemitowanych przez niego akcji.  

15. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK 

OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW 

ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ 

OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA  

15.1. WYSOKOŚĆ WYPŁACONEGO WYNAGRODZENIA (W TYM ŚWIADCZEŃ 

WARUNKOWYCH LUB ODROCZONYCH) ORAZ PRZYZNANYCH PRZEZ EMITENTA     

I JEGO PODMIOTY ZALEŻNE ŚWIADCZEŃ W NATURZE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE 

NA RZECZ SPÓŁKI LUB JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH  

Zarząd  

 

Tabela 15.1. Wysokość wynagrodzeń dla osób zarządzających wypłaconych w TRION S.A. w 2011 r. (w zł). 

Imię nazwisko Wynagrodzenie za Wynagrodzenie za Wynagrodzenie za 
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członkostwo w zarządzie 

TRION SA 

członkostwo w zarządach 

spółek zależnych 

członkostwo w radach 

nadzorczych spółek zależnych 

Jarosław Żołędowski 735 000,00 0,00 0,00 

Stanisław Pieciukiewicz 149 033,00 1 195,00 0,00 

Jerzy Domański 0,00 15 457,00 0,00 
 

 

Rada Nadzorcza 

 

Tabela 15.2. Wynagrodzenie brutto osób nadzorujących w 2011 r. (w zł). 

L.p. Imię i nazwisko 
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia 

funkcji 

Wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia usług 

1 Piotr Behnke 5 000,00 9 928,78* 

2 Andrzej Bilski 4 000,00 
 

3 Józef Bytner 8 000,00 
 

4 Maciej Drogoń  4 000,00 
 

5 Piotr Tutak 4 000,00 
 

6 Jacek Więcek 3 000,00 
 

7 Adam Skowroński  1.000,00 
 

8 Andrzej Grabowski 2.000,00 
 

7 Razem 31 000,00 9 928,78 

* odsetki naliczone od udzielonej Spółce przez Piotra Behnke pożyczki. 

 

Osoby zarządzające wyższego szczebla 

 

Tabela 15.3 Wynagrodzenie brutto prokurentów Spółki w 2011 r. (w zł). 

L.p. Imię i nazwisko 
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia 

funkcji 

Wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia usług 

1 Teresa Konopka 96.000,00   

2 Andrzej Jaworski 
 

  

3 Razem 96.000,00 0 
 

 

 

 

15.2. OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA 

LUB JEGO PODMIOTY ZALEŻNE NA ŚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB 

PODOBNE ŚWIADCZENIA  

Rezerwy na świadczenia pracownicze przedstawiają się następująco: 

 na dzień 31.12.2010 dla Grupy Kapitałowej TRION S.A. wynoszą 316 205 zł., w tym dla TRION S.A. 80 627 zł. 

 w 2011 rok na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego dla Grupy Kapitałowej TRION S.A. 464 293 zł.,  

w tym dla TRION S.A. 80 627 zł. 
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16. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO           

I NADZORUJĄCEGO  

16.1. DATA ZAKOŃCZENIA OBECNEJ KADENCJI ORAZ OKRES PRZEZ JAKI 

CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH                         

I NADZORUJĄCYCH SPRAWOWALI SWOJE FUNKCJE 

Zgodnie z § 22 ustęp 3 Statutu Emitenta kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

 

W dniu 31 maja 2011 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki nowej kadencji w składzie: Jarosław Żołędowski – 

Prezes Zarządu oraz Stanisław Pieciukiewicz – Członek Zarządu. W dniu 2 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki 

powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Jerzego Domańskiego z dniem 2 grudnia 2011 roku. W związku          

z powyższym kadencja Jarosława Żołędowskiego oraz Stanisława Pieciukiewicza upływa w dniu 31 maja 2014 roku, 

natomiast kadencja Jerzego Domańskiego upływa w dniu 2 grudnia 2014 roku.  

 

Zgodnie z § 18 ustęp 1 i 2 Statutu Emitenta, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję. 

 

W dniu 20 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą. W związku z powyższym 

kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej upływa w dniu 20 czerwca 2014 roku. Obecnie skład Rady Nadzorczej jest 

następujący: Stefan Gradowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jacek Więcek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

Peter Behnke – Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Sznajder – Członek Rady Nadzorczej, Piotr Wesołowski – Członek Rady 

Nadzorczej, Andrzej Bilski – Członek Rady Nadzorczej, Adam Skowroński – Członek Rady Nadzorczej. 

16.2. INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW 

ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH Z EMITENTEM 

LUB KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, OKREŚLAJĄCYCH 

ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY  

Na podstawie zapisów umowy o pracę, Prezesowi Zarządu Emitenta Jarosławowi Żołędowskiemu, w przypadku rozwiązania 

stosunku pracy, będzie przysługiwała odprawa w wysokości 36 - krotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, które będzie 

płatne w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po dacie ustania stosunku pracy.  

 

Dodatkowo na podstawie zawartej przez Emitenta z Prezesem Zarządu Jarosławem Żołędowskim umowy o zakazie 

konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Jarosław Żołędowski w okresie 36 miesięcy od dnia ustania stosunku pracy będzie 

zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich czynności faktycznych i prawnych naruszających interes pracodawcy,        

w zamian za co Emitent będzie zobowiązany do comiesięcznego wypłacania Jarosławowi Żołędowskiemu odszkodowania    

w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto miesięcznie za cały czas trwania zakazu konkurencji.     

16.3. INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ 

EMITENTA, DANE CZŁONKÓW DANEJ KOMISJI ORAZ PODSUMOWANIE ZASAD 

FUNKCJONOWANIA TYCH KOMISJI  

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego w Spółce zadania Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. 

Wynagrodzeń wykonuje Rada Nadzorcza. W związku z niefunkcjonowaniem Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. 

Wynagrodzeń Emitent w punkcie 4 niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego zamieścił stosowne czynniki ryzyka (punkt 

4.1.20.: „Ryzyko związane z niespełnieniem przez Emitenta wymogów art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym” 

oraz punkt 4.1.21.: „Ryzyko związane z niepełnym składem Komitetu do spraw wynagrodzeń”). 

 

Warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Pan 

Jacek Więcek, Pan Stefan Gradowski.  

Kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku        

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz  o nadzorze 

publicznym posiada Pan Jacek Więcek. 

16.4. OŚWIADCZENIE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA PROCEDUR 

ŁADU KORPORACYJNEGO  

Emitent stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego, określone w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

GPW, przyjętym uchwałą nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 

maja 2010 roku, z wyjątkiem następujących zasad: 

 

Część I – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 



Prospekt emisyjny TRION S.A.   Dokument Rejestracyjny 

 

78 

 

Zasada nr I.5.: „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna    

w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy 

określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie 

zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów 

spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)”. 

 

Powyższa zasada nie jest stosowana. Spółka posiada politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania nie w pełni dostosowaną do 

zalecanych procedur. Po zakończeniu programu restrukturyzacyjnego Grupy Kapitałowej TRION S.A. Zarząd Spółki podejmie 

działania skutkujące uchwaleniem polityki zgodnie z  zalecanymi procedurami.  

 

Część  II – Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 

Zasada nr II.2.: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie 

wskazanym w części II. pkt 1”. 

 

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana, ze względu na wysokie koszty usług z tym związanych. Spółka umieszczać 

będzie na swojej stronie internetowej główne informacje o Spółce i materiały korporacyjne w języku angielskim, jednakże    

w zakresie węższym niż to wynika z zasady II.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 

 

Część III – Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych  

Zasada III.8.: „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany 

Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).”  

 

Zasada nie jest stosowana ponieważ w Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje Komitet audytu. Po ewentualnym jego powstaniu 

w zakresie jego zadań i funkcjonowania będzie stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 

2005 r. 

 

Część IV – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy  

Zasada nr IV.10.: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na: 

1. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się  

w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 

3. wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia”. 

Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. 

 

Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na wysokie koszty usług z tym związanych. W przyszłości Emitent rozważy 

możliwość stosowania zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 

17. PRACOWNICY 

17.1. LICZBA PRACOWNIKÓW NA KONIEC OKRESU LUB ŚREDNIA ZA KAŻDY ROK 

OBROTOWY OBJĘTY HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI AŻ DO 

DATY DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO 

Liczba pracowników Spółki TRION S.A. w okresie od 1.01.2008 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego Dokumentu 

Rejestracyjnego kształtuje się następująco: 

 

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w 2008 r. wyniosło 118 osób, z tego: 

 Pracownicy umysłowi 48 osób, 

 Pracownicy fizyczni 70 osób. 

 

W związku z dokonaną reorganizacją Spółki polegającą na przeniesieniu działalności operacyjnej do spółek zależnych, 

zatrudnienie w Spółce na koniec 2008 r. wyniosło 27 osób, z tego: 

 Pracownicy umysłowi 23 osoby, 

 Pracownicy fizyczni 4 osoby. 

 

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w 2009 r. wyniosło 26 osób, z tego: 

 Pracownicy administracyjni 18 osób, 

 Pracownicy działu sprzedaży 4 osoby, 

 Pracownicy produkcyjni i utrzymania ruchu 4 osoby. 

 

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w 2010 r. wyniosło 21 osób, z tego: 

 Pracownicy administracyjni 15 osób, 

 Pracownicy działu sprzedaży 2 osoby, 

 Pracownicy produkcyjni i utrzymania ruchu 4 osoby. 
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Tabela 17.1 Zmiany stanu zatrudnienia w Spółce TRION S.A. w 2011 r. oraz 2012 do dnia zatwierdzenia Dokumentu 

Rejestracyjnego. 

Wyszczególnienie 

2011 oraz 2012 rok do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego 

Początek roku Przyjęcia Zwolnienia 
Data zatwierdzenia Dokumentu 

Rejestracyjnego 

Administracja 10 0 3 7 

Marketing i sprzedaż 0 0 0 0 

Produkcja 9 0 9 0 

RAZEM 19 0 12 7 

 Źródło: Emitent 

 

Liczba pracowników Grupy Kapitałowej TRION S.A. w okresie od 1.01.2008 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego 

Dokumentu Rejestracyjnego kształtuje się następująco: 

 

Tabela 17.2 Zmiany stanu zatrudnienia Grupy Kapitałowej TRION S.A. w 2008 r.  

Wyszczególnienie 
2008 rok 

Początek roku Przyjęcia Zwolnienia Koniec roku 

Administracja 65 53 57 61 

Marketing i sprzedaż 7 20 13 14 

Produkcja 181 161 218 124 

RAZEM 253 234 288 199 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 17.3 Zmiany stanu zatrudnienia Grupy Kapitałowej TRION S.A. w 2009 r.  

Wyszczególnienie 
2009 rok 

Początek roku Przyjęcia Zwolnienia Koniec roku 

Administracja 115 19 36 98 

Marketing i sprzedaż 64 21 20 65 

Produkcja 286,5 31 99,5 218 

RAZEM 465,5 71 155,5 381 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 17.4 Zmiany stanu zatrudnienia Grupy Kapitałowej TRION S.A. w 2010 r. 

Wyszczególnienie 
2010 rok 

Początek roku Przyjęcia Zwolnienia Koniec roku 

Administracja 98 14 60 52 

Marketing i sprzedaż 65 16 26 55 

Produkcja 218 51 134 135 

RAZEM 381 81 220 242 

Źródło: Emitent 

 

Różnica w stanie zatrudnienia na koniec roku 2008 i w stanie na początek 2009 roku wynika z faktu uwzględnienia w 2009 

roku zmian w stanie osobowym w spółkach Grupy czeskiej. Z kolei wyraźny poziom zwolnień w 2010 roku spowodowany 

jest wyłączeniem niektórych spółek z konsolidacji spowodowany postawieniem tych spółek w stan upadłości likwidacyjnej. 

 

Tabela 17.5 Zmiany stanu zatrudnienia Grupy Kapitałowej TRION S.A. w 2011 r. oraz 2012 r. do dnia zatwierdzenia 

Dokumentu Rejestracyjnego. 

Wyszczególnienie 2011 oraz 2012 rok do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego 
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Początek roku Przyjęcia Zwolnienia 

Data zatwierdzenia 

Dokumentu 

Rejestracyjnego 

Administracja 52 2 15 39 

Marketing i sprzedaż 55 7 26 36 

Produkcja 135 11 42 104 

RAZEM 242 20 83 179 

Źródło: Emitent 

17.2. POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE 

Liczba akcji Emitenta posiadanych przez członków Zarządu: 

 

Prezes Zarządu Jarosław Żołędowski posiada 2.500.000 akcji emitenta stanowiących 0,79% udziału w kapitale zakładowym 

Emitenta. 

 

Liczba akcji Emitenta posiadanych przez członków Rady Nadzorczej: 

 

1. Peter Behnke posiada 7.324.419 akcji Emitenta stanowiących 2,34% udziału w kapitale zakładowym Emitenta; 

2. Józef Bytner posiada 24.525 akcji Emitenta stanowiących 0,0078% udziału w kapitale zakładowym Emitenta; 

 

Pozostali członkowie organów Emitenta oraz zarządzający wyższego szczebla nie posiadają akcji Emitenta. 

17.3. OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA 

PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, nie istnieją żadne ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta.  

18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE  

18.1. INFORMACJE NA TEMAT OSÓB INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ORGANÓW 

ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH, KTÓRE, 

W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA 

LUB PRAWA GŁOSU PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO 

EMITENTA 

Wykaz podmiotów innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które mają znaczące 

udziały w kapitale Emitenta: 

 

1. Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, posiada 568.750.097 akcji Emitenta stanowiących 

ok. 65,67% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 568.750.097 głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitent, co stanowi ok. 65,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Slidellco 

Holdings Limited jest więc podmiotem dominującym wobec Emitenta. 

 

Jedynym wspólnikiem spółki Slidellco Holdings LTD jest A.T.S. Nominees Limited z siedzibą w Arch. Makariou III, 2-

4 Capital Center, 9th floor, 1065 Nikozja, Cypr. Wspólnikami A.T.S. Nominees Limited są trzy osoby: Antis 

Triantafyllides posiadający 400 udziałów, Georgios Triantafyllides posiadający 300 udziałów oraz Stelios 

Triantafyllides posiadający 300 udziałów.  

 

 

2.    Spółka Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Marseille Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą           

w Warszawie, Al. Jana Pawła 23, 00-828 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000375438, 

posiada 52.441.339 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 złotych na akcję, które stanowią 6,05% udziału                

w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 52.441.339 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co 

stanowi 6,05% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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18.2. INFORMACJA O INNYCH PRAWACH GŁOSU ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZY 

EMITENTA 

Nie istnieją inne prawa głosu znaczących akcjonariuszy Emitenta. 

18.3. INFORMACJA NA TEMAT PODMIOTU POSIADAJĄCEGO LUB 

KONTROLUJĄCEGO EMITENTA 

Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, która 

posiada 568.750.097 akcji Emitenta stanowiących ok. 65,67% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 

wykonywania 568.750.097 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi ok. 65,67% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jedynym wspólnikiem spółki Slidelco Holdings LTD jest A.T.S. Nominees Limited z 

siedzibą w Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th floor, 1065 Nikozja, Cypr. Wspólnikami A.T.S. Nominees Limited są 

trzy osoby: Antis Triantafyllides posiadający 400 udziałów, Georgios Triantafyllides posiadający 300 udziałów oraz Stelios 

Triantafyllides posiadający 300 udziałów. 

18.4. OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEŃ KTÓRYCH 

REALIZACJA MOŻE W PÓŹNIEJSZEJ DACIE SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE 

KONTROLI EMITENTA 

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, opublikowanej w raporcie bieżącym z dnia 15 listopada 2011 

roku nr 86/2011, 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 umową 

inwestycyjną zawartą w dniu 8 września 2011 roku pomiędzy Spółką i Slidellco Holdings Limited przy udziale Derwent      

sp. z o.o. Marseille S.K.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 9 września 2011 roku nr 56/2011, 

zmienioną aneksem z dnia 29 września 2011 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 29 września 

2011 roku nr 60/2011. W związku z objęciem przez Slidellco Holdings Limited 553.031.382 akcji zwykłych na okaziciela 

serii V Spółki Slidellco Holdings Limited stało się podmiotem dominującym wobec Emitenta, osiągając ok. 65,67% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

 

Tym samym Slidellco Holdings Limited w wyniku objęcia akcji serii V przekroczyło próg 33% ogólnej liczby głosów 

Emitenta. W związku z powyższym, na podstawie art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej Slidellco Holdings Limited jest 

obowiązane w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33 % ogólnej liczby głosów, do: (1) ogłoszenia wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów albo 

(2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów, chyba że w tym terminie 

udział Slidellco Holdings Limited, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby 

głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego lub zmiany statutu spółki Emitenta.  

19. TRANSAKCJE Z POWIĄZANYMI PODMIOTAMI W ROZUMIENIU 

ROZPORZĄDZENIA NR 1606/2002  

19.1.  PODSUMOWANIE TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Wysokość wynagrodzenia brutto dla osób zarządzających w TRION S.A. należnych za okres od 01.01.2012 do dnia 

zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego (w PLN) 

 

 
Członkowie zarządu spółki 

  

L.p. Imię i nazwisko 
Wynagrodzenie brutto z 

tytułu pełnienia funkcji  

Wynagrodzenie (netto) z 

tytułu świadczenia usług  

1 Jarosław Żołędowski 100 000,00 
 

2 Jerzy Domański 
  

3 Stanisław Pieciukiewicz 34 000,00 
 

  Razem 134 000,00 0,00 
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Prokurenci spółki 

L.p. Imię i nazwisko 
Wynagrodzenie brutto z 

tytułu pełnienia funkcji  

Wynagrodzenie (netto) z 

tytułu świadczenia usług  

1 Teresa Konopka 16 000,00 
 

  Razem 16 000,00 0,00 

 

 
Członkowie rady nadzorczej spółki 

 

L.p. Imię i nazwisko 
Wynagrodzenie brutto z tytułu 

pełnienia funkcji  

Wynagrodzenie (netto) z 

tytułu świadczenia usług  

1 Piotr Behnke 1 000,00 
 

2 Andrzej Bilski 1 000,00 
 

3 Józef Bytner 0,00 
 

4 Andrzej Gradowski 2 500,00 
 

5 Adam Skowroński  1 000,00 
 

6 Jacek Więcek 1 000,00 
 

  Razem 6 500,00 0,00 

 

 

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurentów w TRION S.A. za okres od 

01.01.2011 do 31.12.2011 r. ( w zł) 

 Członkowie zarządu spółki 

   
L.p. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji 

Wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia usług 

 
1 Jarosław Żołędowski 960 000,00 

 

 
2 Stanisław Pieciukiewicz 200 033,00 

 

 
3 Jerzy Domański 

 
13 008,00 

 
4 Razem 1 160 033,00 13 008,00 

 

 

    

 
Prokurenci spółki 

   
L.p. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji 

Wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia usług 

 
1 Teresa Konopka 96 000,00 

 

 
2 Andrzej Jaworski 

  

 
3 Razem 96 000,00 0 

 
 

    

 
 

Członkowie rady nadzorczej spółki 

  
L.p. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji 

Wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia usług 

 
1 Piotr Behnke 5 000,00 9 928,78 
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2 Andrzej Bilski 4 000,00 
 

 
3 Józef Bytner 8 000,00 

 

 
4 Maciej Drogoń  4 000,00 

 

 
5 Piotr Tutak 4 000,00 

 

 
6 Jacek Więcek 3 000,00 

 

 
7 Adam Skowroński  1.000,00 

 

 
8 Andrzej Gragowski 2.000,00 

 

 
7 Razem 31 000,00 9 928,78 

  

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurentów w TRION S.A. za okres od 

01.01.2010 do 31.12.2010 r. (w zł). 

 
Członkowie zarządu spółki 

   

L.p. Imię i nazwisko 
Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji 

Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji w 

podmiotach powiązanych 

 
1 Jarosław Żołędowski 206 795,00 31 598,00 

 
2 Robert Fałkowski 175 795,00 

 

 
3 Stanisław Pieciukiewicz 192 759,00 5 464,00 

 
4 Razem 575 349,00 37 062,00 

 

 

    

 
Prokurenci spółki 

   
L.p. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji 

Wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia usług 

 
1 Teresa Konopka 96 322,00 

 

 
2 Wojciech Urbaniak 

  

 
3 Razem 96 322,00 0,00 

 

 

    

 
Członkowie rady nadzorczej spółki 

  
L.p. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji 

Wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia usług 

 
1 Piotr Behnke 2 000,00 

 

 
2 Andrzej Bilski 2 000,00 

 

 
3 Józef Bytner 4 000,00 

 

 
4 Maciej Drogoń  4 000,00 

 

 
5 Piotr Tutak 2 000,00 

 

 



Prospekt emisyjny TRION S.A.   Dokument Rejestracyjny 

 

84 

 

6 Tomasz Wójtowicz 1 000,00 
 

 
7 Jarosław Bauc 17 000,00 

 

 
8 Anna Bera 8 000,00 

 

 
9 Sebastian Bogusz 83 849,00 

 

 
10 Henry Drob 11 000,00 

 

 
11 Tadeusz Waleruk 9 000,00 

 

 
12 Marcin Dzbański 4 000,00 

 

 
13 Jan Stefanowicz 6 000,00 

 

 
14 Mieczysław Malinowski 1 000,00 

 

 
15 Razem 154 849,00 0,00 

  

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurentów w TRION S.A.  

za okres od 01.01.2009  do 31.12.2009 r. (w zł). 

     
 

Członkowie zarządu spółki 

   

L.p. Imię i nazwisko 
Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji 

Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji w 

podmiotach powiązanych 

 
1 Marek Grzona 510 000,00 

 

 
2 Marc Cattelani 153 150,00 

 

 
3 Stanisław Pieciukiewicz 289 000,00 

 

 
4 Razem 952 150,00 0,00 

 

 

    

 
Prokurenci spółki 

   
L.p. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji 

Wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia usług 

 
1 Teresa Konopka 61 800,00 

 

 
2 Razem 61 800,00 0,00 

 

 

     

 
Członkowie rady nadzorczej spółki 

  
L.p. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji 

Wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia usług 

 
1 Jarosław Bauc 33 000,00 

 

 
2 Anna Bera 4 000,00 

 

 
3 Sebastian Bogusz 12 000,00 

 

 
4 Henry Drob 14 000,00 
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5 Tadeusz Waleruk 18 000,00 
 

 
6 Robert Fałkowski 16 000,00 

 

 
7 Remy Allemane 4 000,00 

 

 
8 Razem 101 000,00 0,00 

  

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurentów w TRION S.A. 

 za okres od 01.01.2008  do 31.12.2008 r. (w zł). 

 
Członkowie zarządu spółki 

   
L.p. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji 
Wartość innych świadczeń 

 
1 Marek Grzona 360 000,00 124,00 

 
2 Paweł Puszczyński 300 476,00 

 

 
3 Stanisław Pieciukiewicz 204 000,00 3 076,00 

 
4 Razem 864 476,00 3 200,00 

 

 

    

 
Prokurenci spółki 

   
L.p. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji 

Wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia usług 

 
1 Teresa Konopka 9 000,00 

 

 
2 Wiktor Strach 86 857,00 

 

 
2 Razem 95 857,00 0,00 

 

 

    

 
Członkowie rady nadzorczej spółki 

  
L.p. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie z tytułu 

pełnienia funkcji 

Wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia usług 

 
1 Jarosław Bauc 12 000,00 

 

 
2 Anna Bera 7 000,00 

 

 
3 Henry Drob 7 000,00 

 

 
4 Tadeusz Waleruk 7 000,00 

 

 
5 Robert Fałkowski 5 000,00 

 

 
6 Razem 38 000,00 0,00 
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Zestawienie obrotów TRION S.A. z podmiotami powiązanymi za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego (w tys. zł). 

Podmiot powiązany 
Objecie akcji 

TRION S.A.  

Sprzedaż dla jednostek powiązanych z tytułu: Zakupy od jednostkach powiązanych  z tytułu: 

produktów      

i usług 

udzielone 

pożyczki 
odsetek Razem 

produktów      

i usług 

otrzymane 

pożyczki 
inne odsetek Razem 

Trion Inwestycje Sp. z 

o.o. 
  2 3 750 4 3 756 2       2 

Cogilco Polonia Sp  z 

o.o. 
  3 13 9 25         0 

Projekt Gruszczyn Sp. 

z o.o.  
  3 447 18 468         0 

Emir 6 Sp. z o.o.    3 66 56 125         0 

Projekt Gdańsk 

Kokoszki Sp. z o.o.  
  3   57 60         0 

KB DOM Sp. z o.o.     980 16 996         0 

Slidellco Holding LTD 165 909       0         0 

Razem 165 909 14 5 256 160 5 430 2 0 0 0 2 

Źródło: Emitent 
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Zestawienie obrotów TRION S.A.  z podmiotami powiązanymi od 1 stycznia 2011 roku do 31.12.2011 r. (w tys. zł). 

Podmiot powiązany 
Objecie akcji 

TRION S.A.  

Sprzedaż dla jednostek powiązanych z tytułu: Zakupy od jednostkach powiązanych  z tytułu: 

produktów      

i usług 

udzielone 

pożyczki 
odsetek Razem 

produktów      

i usług 

otrzymane 

pożyczki 
inne odsetek Razem 

TFS Sp. z o.o.   1     1 8     1 305 1 313 

Trion Inwestycje Sp. z o.o.   5 1   6 6       6 

CF Plus     60 2 62         0 

Cogilco Polonia Sp  z o.o.     68 4 72 10       10 

Slidellco Holdings Limited 9 653       0     8 092   8 092 

DERWENT Sp. z o.o. 640       0   75   2 77 

GBW S.A. Poznań 9 024       0     8 013 148 8 161 

GRANDECASSIUS Limited 

Cypr 
10 945       0     10 945   10 945 

Jarosław Żołędowski 500       0         0 

Jerzy Domański         0 13       13 

Piotr Behnke 1 361       0   516 148 10 674 

Józef Bytner 5       0         0 

KB DOM Sp. z o.o.         0   560   11 571 

Projekt Gruszczyn Sp. z o.o.      175 1 176         0 

Razem 32 128 6 304 7 317 37 1 151 27 198 1 476 29 862 

Źródło: Emitent 
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Zestawienie obrotów Emitenta z podmiotami powiązanymi w 2010 roku (w tys. zł). 

Podmiot 

powiązany 

Przychody od jednostek powiązanych z tytułu 

prowadzonej: 

Razem 

przychody 

Koszty od jednostek powiązanych (zakupy) z tytułu 

prowadzonej: 

Razem koszty 

Działalności 

operacyjnej 

Pozostałej 

działalności 

Działalności 

finansowej 

Działalności 

operacyjnej 

Pozostałej 

działalności 

Działalności 

finansowej 

CF PLUS S.A.    0    0 

TFS S.A.    0    0 

TFS Sp. z o.o. 3 87  90 12 47 027 4 605 51 644 

SYNERGIS Sp. z 

o.o. 

29   29 4 3 303  3 307 

HUMDREX Sp. z 

o.o. 

 33  33 47 -2 080  -2 033 

ORION+ Sp. z 

o.o. 

66   66 -1 296 -1 538  -2 834 

INTUR Sp. z o.o. 823  106 929 245   245 

INTUR KFS Sp. z 

o.o. 

347  64 411 2 233  235 

Razem 1 268 120 170 1 558 -986 46 945 4 605 50 564 

Źródło: Emitent 

 

Zestawienie obrotów Emitenta z podmiotami powiązanymi w 2009 roku (w tys. zł). 

Podmiot powiązany Przychody z tytułu Razem koszty 

Produktów Odsetek Razem przychody 

HUMDREX Sp. z o.o. 1 013 220 1 233 1 118 

INTUR Sp. z o.o. 1 546 240 1 786 887 

INTUR KFS Sp. z o.o. 2 415 245 2 660 17 

ORION+ Sp. z o.o. 1 227 212 1 439 3 028 

SYNERGIS Sp. z o.o. 880 182 1 062 295 

Razem 7 081 1 099 8 180 5 345 

Źródło: Emitent 

 

Zestawienie obrotów Emitenta z podmiotami powiązanymi w 2008 roku (w tys. zł). 

Podmiot powiązany Przychody z tytułu Razem koszty 

Produktów Odsetek Razem przychody 

HUMDREX Sp. z o.o. 890 236 1 126 1 812 

INTUR Sp. z o.o. 6 073 121 6 194 1 742 

INTUR KFS Sp. z o.o. 1 783 121 1 904 66 

ORION+ Sp. z o.o. 642 168 810 59 

SYNERGIS Sp. z o.o. 1 115 135 1 250 1 229 

Razem 10 503 781 11 284 4 908 

Źródło: Emitent 
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Nierozliczone należności i zobowiązania za poszczególne okresy zawierają poniższe tabele. 

 

Stany nierozliczonych należności i zobowiązań TRION S.A. z podmiotami powiązanymi na dzień zatwierdzenia prospektu (w tys. zł). 

TRION   S.A. 

Rozrachunki z jednostkami powiązanymi na dzień zatwierdzenia prospektu z tytułu: 

należności 
udzielonych 

pożyczek 

Dokonany odpis 

aktualizacyjny 

Razem 

należności w 

ujęciu 

bilansowym 

zobowiązań 
otrzymanych 

pożyczek 

utworzonej 

rezerwy 

Razem 

zobowiązania w 

ujęciu 

bilansowym 

TRION INWESTYCJE        

Sp. z o.o. 
39 202   241 2     2 

Derwent Sp. z o.o.       0   2   2 

KB DOM Sp. z o.o.   996   996       0 

Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. 23 1 042   1 065       0 

Projekt Gdańsk Kokoszki Sp. 

z o.o. 
18 3 245   3 263       0 

EMIR 6 Sp. z o.o. 19 3 262   3 281       0 

Cogilco Sp. z o.o. 23 522   545 12     12 

Razem 122 9 269 0 9 391 14 2 0 16 

 
 

 

Stany nierozliczonych należności i zobowiązań TRION S.A. z podmiotami powiązanymi na dzień 31.12.2011 r. (w tys. zł) 

TRION   S.A. 

Rozrachunki z jednostkami powiązanymi z tytułu: 

należności 
udzielonych 

pożyczek 

Dokonany odpis 

aktualizacyjny 

Razem należności w 

ujęciu bilansowym 
zobowiązań 

otrzymanych 

pożyczek 

utworzonej 

rezerwy 

Razem zobowiązania 

w ujęciu bilansowym 

Cogilco Sp. z o.o.   72   72 8     8 
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TRION INWESTYCJE        

Sp. z o.o. 
43     43 6     6 

Derwent Sp. z o.o.       0   2   2 

KB DOM Sp. z o.o.       0   571   571 

Projekt Gruszczyn Sp. z o.o.   176   176       0 

Piotr Behnke       0   16   16 

Slidellco Holdings Limited 1 561     1 561       0 

SGB-Bank SA 863     863       0 

Razem 2 467 248 0 2 715 14 589 0 603 

 

Stany nierozliczonych należności i zobowiązań TRION S.A. z podmiotami powiązanymi na dzień 31 12 2010 r. (w tys. zł). 

 

 TRION   S.A. 

Rozrachunki z jednostkami powiązanymi z tytułu: 

należności 
udzielonych 

pożyczek 

Dokonany odpis 

aktualizacyjny 

Razem należności w 

ujęciu bilansowym 
zobowiązań 

otrzymanych 

pożyczek 

utworzonej 

rezerwy 

Razem zobowiązania 

w ujęciu bilansowym 

HUMDREX Sp. z o.o. 193 2 000 2 193 0       0 

INTUR  Sp. z o.o. 1 059   1 059 0       0 

INTUR KFS Sp. z o.o. 2 083 2 164 4 247 0       0 

ORION+ Sp. z o.o. 1 641 2 600 4 241 0       0 

SYNERGIS Sp. z o.o. 749   749 0       0 
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Cogilco Sp. z o.o.   70   70 8     8 

CF PLUS SA   60   60       0 

TRION INWESTYCJE  

Sp. z o.o. 
41     41       0 

Jarosław Żołędowski 375     375       0 

Razem 6 141 6 894 12 489 546 8 0 0 8 

 

 

Stany nierozliczonych należności i zobowiązań TRION S.A. z podmiotami powiązanymi na dzień 31.12.2009 r. (w tys. zł). 

 TRION   S.A. 

Rozrachunki z jednostkami powiązanymi z tytułu: 

należności 
udzielonych 

pożyczek 

Dokonany odpis 

aktualizacyjny 

Razem należności w 

ujęciu bilansowym 
zobowiązań 

otrzymanych 

pożyczek 

utworzonej 

rezerwy 

Razem zobowiązania 

w ujęciu bilansowym 

HUMDREX          Sp. z o.o. 57 2 000 2 057 0       0 

INTUR            Sp. z o.o. 414 2 000 2 414 0       0 

INTUR KFS     Sp. z o.o. 1 919 2 164 4 083 0       0 

ORION+          Sp. z o.o. 733 2 000 2 733 0       0 

SYNERGIS         Sp. z o.o. 2 297 1 660 654 3 303       0 

Razem 5 420 9 824 11 941 3 303 0 0 0 0 
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Stany nierozliczonych należności i zobowiązań TRION S.A. z podmiotami powiązanymi na dzień 31.12.2008 r. (w tys. zł). 

 TRION   S.A. 

Rozrachunki z jednostkami powiązanymi z tytułu: 

należności 
udzielonych 

pożyczek 

Dokonany odpis 

aktualizacyjny 

Razem należności w 

ujęciu bilansowym 
zobowiązań 

otrzymanych 

pożyczek 

utworzonej 

rezerwy 

Razem zobowiązania 

w ujęciu bilansowym 

HUMDREX          Sp. z o.o.   2 000   2 000 646     646 

INTUR            Sp. z o.o.   2 000   2 000 375     375 

INTUR KFS     Sp. z o.o. 1 822 2 000   3 822       0 

ORION+          Sp. z o.o. 343 2 000   2 343       0 

SYNERGIS         Sp. z o.o. 376 1 490   1 866       0 

Razem 2 541 9 490 0 12 031 1 021   0 1 021 
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19.2. OPIS ISTOTNYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI  

UMOWY ZAWARTE Z ORION SP. Z O.O. 

 

UMOWY O WSPÓŁPRACY 

 

1. Umowa o świadczenie wzajemnych usług i kooperacji z dnia 1 stycznia 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem     

a ORION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z porozumieniem o rozwiązaniu umowy z dnia 19 

stycznia 2010 roku. 

Przedmiotem umowy było świadczenie przez Emitenta usług w zakresie akwizycji i organizacji kontraktów, usług 

handlowych, marketingu i reklamy, rebrandingu, logistyki, informatyki i obsługi IT. 

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług było ustalane w formie ryczałtu według kalkulacji ofertowej opartej 

na kosztach roku poprzedniego. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług polegających na akwizycji i organizacji 

kontraktów, świadczeniu usług handlowych, marketingu i reklamy, rebrandingu, opracowania i koordynowania 

stosowania procedur wewnętrznych w zakresie informacji chronionych, informatyki – było ustalane metodą 

kalkulacji wynikowej, według przepracowanych godzin przy świadczeniu usług, z rozróżnieniem na stawki 

ustalone dla danych usług i zaangażowanych przy ich świadczeniu osób. Zgodnie z treścią Załącznika numer 5 

wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wymienionych w zdaniu poprzednim, po zastosowaniu ustalonych zasad 

wynagrodzenia wynosiło w sumie: 

 42 000,00 zł netto za miesiąc w 2008 roku; 

 37 500,00 zł netto za miesiąc w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku. 

Niezależnie od wynagrodzenia ryczałtowego Emitentowi przysługiwało wynagrodzenie z tytułu licencji w kwocie 

10 000,00 zł miesięcznie. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2008 roku. Prawo do wypowiedzenia umowy 

przysługiwało Stronom za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca. Każda ze Stron miała prawo do rozwiązania umowy z skutkiem natychmiastowym 

bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: rażącego naruszenia postanowień umowy przez drugą 

Stronę, niedostarczenia bez ważnego uzasadnienia w terminie piątego dnia następnego miesiąca kompletu 

dokumentów księgowych za dany okres obrachunkowy, niezgłoszenia się do Emitenta w celu podpisania i odbioru 

deklaracji podatkowych, nie podpisania przez Spółkę faktury lub rachunku, nieuiszczenia w wyznaczonym 

terminie zapłaty za wykonane usługi przez co najmniej dwa okresy płatności. 

Na podstawie porozumienia z dnia 19 stycznia 2010 roku umowa została rozwiązana z dniem 1 stycznia 2010 roku.  

 

2. Umowa z dnia 5 września 2009 roku zawarta pomiędzy Emitentem a ORION Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy było uregulowanie warunków i zasad wzajemnej współpracy ORION Sp. z o.o. i Emitenta, 

której celem było pozyskiwanie przez Emitenta zleceń, realizowanych następnie przez ORION Sp. z o.o. Na 

podstawie umowy Emitent zobowiązuje się do pozyskiwania kontrahentów, do dostarczania ORION Sp. z o.o. 

materiałów i surowców odpowiadającym normom wynikającym ze specyfiki danego zamówienia oraz do odbioru    

i sprzedaży produktów wytworzonych przez ORION Sp. z o.o. 

Na podstawie umowy ORION Sp. z o.o. zobowiązał się do produkcji wyrobów służących realizacji zamówień 

składanych przez Emitenta z materiałów i surowców dostarczanych przez Emitenta. 

ORION Sp. z o.o. ponosiła pełną odpowiedzialność za wyrób wytworzony na rzecz Emitenta do czasu jego 

sprzedaży. Rozliczenia za wytworzone wyroby następują na podstawie faktur VAT wystawianych przez ORION 

Sp. z o.o. w oparciu o przedstawioną i zaakceptowaną przez Emitenta kalkulację kosztów uwzględniającą zakres     

i rodzaj wykonanych prac oraz pozostałe koszty wytworzenia poniesione przez ORION Sp. z o.o.  

 

Na podstawie umowy dopuszczono możliwość dokonania rozliczeń poprzez kompensatę wzajemnych 

wymagalnych wierzytelności. Stronom przysługiwało prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części            

z trzydziestodniowym terminem wypowiedzenia. 

 

UMOWY POŻYCZKI 

 

3. Umowa pożyczki z dnia 20 lutego 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem a ORION Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością wraz z Aneksem z dnia 15 września 2008 roku. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz ORION Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 1 000 000,00 

złotych z terminem zwrotu pożyczki przypadającym na dzień 21 lutego 2009 roku. Zgodnie z treścią umowy 

Emitentowi przysługiwały stałe odsetki w wysokości 12% w stosunku rocznym. 

Odsetki były płatne w następujących terminach: do 31 marca 2008 roku, 30 czerwca 2008 roku, 30 września 2008 

roku, 31 grudnia 2008 roku oraz do 21 lutego 2009 roku. 

Umowa przewiduje możliwość dokonania konwersji wierzytelności wynikającej z tytułu udzielonej pożyczki 

celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego ORION Sp. o.o. Środki przekazane ORION Sp. z o.o. 

tytułem zawartej umowy pożyczki zostały przekazane na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Na podstawie Aneksu do umowy pożyczki z dnia 15 września 2008 roku Strony ustaliły, że w okresie od dnia        

1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 roku pożyczkodawcy przysługują odsetki naliczane według zmiennej stawki 
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referencyjnej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonych o marżę w wysokości 1% w stosunku 

rocznym. 

 

4. Umowa pożyczki z dnia 4 kwietnia 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem a ORION Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością wraz z Aneksem z dnia 15 września 2008 roku. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz ORION Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł 

z terminem zwrotu pożyczki przypadającym na dzień 3 kwietnia 2009 roku. Zgodnie z treścią umowy Emitentowi 

przysługiwały stałe odsetki w wysokości 12% w stosunku rocznym. 

Odsetki były płatne w następujących terminach: do 30 czerwca 2008 roku, 30 września 2008 roku, 31 grudnia 2008 

roku, 31 marca 2009 roku oraz do 3 kwietnia 2009 roku. 

Umowa przewiduje możliwość dokonania konwersji wierzytelności wynikającej z tytułu udzielonej pożyczki 

celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego ORION Sp. o.o. Środki przekazane ORION Sp. z o.o. 

tytułem zawartej umowy pożyczki zostały przekazane na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Na podstawie Aneksu do umowy pożyczki z dnia 15 września 2008 roku Strony ustaliły, że w okresie od dnia        

1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 roku pożyczkodawcy przysługują odsetki naliczane według zmiennej stawki 

referencyjnej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonych o marżę w wysokości 1% w stosunku 

rocznym.  

 

5. Umowa pożyczki z dnia 27 maja 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem a ORION Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością wraz z Aneksem z dnia 15 września 2008 roku. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz ORION Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 500 000,00 zł  

z terminem zwrotu pożyczki przypadającym na dzień 26 maja 2009 roku. Zgodnie z treścią umowy Emitentowi 

przysługiwały stałe odsetki w wysokości 12% w stosunku rocznym. 

Odsetki były płatne w następujących terminach: do 30 czerwca 2008 roku, 30 września 2008 roku, 31 grudnia 2008 

roku, 31 marca 2009 roku oraz do 26 maja 2009 roku. 

Umowa przewidywała możliwość dokonania konwersji wierzytelności wynikającej z tytułu udzielonej pożyczki 

celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego ORION Sp. o.o. Środki przekazane ORION Sp. z o.o. 

tytułem zawartej umowy pożyczki zostały przekazane na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Na podstawie Aneksu do umowy pożyczki z dnia 15 września 2008 roku Strony ustaliły, że w okresie od dnia        

1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 roku pożyczkodawcy przysługują odsetki naliczane według zmiennej stawki 

referencyjnej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonych o marżę w wysokości 1% w stosunku 

rocznym.  

 

6. Umowa pożyczki z dnia 31 sierpnia 2009 roku zawarta pomiędzy Emitentem a ORION Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz ORION Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 100 000,00 zł  

z terminem zwrotu pożyczki przypadającym na dzień 30 września 2009 roku.  

Zgodnie z treścią umowy Emitentowi przysługują stałe odsetki w wysokości 12% w stosunku rocznym, płatne 

miesięcznie oraz w dniu zwrotu pożyczki. Umowa przewiduje możliwość dokonania konwersji wierzytelności 

wynikającej z tytułu udzielonej pożyczki celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego ORION Sp. o.o. 

Środki przekazane ORION Sp. z o.o. tytułem zawartej umowy pożyczki zostały przekazane na pokrycie wydatków 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

7. Umowa pożyczki z dnia 31 sierpnia 2009 roku zawarta pomiędzy Emitentem a ORION Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz ORION Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 500 000,00 zł  

z terminem zwrotu pożyczki przypadającym na dzień 30 września 2009 roku. 

Zgodnie z treścią umowy Emitentowi przysługują stałe odsetki w wysokości 12% w stosunku rocznym, płatne 

miesięcznie oraz w dniu zwrotu pożyczki. Umowa przewiduje możliwość dokonania konwersji wierzytelności 

wynikającej z tytułu udzielonej pożyczki celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego ORION Sp. o.o. 

Środki przekazane ORION Sp. z o.o. tytułem zawartej umowy pożyczki zostały przekazane na pokrycie wydatków 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

UMOWA O PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 

 

8. Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych z dnia 31 marca 2009 roku zawarta pomiędzy Emitentem a ORION 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z porozumieniem o rozwiązaniu umowy z dnia 19 stycznia 2010 

roku. 

Przedmiotem umowy jest zlecenie Emitentowi przez ORION Sp. z o.o. prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, począwszy od dnia 1 kwietnia 2009 roku.  

Zlecenie obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie 

wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdania finansowego, prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych, 

ZUS składek na PFRON oraz innych obciążeń publicznoprawnych, sporządzanie innych informacji i sprawozdań 

dla urzędów skarbowych, statystycznych i instytucji finansowych, prowadzenie obsługi kasowej w Inowrocławiu 

oraz prowadzenie. w porozumieniu z biurem prawnym, windykacji należności krajowych.  
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Tytułem wykonania zlecenia ORION Sp. z o.o. jest zobowiązane do zapłaty zryczałtowanej kwoty 9 000,00 zł 

netto za każdy miesiąc rozliczeniowy na podstawie wystawionej przez Emitenta faktury VAT. W przypadku 

nieuregulowania należności w terminie ORION Sp. z o.o. jest zobowiązany do zapłaty odsetek równych odsetkom 

ustawowym za każdy dzień zwłoki. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a stronom przysługuje prawo do 

jej rozwiązania z zachowaniem trzy miesięcznego terminu wypowiedzenia.  

Na postawie porozumienia o rozwiązaniu umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych z dnia 19 stycznia 2010 roku 

umowa została rozwiązana z dniem 1 stycznia 2010 roku. Zgodnie z treścią porozumienia Emitent zobowiązał się 

do sporządzenia sprawozdania finansowego na koniec 2009 roku. 

 

UMOWA DZIERŻAWY 

 

9. Umowa dzierżawy z dnia 15 września 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem a ORION Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest oddanie do używania przez Emitenta na rzecz ORION Sp. z o.o. pojazdu marki FORD 

MONDEO o numerze rejestracyjnym CIN 3T51. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony są uprawnione do rozwiązania umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Zgodnie z treścią umowy ORION Sp. z o.o. jest zobowiązana do zapłaty miesięcznego czynszu w wysokości         

1 500,00 zł. Czynsz dzierżawny płatny jest na koniec miesiąca dzierżawy. Ponadto dzierżawca jest zobowiązany do 

uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz do 

ponoszenia kosztów jego zabezpieczenia. 

Emitentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

zalegania przez dzierżawcę z zapłatą czynszu za jeden pełny okres płatności lub w przypadku gdy używa 

przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jego przeznaczeniem lub oddaje go do używania innym osobom bez zgody 

Emitenta.  

 

UMOWA NAJMU 

 

10. Umowa najmu powierzchni biurowo – produkcyjnej z dnia 31 grudnia 2007 roku zawarta pomiędzy Emitentem      

a ORION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Aneksem z dnia 31 marca 2009 roku. 

Przedmiotem umowy było oddanie w najem przez ORION Sp. z o.o. na rzecz Emitenta lokali biurowych 

zlokalizowanych na I piętrze budynku administracyjnego o numerze 39 zlokalizowanego przy ulicy 

Marcinkowskiego 154 o łącznej powierzchni 9 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i zgodnie z jej treścią mogła być rozwiązana za trzy miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. Przedmiot najmu został wydany Najemcy w dniu podpisania umowy.  

Z tytułu umowy najmu Emitent był zobowiązany do uiszczania miesięcznego czynszu w kwocie 10,00 zł za 1m² 

lokalu biurowego zlokalizowanego przy ulicy Marcinkowskiego 154 o łącznej powierzchni 9 m² oraz miesięczną, 

zryczałtowaną kwotę w wysokości 5,00 złotych za 1m² tytułem kosztów eksploatacyjnych, za wyjątkiem opłat        

z tytułu zużycia energii elektrycznej. 

Najemca był zobowiązany do uiszczania czynszu od dnia 1 stycznia 2008 roku. 

Zgodnie z treścią umowy Najemca zobowiązał się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zainstalo-

waniem linii telefonicznych w Przedmiocie Najmu.  

W dniu 31 marca 2009 roku Strony na podstawie Aneksu do umowy rozwiązały umowę najmu z dnia 31 grudnia 

2007 roku. 

 

11. Umowa najmu z dnia 30 czerwca 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem a ORION Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością wraz z Aneksem z dnia 20 lutego 2009 roku. 

Przedmiotem umowy było oddanie w najem przez ORION Sp. z o.o. na rzecz Emitenta lokali użytkowych              

o numerach 3, 4, 5 oraz 5a zlokalizowanych przy ulicy Hożej 86 w Warszawie o łącznej powierzchni 79,48 m² 

wraz z dwoma miejscami parkingowymi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i zgodnie z jej treścią mogła być rozwiązana za trzy miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. Przedmiot najmu został wydany Najemcy w dniu podpisania umowy. Z tytułu umowy 

najmu Emitent był zobowiązany do uiszczania miesięcznego czynszu w kwocie: 

 47,00 zł za 1m2 lokali biurowych o numerach 4, 5 oraz 5a;  

 60,00 zł za 1m2 lokalu o numerze 3;  

 200,00 zł za miejsca parkingowe.  

Czynsz obejmował koszty opłat eksploatacyjnych. Najemca był zobowiązany do uiszczania czynszu od dnia           

1 sierpnia 2008 roku oraz do jednorazowej wpłaty kwoty w wysokości 1 500,00 zł tytułem kaucji do dnia 15 

sierpnia 2008 roku. Zgodnie z treścią umowy Najemca zobowiązał się do poniesienia wszelkich kosztów 

związanych z zainstalowaniem linii telefonicznych w Przedmiocie Najmu.  

W dniu 20 lutego 2009 roku Strony zawarły Aneks do umowy zgodnie z którym należność wynikającą z faktur 

VAT wystawianych tytułem świadczenia usług telefonicznych przez operatora TP S.A. Najemca jest zobowiązany 

regulować na rzecz Wynajmującego w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.  

W dni 31 sierpnia 2009 roku umowa najmu została wypowiedziana przez ORION Sp. z o.o. 

 

UMOWY ZAWARTE Z HUMDREX SP. Z O.O. 

 

UMOWY DZIERŻAWY 
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1. Umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2009 roku zawarta pomiędzy Emitentem a Humdrex Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest oddanie przez Humdrex Sp. z o.o. na rzecz Emitenta w dzierżawę pojazdu marki Audi 

A6 o numerze rejestracyjnym NNM92FG.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z uprawnieniem do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

Z tytułu dzierżawy Emitent był zobowiązany do zapłaty miesięcznego czynszu dzierżawnego w kwocie 3 800,00 zł 

netto, płatnego w terminie 30 dnia od daty wystawienia faktury VAT. W przypadku zalegania przez Emitenta          

z zapłatą czynszu za okres dwóch miesięcy lub naruszenia istotnych postanowień umowy Wydzierżawiającemu 

przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

2. Umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2009 roku zawarta pomiędzy Emitentem a Humdrex Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest oddanie przez Emitenta na rzecz Humdrex Sp. z o.o. w dzierżawę maszyn, tj. korowarki, 

prasy do łączenia drewna, automatycznej linii do łączenia drewna, kątowe centrum obróbcze. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z uprawnieniem do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

Z tytułu dzierżawy Emitent jest zobowiązany do zapłaty miesięcznego czynszu dzierżawnego w kwocie 4 300,00 zł 

netto, płatnego w terminie 30 dnia od daty wystawienia faktury VAT. W przypadku zalegania przez Emitenta           

z zapłatą czynszu za okres dwóch miesięcy lub naruszenia istotnych postanowień umowy Wydzierżawiającemu 

przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

3. Umowa dzierżawy nieruchomości, maszyn i urządzeń z dnia 30 lipca 2010 roku zawarta pomiędzy Emitentem        

a Humdrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej. 

Przedmiotem umowy jest oddanie przez Humdrex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, w imieniu której działa 

Syndyk Masy Upadłości na rzecz Emitenta w dzierżawę budynków zlokalizowanych w Mszanowie przy ulicy 

Podleśnej numer 7.  

Przedmiot dzierżawy obejmował budynki socjalno – biurowe, budynek tartaku oraz budynek kotłowni z komorami 

suszarniczymi. 

Zgodnie z treścią umowy budynki będące przedmiotem dzierżawy są wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie 

działalności gospodarczej polegającej na produkcji palet drewnianych. 

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony i obowiązywała od dnia 1 sierpnia 2010 roku. Każdej Stronie 

przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego wypowiedzenia, ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego. 

W przypadku rozwiązania umowy przez Syndyka bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, dzierżawca 

był zobowiązany do zapłaty na rzecz Syndyka – obok bieżących i zaległych należności czynszowych i innych 

wynikających z umowy najmu – karę umowna w wysokości równej czynszowi przysługującemu za okres 

wypowiedzenia. Syndyk jest ponadto uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kary umownej. 

Emitent był zobowiązany do zapłaty czynszu miesięcznego w kwocie 3 000,00 zł, płatnego z góry w terminie do    

7 dnia każdego miesiąca. Czynsz nie obejmował kosztów energii elektrycznej, którą dzierżawca zapewniał we 

własnym zakresie.  

W przypadku uchylania się przez dzierżawcę od sporządzenia protokołu z przekazania przedmiotu dzierżawy lub 

formalnego przekazania przedmiotu dzierżawy Syndyk był uprawniony do przejęcia przedmiotu dzierżawy            

w swoje władanie, sporządzając jednostronny protokół. W przypadku gdyby Emitent zwrócił lokal nie 

doprowadzając go uprzednio do odpowiedniego stanu Syndyk jest uprawniony do wezwania go do prawidłowego 

wykonania umowy w wyznaczonym terminie, a następnie będzie uprawniony do wykonania koniecznych 

remontów i napraw we własnym zakresie, obciążając ich kosztami Emitenta i doliczając do kosztów kwotę 50% 

ich wartości tytułem prowizji za wykonanie prac. W przypadku opóźnienia się przez dzierżawcę zwrotu przedmiotu 

dzierżawy po zakończeniu trwania umowy będzie on zobowiązany do zapłaty opłaty tytułem bezumownego 

korzystania z przedmiotu dzierżawy wysokości trzykrotnego czynszu. 

Wraz z przedmiotem dzierżawy Emitent przejął na zasadzie art. 231 Kodeksu cywilnego trzech pracowników 

Syndyka wykonujących obowiązki palacza – dozorcy, którzy po wygaśnięciu umowy zostają przejęci przez 

Syndyka. 

W dniu 15 października 2010 roku na podstawie pisemnego porozumienia Strony rozwiązały umowę dzierżawy 

nieruchomości, maszyn i urządzeń z dnia 30 lipca 2010 roku. 

 

UMOWY Z STOLARSKIM ZAKŁADEM PRODUKCYJNO HANDLOWYM W MSZANOWIE SP. Z O.O. (PRZED ZMIANĄ NAZWY NA 

HUMDREX SP. Z O.O.) 

 

UMOWY POŻYCZKI 

 

1. Umowa pożyczki z dnia 3 stycznia 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem a Stolarskim Zakładem Produkcyjno 

Handlowym w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego         

w Mszanowie Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 500 000,00 zł z terminem zwrotu pożyczki przypadającym na dzień 21 
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grudnia 2008 roku. Zgodnie z treścią umowy Emitentowi przysługiwały stałe odsetki w wysokości 12% w stosunku 

rocznym. 

Odsetki były płatne w następujących terminach: do 31 marca 2008 roku, 30 czerwca 2008 roku, 30 września 2008 

roku, 21 grudnia 2008 roku oraz do 21 lutego 2009 roku. 

Umowa przewidywała możliwość dokonania konwersji wierzytelności wynikającej z tytułu udzielonej pożyczki 

celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego                   

w Mszanowie Sp. o.o. Środki przekazane Pożyczkobiorcy tytułem zawartej umowy pożyczki zostały przekazane na 

pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

 

2. Umowa pożyczki z dnia 18 stycznia 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem a Stolarskim Zakładem Produkcyjno 

Handlowym w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego         

w Mszanowie Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 500 000,00 zł z terminem zwrotu pożyczki przypadającym na dzień 21 

grudnia 2008 roku. Zgodnie z treścią umowy Emitentowi przysługują stałe odsetki w wysokości 12% w stosunku 

rocznym. 

Odsetki były płatne w następujących terminach: do 31 marca 2008 roku, 30 czerwca 2008 roku, 30 września 2008 

roku, 21 grudnia 2008 roku oraz do 21 lutego 2009 roku. 

Umowa przewiduje możliwość dokonania konwersji wierzytelności wynikającej z tytułu udzielonej pożyczki 

celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego                  

w Mszanowie Sp. o.o. Środki przekazane Pożyczkobiorcy tytułem zawartej umowy pożyczki zostały przekazane na 

pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

 

3. Umowa pożyczki z dnia 21 listopada 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem a Stolarskim Zakładem Produkcyjno 

Handlowym w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego        

w Mszanowie Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł z terminem zwrotu pożyczki przypadającym na dzień 

21 grudnia 2008 roku. Zgodnie z treścią umowy Emitentowi przysługują stałe odsetki w wysokości 12%                

w stosunku rocznym. 

Odsetki były płatne w następujących terminach: do 31 marca 2008 roku, 30 czerwca 2008 roku, 30 września 2008 

roku, 21 grudnia 2008 roku oraz do 21 lutego 2009 roku. 

Umowa przewiduje możliwość dokonania konwersji wierzytelności wynikającej z tytułu udzielonej pożyczki 

celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego                  

w Mszanowie Sp. o.o. Środki przekazane Pożyczkobiorcy tytułem zawartej umowy pożyczki zostały przekazane na 

pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

 

UMOWY DZIERŻAWY 

 

4. Umowa dzierżawy urządzenia z dnia 30 listopada 2007 roku zawarta pomiędzy Emitentem a Stolarskim Zakładem 

Produkcyjno Handlowym w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest oddanie przez Emitenta na rzecz Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego           

w Mszanowie Sp. z o.o. w dzierżawę maszyn i urządzeń, tj. linii do wzdłużnego łączenia elementów AJFL, prasy 

pionowej hydraulicznej f-y JAG JAROCIN, prasy pionowej hydraulicznej f-y GOMA oraz linii odpylania. 

Umowa została zawarta na okres od dnia 1 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. 

Z tytułu dzierżawy, za cały jej okres, Emitent był zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego w kwocie        

260 000,00 zł netto, płatnego w terminie do 31 grudnia 2007 roku na podstawie Faktury VAT. Zgodnie z treścią 

umowy wydzierżawiający zobowiązał się ubezpieczyć na własny koszt przedmiot dzierżawy oraz ponieść wydatki 

związane z wszelkimi remontami, konserwacją i naprawą urządzenia. W przypadku niewywiązania się przez 

dzierżawcę z zobowiązania opisanego w zdaniu poprzednim lub w przypadku niedokonania zapłaty należnego 

czynszu Wydzierżawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy. Zgodnie z treścią umowy 

Wydzierżawiający dopuszcza możliwość wniesienia przedmiotu dzierżawy aportem na pokrycie podwyższonego 

kapitału zakładowego Dzierżawcy.  

 

UMOWY O WSPÓŁPRACY 

 

5. Umowa o świadczenie wzajemnych usług i kooperacji z dnia 10 października 2007 roku zawarta pomiędzy 

Emitentem a Stolarskim Zakładem Produkcyjno Handlowym w Mszanowie Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Emitenta na rzecz Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego    

w Mszanowie Sp. z o.o. usług w zakresie akwizycji i organizacji kontraktów, innych usług handlowych, 

marketingu i reklamy, rebrandingu, logistyki, informatyki, obsługi IT. 

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług jest ustalane w formie ryczałtu według kalkulacji ofertowej opartej na 

kosztach roku poprzedniego. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług polegających na akwizycji i organizacji 

kontraktów, świadczeniu usług handlowych, marketingu i reklamy, rebrandingu, opracowania i koordynowania 

stosowania procedur wewnętrznych w zakresie informacji chronionych, informatyki – jest ustalane metodą 

kalkulacji wynikowej, według przepracowanych godzin przy świadczeniu usług, z rozróżnieniem na stawki 
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ustalone dla danych usług i zaangażowanych przy ich świadczeniu osób. Zgodnie z treścią Załącznika numer 5 

wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wymienionych w zdaniu poprzednim, po zastosowaniu ustalonych zasad 

wynagrodzenia wynosi w sumie: 

 159 000,00 zł netto za miesiąc w 2007 roku; 

 80 000,00 zł netto za miesiąc w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku. 

Niezależnie od wynagrodzenia ryczałtowego Emitentowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu licencji w kwocie 30 

000,00 zł miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia z tytułu licencji został ustalona w oparciu o szacunkowy udział w 

zysku czerpanym przez Spółkę z tytułu korzystania z logo. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony od dnia 8 października 2007 roku. Prawo do wypowiedzenia umowy 

przysługuje Stronom za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: rażącego naruszenia postanowień umowy przez drugą Stronę, 

niedostarczenia bez ważnego uzasadnienia w terminie piątego dnia następnego miesiąca kompletu dokumentów 

księgowych za dany okres obrachunkowy, niezgłoszenia się do Emitenta w celu podpisania i odbioru deklaracji 

podatkowych, niepodpisania przez Spółkę faktury lub rachunku, nieuiszczenia w wyznaczonym terminie zapłaty za 

wykonane usługi przez co najmniej dwa okresy płatności. 

Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2010 roku umowa została rozwiązana z dniem 1 stycznia 2010 roku.  

 

UMOWY ZAWARTE Z INTUR SP. Z O.O. 

 

UMOWY O WSPÓŁPRACY 

 

1. Umowa o świadczenie wzajemnych usług i kooperacji z dnia 1 lipca 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem         

a INTUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Emitenta na rzecz INTUR Sp. z o.o. w organizacji usług w zakresie 

akwizycji i organizacji kontraktów, innych usług handlowych, marketingu i reklamy, rebrandingu, logistyki, 

informatyki, obsługi IT. 

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług jest ustalane w formie ryczałtu według kalkulacji ofertowej opartej na 

kosztach roku poprzedniego. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług polegających na akwizycji i organizacji 

kontraktów, świadczeniu usług handlowych, marketingu i reklamy, rebrandingu, opracowania i koordynowania 

stosowania procedur wewnętrznych w zakresie informacji chronionych, informatyki – jest ustalane metodą 

kalkulacji wynikowej, według przepracowanych godzin przy świadczeniu usług, z rozróżnieniem na stawki 

ustalone dla danych usług i zaangażowanych przy ich świadczeniu osób. Zgodnie z treścią Załącznika numer 5 

wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wymienionych w zdaniu poprzednim, po zastosowaniu ustalonych zasad 

wynagrodzenia wynosi w sumie: 

 28 500,00 zł netto za miesiąc w 2008 roku; 

 33 500,00 zł netto za miesiąc w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku. 

Niezależnie od wynagrodzenia ryczałtowego Emitentowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu licencji w kwocie   

10 000,00 zł miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia z tytułu licencji na korzystanie z logo (znaku słowno- 

graficznego) i nazwy TRION została ustalona w oparciu o szacunkowy udział w zysku czerpanym przez Spółkę     

z tytułu korzystania z logo i nazwy. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2008 roku. Prawo do wypowiedzenia umowy 

przysługuje Stronom za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: rażącego naruszenia postanowień umowy przez drugą Stronę, 

niedostarczenia bez ważnego uzasadnienia w terminie piątego dnia następnego miesiąca kompletu dokumentów 

księgowych za dany okres obrachunkowy, niezgłoszenia się do Emitenta w celu podpisania i odbioru deklaracji 

podatkowych, niepodpisania przez Spółkę faktury lub rachunku, nieuiszczenia w wyznaczonym terminie zapłaty za 

wykonane usługi przez co najmniej dwa okresy płatności. 

Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2010 roku umowa została rozwiązana z dniem 1 stycznia 2010 roku.  

 

UMOWA NAJMU 

 

2. Umowa najmu powierzchni biurowo – produkcyjnej z dnia 30 czerwca 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem      

a INTUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest oddanie w najem przez Emitenta na rzecz INTUR Sp. z o.o. lokali biurowych i hal 

produkcyjnych zlokalizowanych w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154 z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności gospodarczej.  

Na podstawie umowy Emitent oddał w najem na rzecz INTUR Sp. z o.o. przedmiot najmu obejmujący: 

a) Lokale biurowe zlokalizowane na parterze budynku administracyjnego o łącznej powierzchni 273 m2; 

b) Lokal biurowy zlokalizowany na I piętrze budynku administracyjnego o numerze 42 o łącznej 

powierzchni 60 m2; 

c) Lokal biurowy zlokalizowany w budynku Magazynu Głównego o łącznej powierzchni 29 m2; 

d) Halę produkcyjną położoną w budynku produkcyjnym PVC o łącznej powierzchni 2.286 m2; 

e) Halę produkcyjną położoną w budynku łącznika PVC o łącznej powierzchni 1.092 m2; 

f) Magazyn główny o łącznej powierzchni 2.196 m2; 

g) Pomieszczenia socjalne zlokalizowane przy budynku produkcyjnym PVC o łącznej powierzchni 111 m2; 

h) Plac utwardzony o łącznej powierzchni 300 m2;  
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i) Plac utwardzony o łącznej powierzchni 1.440 m2. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i zgodnie z jej treścią może być rozwiązana za trzy miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. Przedmiot najmu został wydany Najemcy w dniu podpisania umowy.  

Z tytułu umowy najmu INTUR Sp. z o.o. był zobowiązany do uiszczania miesięcznego czynszu w kwocie: 

 10,00 zł za 1m2 lokali biurowych określonych w punktach od a – c;  

 5,00 zł za 1m2 obiektów określonych w punktach od d – g;  

 1,70 zł za 1m2 obiektów określonych w punktach od h – i. 

Ponadto przez cały okres obowiązywania umowy Najemca był zobowiązany do uiszczania miesięcznej, 

zryczałtowanej opłaty z tytułu kosztów eksploatacyjnych kwocie 5,00 zł za 1m2 obiektów określonych w punktach 

od a – g, za wyjątkiem opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej, za które Najemca ponosił miesięczne opłaty na 

podstawie odrębnej faktury VAT. Czynsz najmu oraz opłatę eksploatacyjną i opłatę za zużycie energii elektrycznej 

Najemca ponosił od dnia 1 lipca 2008 roku.  

Zgodnie z treścią umowy Najemca zobowiązał się do poniesienia wszelkich kosztów związanych                              

z zainstalowaniem linii telefonicznych w Przedmiocie Najmu.  

W dniu 31 marca 2009 roku Strony na podstawie Aneksu do umowy rozwiązały umowę najmu z dnia 31 grudnia 

2007 roku. 

 

ANEKS NUMER 1 

 

Aneks numer 1 z dnia 31 lipca 2008 roku do Umowy najmu powierzchni biurowo – produkcyjnej z dnia 30 

czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy Emitentem a INTUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Na podstawie Aneksu zmianie uległ przedmiot najmu, który od dnia 1 sierpnia 2008 roku obejmował: 

a) Lokale biurowe zlokalizowane na parterze budynku administracyjnego o łącznej powierzchni 239 m2        

(z umowy zostały wyłączone lokale o numerach 11 oraz 11a); 

b) Lokal biurowy zlokalizowany w budynku Magazynu Głównego o łącznej powierzchni 29 m2; 

c) Pomieszczenia socjalne zlokalizowane przy budynku produkcyjnym PVC o łącznej powierzchni 136 m2; 

d) Halę produkcyjną położoną w budynku produkcyjnym PVC o łącznej powierzchni 2.286 m2; 

e) Halę produkcyjną położoną w budynku łącznika PVC o łącznej powierzchni 1.092 m2; 

f) Magazyn główny o łącznej powierzchni 2.196 m2; 

g) Plac utwardzony o łącznej powierzchni 300 m2;  

h) Plac utwardzony o łącznej powierzchni 1.440 m2. 

Z umowy został wyłączony lokal biurowy zlokalizowany na I piętrze budynku administracyjnego o numerze 42      

o łącznej powierzchni 60 m2 oraz zwiększyła się powierzchnia pomieszczenia socjalnego podlegającego umowie, 

określonego w punkcie c powyżej. 

Na podstawie Aneksu zmianie uległ wymiar opłat, który od dnia 1 sierpnia 2008 roku wynosił: 

 10,00 zł za 1m² lokali biurowych określonych w punktach od a – c;  

 5,00 zł za 1m² obiektów określonych w punktach od d – f;  

 1,70 zł za 1m² obiektów określonych w punktach od g – h. 

Aneks wszedł w życie w dniu 1 sierpnia 2008 roku. 

 

ANEKS NUMER 2 

 

Aneks numer 2 z dnia 1 października 2008 roku do Umowy najmu powierzchni biurowo – produkcyjnej z dnia 30 

czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy Emitentem a INTUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Na podstawie Aneksu zmianie uległ przedmiot najmu, który od dnia 1 października 2008 roku obejmował: 

a) Lokale biurowe zlokalizowane na parterze budynku administracyjnego o łącznej powierzchni 239 m2 ; 

b) Lokal biurowy zlokalizowany w budynku Magazynu Głównego o łącznej powierzchni 29 m2; 

c) Pomieszczenia socjalne zlokalizowane przy budynku produkcyjnym PVC o łącznej powierzchni 136 m2; 

d) Halę produkcyjną położoną w budynku produkcyjnym PVC o łącznej powierzchni 2.286 m2; 

e) Halę produkcyjną położoną w budynku łącznika PVC o łącznej powierzchni 1.233 m2 (zmianie uległa 

powierzchnia hali produkcyjnej); 

f) Magazyn główny o łącznej powierzchni 2.196 m2; 

g) Plac utwardzony o łącznej powierzchni 300 m2;  

h) Plac utwardzony o łącznej powierzchni 1.440 m2. 

Na podstawie Aneksu zmianie uległ wymiar opłat, który od dnia 1 października 2008 roku wynosił: 

 10,00 zł za 1m2 lokali biurowych określonych w punktach od a – c;  

 5,00 zł za 1m2 obiektów określonych w punktach od d – f;  

 1,70 zł za 1m2 obiektów określonych w punktach od g – h. 

Aneks wszedł w życie w dniu 1 października 2008 roku. 

 

ANEKS NUMER 3 

 

Aneks numer 3 z dnia 15 listopada 2008 roku do Umowy najmu powierzchni biurowo – produkcyjnej z dnia 30 

czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy Emitentem a INTUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Na podstawie Aneksu zmianie uległ przedmiot najmu, który od dnia 15 listopada 2008 roku obejmował: 

a) Lokale biurowe zlokalizowane na parterze budynku administracyjnego o łącznej powierzchni 239 m2 ; 

b) Lokal biurowy zlokalizowany w budynku Magazynu Głównego o łącznej powierzchni 29 m2; 

c) Pomieszczenia socjalne zlokalizowane przy budynku produkcyjnym PVC o łącznej powierzchni 136 m2; 
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d) Halę produkcyjną położoną w budynku produkcyjnym PVC o łącznej powierzchni 2.286 m2; 

e) Halę produkcyjną położoną w budynku łącznika PVC o łącznej powierzchni 1.233 m2; 

f) Część hali produkcyjnej Aluminium o powierzchni 529 m2 (obiekt został włączony do umowy na 

podstawie Aneksu numer 3); 

g) Magazyn główny o łącznej powierzchni 2.196 m2; 

h) Plac utwardzony o łącznej powierzchni 300 m2;  

i) Plac utwardzony o łącznej powierzchni 1.440 m2. 

Na podstawie Aneksu zmianie uległ wymiar opłat, który od dnia 15 listopada 2008 roku wynosił: 

 10,00 zł za 1m2 lokali biurowych określonych w punktach od a – c;  

 5,00 zł za 1m2 obiektów określonych w punktach od d – g;  

 1,70 zł za 1m2 obiektów określonych w punktach od h – i. 

Aneks wszedł w życie w dniu 15 listopada 2008 roku. 

 

ANEKS NUMER 4 

 

Aneks numer 4 z dnia 1 lutego 2010 roku do Umowy najmu powierzchni biurowo – produkcyjnej z dnia 30 

czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy Emitentem a INTUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Na podstawie Aneksu zmianie uległ przedmiot najmu, który od dnia 1 lutego 2010 roku obejmował: 

a) Lokale biurowe zlokalizowane na parterze budynku administracyjnego o łącznej powierzchni 239 m2 ; 

b) Pomieszczenia socjalne zlokalizowane przy budynku produkcyjnym PVC o łącznej powierzchni 189 m2; 

c) Halę produkcyjną położoną w budynku produkcyjnym PVC o łącznej powierzchni 2.286 m2; 

d) Halę produkcyjną położoną w budynku łącznika PVC o łącznej powierzchni 1.233 m2; 

e) Część hali produkcyjnej Aluminium o powierzchni 1.200 m2 (na podstawie Aneksu numer 4 zwiększono 

powierzchnię hali objętą umową); 

f) Plac utwardzony o łącznej powierzchni 664 m2;  

g) Plac utwardzony o łącznej powierzchni 1.440 m2. 

Na podstawie Aneksu zmianie uległ wymiar opłat, który od dnia 1 lutego 2010 roku wynosił: 

 10,00 zł za 1m2 lokali biurowych określonych w punktach od a – b;  

 5,00 zł za 1m2 obiektów określonych w punktach od c – e;  

 1,70 zł za 1m2 obiektów określonych w punktach od f – g. 

Aneks wszedł w życie w dniu 1 lutego 2010 roku. 

 

ANEKS NUMER 5 

 

Aneks numer 5 z dnia 1 lutego 2010 roku do Umowy najmu powierzchni biurowo – produkcyjnej z dnia 30 

czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy Emitentem a INTUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Na podstawie Aneksu Strony zmieniły wysokość zryczałtowanej opłaty z dotychczasowej wynoszącej 8 000,00 zł 

do 11 000,00 zł uiszczanej przez Najemcę tytułem zużycia energii elektrycznej, do czasu zamontowania liczników. 

Aneks wszedł w życie w dniu 1 lutego 2010 roku. 

 

ANEKS NUMER 6 

 

Aneks numer 6 z dnia 1 sierpnia 2010 roku do Umowy najmu powierzchni biurowo – produkcyjnej z dnia 30 

czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy Emitentem a INTUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Na podstawie Aneksu zmianie uległ przedmiot najmu, który od dnia 1 sierpnia 2010 roku obejmował: 

a) Lokale biurowe zlokalizowane na parterze budynku administracyjnego o łącznej powierzchni 186 m2       

(z zakresu umowy wyłączono lokale o numerach 10 oraz 10a; 

b) Pomieszczenia socjalne zlokalizowane przy budynku produkcyjnym PVC o łącznej powierzchni 158 m2 

(na podstawie Aneksu zmniejszono powierzchnię pomieszczeń socjalnych przeznaczonych pod 

wynajem); 

c) Plac utwardzony o łącznej powierzchni 364 m2 (na podstawie Aneksu zmniejszono powierzchnię placu 

przeznaczoną pod wynajem). 

Ponadto na podstawie Aneksu numer 6 z zakresu umowy wyłączono pozostałe obiekty.  

Na podstawie Aneksu Strony zmieniły wysokość zryczałtowanej opłaty z dotychczasowej wynoszącej 11 000,00 zł 

do 5 000,00 zł uiszczanej przez Najemcę tytułem zużycia energii elektrycznej, do czasu zamontowania liczników. 

Aneks wszedł w życie w dniu 1 sierpnia 2010 roku. 

 

ANEKS NUMER 7 

 

Aneks numer 7 z dnia 1 października 2010 roku do Umowy najmu powierzchni biurowo – produkcyjnej z dnia 30 

czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy Emitentem a INTUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Na podstawie Aneksu zmianie uległ przedmiot najmu, który od dnia 1 października 2010 roku obejmował: 

a) Lokale biurowe zlokalizowane na parterze budynku administracyjnego o łącznej powierzchni 186 m2 ; 

b) Pomieszczenia socjalne zlokalizowane przy budynku produkcyjnym PVC o łącznej powierzchni 158 m2; 

c) Halę produkcyjną położoną w budynku produkcyjnym PVC o łącznej powierzchni 2.286 m2; 

d) Halę produkcyjną położoną w budynku łącznika PVC o łącznej powierzchni 1.233 m2; 

e) Plac utwardzony o łącznej powierzchni 364 m2.  
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Aneks wszedł w życie w dniu 1 października 2010 roku. 

 

UMOWA O PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 
 

3. Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych i obsługę kadrowo – płacową z dnia 30 czerwca 2008 roku zawarta 

pomiędzy Emitentem a INTUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest zlecenie Emitentowi przez INTUR Sp. z o.o. prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie   

z obowiązującymi przepisami prawa, począwszy od dnia 1 lipca 2008 roku.  

Zlecenie obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie 

wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdania finansowego, prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych, 

ZUS składek na PFRON oraz innych obciążeń publicznoprawnych, sporządzanie listy wynagrodzeń oraz wypłat    

z umów zlecenia i umów o dzieło, pobieranie składek ZUS i podatków, sporządzanie innych informacji                   

i sprawozdań dla urzędów skarbowych, statystycznych i instytucji finansowych, prowadzenie obsługi kasowej oraz 

kadrowej.  

Tytułem wykonania zlecenia INTUR Sp. z o.o. jest zobowiązane do zapłaty zryczałtowanej kwoty 15 000,00 zł 

netto za każdy miesiąc rozliczeniowy na podstawie wystawionej przez Emitenta faktury VAT. W przypadku 

nieuregulowania należności w terminie INTUR Sp. z o.o. jest zobowiązany do zapłaty odsetek równych odsetkom 

ustawowym za każdy dzień zwłoki. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a stronom przysługuje prawo do 

jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.   

 

UMOWY DZIERŻAWY 

 

4. Umowa dzierżawy z dnia 1 lipca 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem a INTUR Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest oddanie do używania przez Emitenta na rzecz INTUR Sp. z o.o. pojazdów marek: 

Peugeot Boxer, Citroen C-15, Fiat Seicento, Ford Focus, Renault Megane.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony są uprawnione do rozwiązania umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Zgodnie z treścią umowy INTUR Sp. z o.o. jest zobowiązana do zapłaty miesięcznego czynszu w wysokości          

5 800,00 zł. Czynsz dzierżawny płatny jest na koniec miesiąca dzierżawy. Ponadto dzierżawca jest zobowiązany do 

uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz do 

ponoszenia kosztów jego zabezpieczenia. 

Emitentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

zalegania przez dzierżawcę z zapłatą czynszu za jeden pełny okres płatności lub w przypadku gdy używa 

przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jego przeznaczeniem lub oddaje go do używania innym osobom bez zgody 

Emitenta. 

 

UMOWY POŻYCZKI  

 

5. Umowa pożyczki z dnia 30 czerwca 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem a INTUR Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością wraz z Aneksem numer 1 z dnia 20 listopada 2009 roku. 

Umowa została zawarta w związku z przeniesieniem prawa własności do zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Emitenta pod nazwą „Zakład Produkcji Stolarki PVC” na spółkę INTUR Sp. z o.o. i w celu uregulowania 

stosunków prawnych pomiędzy Stronami. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz INTUR Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł 

z terminem zwrotu pożyczki przypadającym na dzień 21 grudnia 2009 roku. Zgodnie z treścią umowy Emitentowi 

przysługują stałe odsetki w wysokości 12% w stosunku rocznym. 

Odsetki były płatne w następujących terminach: do 30 września 2008 roku, 31 grudnia 2008 roku, 31 marca 2009 

roku, 30 czerwca 2009 roku, 30 września 2009 roku oraz do 21 grudnia 2009 roku. 

Środki przekazane Pożyczkobiorcy tytułem zawartej umowy pożyczki zostały przeznaczone na finansowanie 

bieżącej działalności INTUR Sp. z o.o. 

W dniu 20 listopada 2009 roku na podstawie Aneksu numer 1 do umowy Strony przesunęły termin płatności 

pożyczki na dzień 21 grudnia 2010 roku oraz ustaliły, że odsetki będą płatne za okresy miesięczne oraz w dniu 

zwrotu pożyczki. 

 

UMOWY ZAWARTE Z TRION FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O. 

 

UMOWA POŻYCZKI 

 

1. Umowa pożyczki z dnia 26 lipca 2010 roku zawarta pomiędzy Emitentem a TRION FINANCIAL SERVICES 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Aneksem numer 1 z dnia 3 września 2010 roku. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. pożyczki 

w kwocie 518 802,24 zł z terminem zwrotu pożyczki przypadającym na dzień 30 czerwca 2011 roku. Kwota 

pożyczki została przekazana do dnia 30 sierpnia 2010 roku. Zgodnie z treścią umowy Emitentowi przysługują stałe 

odsetki w wysokości 15% w stosunku rocznym. 

Odsetki przysługujące pożyczkodawcy są płatne za okresy miesięczne oraz w dniu zwrotu pożyczki. 

Środki przekazane Pożyczkobiorcy tytułem zawartej umowy pożyczki zostały przeznaczone na finansowanie 

bieżącej działalności INTUR Sp. z o.o. 
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Na podstawie umowy Zarząd Emitenta zobowiązał się w terminie do dnia 31 października 2010 roku ustanowić na 

rzecz Pożyczkodawcy hipotekę do kwoty 1 000 000,00 zł na nieruchomości dla której urządzona i prowadzona jest 

księga wieczysta o numerze 23733 przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, celem zabezpieczenia spłaty udzielonej 

pożyczki wraz z odsetkami. Prawo własności nieruchomości będącej zabezpieczeniem spłaty pożyczki przysługuje 

Emitentowi. 

W dniu 3 września 2010 roku na podstawie Aneksu numer 1 do umowy Strony ustaliły, że kwota pożyczki 

udzielonej na podstawie umowy pożyczki z dnia 26 lipca 2010 roku została powiększona o kwotę 7 000,00 zł, 

która to kwota została wypłacona gotówkowo na rzecz TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w dniu             

3 września 2010 roku.  

 

UMOWA O PRZEJĘCIE DŁUGU 

 

2. Umowa o przejęcie długu z dnia 19 lipca 2010 roku zawarta pomiędzy Emitentem a TRION FINANCIAL 

SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest przejęcie przez TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. wierzytelności w kwocie    

82 900,00 zł przysługującej Emitentowi oraz wstąpienie przez TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.            

w miejsce Emitenta. Zgodnie z treścią umowy wierzytelność obejmuje kwotę kapitału oraz odsetki, które na dzień 

zawarcia umowy wynosiły 2 234,65 zł. 

Wierzytelność wynika z umów zawartych przez Emitenta z Domem Maklerskim IDM S.A., będącym 

wierzycielem, tj.: 

 umowy sponsora zawartej w dniu 31 marca 2006 roku; 

 umowy animatora zawartej w dniu 30 lipca 2008 roku;   

 umów o prowadzenie depozytu obligacji serii R i serii D zawartych w dniu 24 lutego 2010 roku. 

Zgodnie z treścią umowy TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. nie może się powoływać względem 

Wierzyciela na zarzuty wynikające z istniejącego między nim a dotychczasowym Dłużnikiem stosunku prawnego, 

będącego podstawą prawną przejęcia długu i zawarcia umowy. Emitent wyraził zgodę na przejęcie długu oraz 

wstąpienie TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w miejsce Emitenta. 

 

UMOWA DZIERŻAWY 

 

3. Umowa dzierżawy z dnia 2 czerwca 2010 roku zawarta pomiędzy Emitentem a TRION FINANCIAL SERVICES 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przedmiotem umowy jest oddanie do używania przez Emitenta na rzecz TRION FINANCIAL SERVICES          

Sp. z o.o. pojazdów marek: Ford Focus, Renault Premium, Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Naczepa Kogel SN 

24. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony są uprawnione do rozwiązania umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Zgodnie z treścią umowy TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. jest zobowiązana do zapłaty miesięcznego 

czynszu w wysokości 1 980,00 zł. Czynsz dzierżawny płatny jest na koniec miesiąca dzierżawy. Ponadto 

dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem 

przedmiotu dzierżawy oraz do ponoszenia kosztów jego zabezpieczenia. 

Emitentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

zalegania przez dzierżawcę z zapłatą czynszu za jeden pełny okres płatności lub w przypadku gdy używa 

przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jego przeznaczeniem lub oddaje go do używania innym osobom bez zgody 

Emitenta. Umowa obowiązuje od 2 czerwca 2010 roku. 

 

W ocenie Emitenta transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były i są na zasadach rynkowych. 

20. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW 

EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT  

20.1. HISTORYCZNE INFORMACJE  

Emitent jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku podstawowym GPW. 

Zgodnie z art. 56 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent ma obowiązek podawać do publicznej wiadomości raporty kwartalne, 

półroczne oraz roczne. Spółka wypełnia te obowiązki. 

 

Zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 809/2004, informacje można włączać do dokumentu informacyjnego związanego z ofertą 

publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na 

rynku regulowanym przez odniesienie. Korzystając z tego uprawnienia Emitent informuje, że z historycznymi i śródrocznymi 

informacjami finansowymi, sporządzonymi w formie raportów okresowych można zapoznać się na stronie internetowej 

Emitenta: www.trion.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”: 

 

Do Trzyczęściowego Prospektu zostały włączone przez odniesienie skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta: 

 roczne zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR oraz MSSF za okres od 1 stycznia 

2008 do 31 grudnia 2008 roku, opublikowane raportem okresowym w dniu 30 kwietnia 2009 r. wraz ze 

sporządzonymi przez niezależnego biegłego rewidenta opinią i raportem z przeprowadzonego badania, 
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 roczne zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR oraz MSSF za okres od 1 stycznia 

2009 do 31 grudnia 2009 r., opublikowane raportem okresowym dnia 30 kwietnia 2010 r. wraz ze sporządzonymi 

przez niezależnego biegłego rewidenta opinią i raportem z przeprowadzonego badania, 

 roczne zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR oraz MSSF za okres od 1 stycznia 

2010 do 31 grudnia 2010 r., opublikowane raportem okresowym dnia 30 kwietnia 2011 r. wraz ze sporządzonymi 

przez niezależnego biegłego rewidenta opinią i raportem z przeprowadzonego badania, 

 śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR oraz MSSF za okres od 1 stycznia 2010 

r. do 31 grudnia 2010 r. opublikowane raportem okresowym z dnia 1 marca 2011 r.,   

 śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR oraz MSSF za okres od 1 stycznia 2011 

r. do 31 grudnia 2011 r. opublikowane raportem okresowym z dnia 29 lutego 2012 r.  

 

Opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2008 nie zawierała zastrzeżeń. 

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2009 oraz 2010 zawierało zastrzeżenie, że 

w Spółkach występują trudności finansowe działalności operacyjnej i finansowej, które wynikają z analizy sprawozdań 

finansowych i przepływów pieniężnych.  

 

Historyczne informacje finansowe za ostatnie trzy lata zostały sporządzone w formie zgodnej z tą, jaka zostanie przyjęta 

w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz 

przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego, tzn. zgodnie z MSSF/MSR. 

20.2. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA  

20.2.1. WPROWADZENIE DO INFORMACJI FINANSOWYCH PRO - FORMA 
 

Zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 

2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 

włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, w przypadku 

wystąpienia znaczącej zmiany brutto Emitenta w roku obrotowym, sporządza on informacje finansowe pro - forma, które są 

niezbędnym elementem prospektu emisyjnego i zawierają następujące elementy: 

 

1. Skonsolidowane zestawienie pozycji finansowej pro forma Grupy Kapitałowej TRION S.A. na dzień 31.12.2011  

2. Skonsolidowane zestawienie zysku całkowitego pro forma Grupy Kapitałowej TRION S.A. na dzień 31.12.2011  

 

 

Celem, dla którego zostały sporządzone dane finansowe pro forma, jest przedstawienie oraz opisanie hipotetycznej sytuacji 

finansowej i wyników grupy kapitałowej TRION S.A., jakie ukształtowałyby się w przypadku, gdyby przejecie Spółki KB 

Dom Sp. z o.o. oraz emisja akcji TRION S.A. serii V nastąpiło dnia 1 stycznia 2011 roku. Informację finansową proforma 

sporządza się z uwagi na to, że transakcja nabycia udziałów przez Emitenta w Spółce KB DOM Sp. z o.o. stanowi znaczącą 

zmianę brutto wyrażoną ponad 25% wzrostem aktywów ogółem Grupy Kapitałowej TRION S.A. Aktywa ogółem po 

połączeniu, w stosunku do stanu sprzed połączenia, wzrosłyby o 95 %. 

TRION S.A.,  na podstawie zawartej  umowy inwestycyjnej ze spółką prawa Republiki Cypru Slidellco Holdings Limited, w 

dniu 8.09.2011 roku,  nabyła 2.335 udziałów w spółce Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie za 

łączną kwotę 8.092.781,45 zł. Na dzień 31.12.2011r. TRION S.A. posiadała 4,65% w kapitale zakładowym Spółki, w 

związku z czym nie sprawowała kontroli na tą spółką i Spółka ta nie była objęta konsolidacją. W dniu 14 lutego 2012 roku 

TRION S.A., jako kupujący, zawarła ze Slidellco Holdings Limited jako sprzedającym, umowę nabycia 47.869 udziałów w 

Korporacji Budowlanej DOM sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, stanowiących łącznie w dniu zawarcia Umowy Nabycia 

Udziałów 95,35 % kapitału zakładowego KB DOM, za cenę sprzedaży wynoszącą 165.907.218,55 zł. Od tego dnia TRION 

S.A. posiada w KB Dom Sp. z o.o. 50.204 udziałów, stanowiących 100% udziałów Spółki, nabytych za łączną kwotę 

174.000.000 zł. 

14 lutego 2012 roku, w wykonaniu praw przysługujących z wyemitowanych przez TRION S.A. warrantów subskrypcyjnych 

serii A, uprawniających do objęcia akcji TRION S.A. serii V, Firma Slidellco Holdings Limited objęła 553.031.382 akcji 

TRION S.A. serii V po cenie emisyjnej 0,30 zł. za akcję i za łączną kwotę 165.909.414,60 zł. W tym samym dniu, 

wierzytelność TRION S.A. od Slidellco Holdings Limited z tytułu objęcia wyemitowanych akcji serii V oraz wierzytelność 

Slidellco Holdings Limited od TRION S.A. z tytułu nabycia udziałów w Spółce KB Dom sp. z o.o., w drodze umownej, 

zostały w całości potrącone. 

Informacje finansowe pro forma zostały sporządzone w celu pokazania hipotetycznej sytuacji finansowej i wyników Grupy 

Kapitałowej TRION S.A. , jakie ukształtowałyby się w przypadku, gdyby zawarte w dniu 8 września 2011r. oraz 14 lutego 

2012 roku umowy nabycia udziałów w spółce KB Dom Sp. z o.o. oraz emisja akcji TRION S.A. serii V, zostały 

zrealizowane w dniu 01.01.2011r. oraz w celu pokazania jak ta transakcja mogłaby wpłynąć na aktywa i pasywa oraz zyski 

Emitenta za rok 2011.  

Dane finansowe pro forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych.  

Dane finansowe pro forma, z uwagi na ich charakter, dotyczą sytuacji hipotetycznej a tym samym nie przedstawiają 

rzeczywistej sytuacji finansowej ani wyników Emitenta.  
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W celu przedstawienia danych finansowych pro forma, przedstawiono Skonsolidowane zestawienie pozycji finansowej pro 

forma oraz Skonsolidowane zestawienie zysku całkowitego pro forma. 

Dane finansowe pro forma przygotowano zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF). 

Informacje finansowe pro forma Grupy Kapitałowej TRION S.A. za 2011 rok zostały sporządzone na potrzeby prospektu 

emisyjnego. 

 

20.2.2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA INFORMACJI FINANSOWEJ PRO - FORMA  
 

Sprawozdanie finansowe KB Dom Sp. z o.o. za rok 2011 zostało sporządzone w oparciu o Ustawę o Rachunkowości. Aby 

móc sporządzić informacje finansowe pro forma Grupy Kapitałowej TRION S.A. z uwzględnieniem spółki KB Dom Sp. z 

o.o.,  doprowadzono sprawozdanie finansowe KB Dom Sp. z o.o. do formy i wyceny zgodnej z MSR, a także przekształcono 

rachunek zysków i strat sporządzany przez KB Dom Sp. z o.o. w wersji porównawczej, do wersji kalkulacyjnej – stosowanej 

przez Emitenta a następnie dołączono do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TRION S.A. sporządzonego na 

potrzeby opublikowanego Raportu okresowego TRION S.A. za IV kwartał 2011 roku. Sprawozdania powyższe nie były 

poddane badaniu przez firmy audytorskie. 

Część rzeczowych aktywów obrotowych, tj. zapasy i należności, rozliczane są w KB Dom Sp. z o.o. wg innych metod. 

Jednak po wyznaczeniu kryterium istotności okazało się, że zmiany w powyższych składnikach, które doprowadziłyby do 

ujednoliconej wyceny są nieistotne. Nie zaistniała potrzeba korygowania sprawozdania finansowego w Spółce w tym 

zakresie, stąd dla celów sporządzenia informacji finansowej pro forma nie dokonywano tychże korekt. To samo dotyczy 

zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych, w którym to zakresie również nie dokonywano korekt sprawozdania 

finansowego KB Dom Sp. z o.o. 

Zmienione w wyżej opisany sposób sprawozdanie finansowe KB Dom Sp. z o.o. jest podstawą sporządzenia informacji 

finansowej pro forma. 

Informacje finansowe pro forma zostały sporządzone na potrzeby Prospektu emisyjnego. 

 

20.2.2.1. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE POZYCJI FINANSOWEJ PRO FORMA  

GRUPY KAPITAŁOWEJ TRION S.A. NA DZIEŃ 31.12.2011 (tys. zł.) 
 

Skonsolidowane zestawienie 

pozycji finansowej pro forma 

GK TRION 

GK 

TRION 

S.A. 

KB 

DOM     

Sp. z o.o. 

Korekty  

pro forma 

Skonsolidow

ane 

zestawienie 

pozycji 

finansowej 

pro forma 

na dzień 

31.12.2011r. 

Opis wyłączeń 

AKTYWA            

I. Aktywa trwałe 

(długoterminowe)  
117 167 25 089 147 553 289 809   

1. Wartość firmy 69 679   156 216 225 895 

Ustalenie wartości firmy, będącej 

nadwyżką ceny nabycia udziałów KB Dom 

Sp. z o.o. nad wartością aktywów netto tej 

spółki, tj. 174.000 tys. zł. minus 17.784 tys. 

zł. = 156.216 tys. zł. 

2. Inne wartości 

niematerialne 
371 62   433   

3. Rzeczowe aktywa trwałe 25 099 23 453   48 552   

4. Nieruchomości 

inwestycyjne 
7 011     7 011   

5. Inwestycje w jednostkach 

zależnych 
9 968 770 -8 663 2 075 

Wyłączenie: 

 wartości udziałów w spółce KB Dom 

Sp. z o.o. w kwocie 8.093 tys. zł. 

(wartość udziałów  powiększono o 

kwotę nabytych udziałów w tej Spółce 

w 2012 roku w wysokości 165.907 tys. 

zł., a następnie pomniejszono o kwotę 

nabytych udziałów ogółem w 

wysokości 174.000 tys. zł. (udziały 

nabyte w 2011 i w 2012 roku) co daje 

kwotę 8.093 tys. zł.), 

  udzielonej przez KB Dom Emitentowi 

pożyczki w kwocie 570 tys. zł. 
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6. Inwestycje w jednostkach 

stowarzyszonych 
          

7. Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

4 738 777   5 515   

8. Pozostałe aktywa trwałe 301 27   328   

9. II. Aktywa obrotowe 

(krótkoterminowe) 
75 636 10 469   86 105   

1. Zapasy 12 548 3 428   15 976   

2. Aktywa finansowe 

przeznaczone do obrotu 
          

3. Należności z tytułu 

dostaw i usług oraz 

pozostałe należności 

57 414 6 032   63 446   

4. Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty 
5 301 250   5 551   

5. Pozostałe aktywa 

obrotowe 
373 759   1 132   

AKTYWA RAZEM 192 803 35 558 147 553 375 914   

PASYWA           

    Kapitał własny razem 61 853 18 269 148 125 228 247   

I. Kapitał własny przypisany 

do podmiotu dominującego  
56 884 18 269 148 125 223 278   

1. Kapitał podstawowy 59 331 25 102 85 504 169 937 

Pozycję kapitał podstawowy powiększono 

o:  

 kwotę 110.606 tys. zł., będącą 

wartością nominalną wyemitowanych 

14.02.2012r. Akcji TRION S.A. serii V 

objętych przez firmę Slidellco. 

Wierzytelność za te  akcje została 

potrącona z wierzytelnością za nabyte 

przez TRION udziały w spółce KB 

Dom.  

 W następnym kroku z pozycji tej 

wyeliminowano wartość kapitału 

podstawowego w spółce KB Dom w 

wysokości 25.102 tys. zł. 

2. Niepodzielony wynik 

finansowy 
-16 507 485   -16 022   

3. Akcje własne           

4. Kapitał zapasowy i 

rezerwowy 
23 105   55 303 78 408 

Pozycję kapitał zapasowy powiększono o 

kwotę 55.303 tys. zł., będącą nadwyżką 

ceny emisyjnej nad wartością nominalną 

wyemitowanych 14.02.2012r. akcji TRION 

S.A. serii V objętych przez firmę Slidellco. 

Wierzytelność za te  akcje została 

potrącona z wierzytelnością za nabyte przez 

TRION udziały w spółce KB Dom. 

5. Zyski zatrzymane/ (straty) 

niepokryte 
-9 045 -7 318 7 318 -9 045 

Korekta w wysokości 7.318 tys. zł. dotyczy 

wyłączenia na dzień przejęcia 

nierozliczonej przez KB Dom straty z lat 

ubiegłych. 

II. Udziały niekontrolujące  4 969     4 969   

III. Ujemna wartość firmy           
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IV. Zobowiązania 

długoterminowe  
48 151 1 001   49 152   

1. Kredyty i pożyczki 

długoterminowe 
18 513     18 513   

2. Rezerwy 6 141   147   

3. Rezerwy z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

2 602 60   2 662   

4. Pozostałe 

długoterminowe 

zobowiązania finansowe 

          

5. Długoterminowe 

zobowiązania i 

rozliczenia 

międzyokresowe 

27 030 800   27 830   

IV. Zobowiązania 

krótkoterminowe 
82 799 16 288 -572 98 515   

1. Zobowiązania  

krótkoterminowe i 

rozliczenia 

międzyokresowe 

4 149 15 415 -2 19 562 

Korekta w wysokości 2 tys. zł. dotyczy 

wyłączenia zobowiązania TRION S.A.  

wobec Slidellco Holdings LTD 

potrąconego w dniu 14.02.12r. z 

wierzytelnością TRION S.A. z tytułu 

objęcia akcji serii V.  

2. Kredyty i pożyczki 

krótkoterminowe 
68 958 763 -570 69 151 

Wyłączenie kwoty pożyczki udzielonej 

TRION S.A. przez KB Dom Sp. z o.o. 

3. Krótkoterminowe 

zobowiązania z tytułu 

podatków 

1 674 110   1 784   

4. Krótkoterminowe rezerwy 8 018     8 018   

5. Krótkoterminowa część 

kredytów i pożyczek 

długoterminowych 

          

6. Krótkoterminowe 

zobowiązania finansowe 
          

PASYWA RAZEM 192 803 35 558 147 553 375 914   

 

 

20.2.2.2. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZYSKU CAŁKOWITEGO PRO FORMA 

GRUPY KAPITAŁOWEJ TRION S.A. NA DZIEŃ 31.12.2011 (tys. zł.) 
 

 

Skonsolidowane zestawienie zysku 

całkowitego pro forma GK TRION 

GK 

TRION 

S.A. 

KB 

DOM     

Sp. z o.o. 

Korekty  

pro forma 

Skonsolidowane 

zestawienie 

zysku 

całkowitego pro 

forma GK 

TRION 

Opis wyłączeń 

Działalność kontynuowana           

I. Przychody ze sprzedaży  48 250 16 250 0 64 500   

1. Przychody ze sprzedaży produktów 34 861 15 843   50 704 
  

2. Przychody ze sprzedaży towarów i 

materiałów 
13 389 407   13 796 

  

II. Koszt własny sprzedaży  42 101 13 928 0 56 029   
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1. Koszt wytworzenia sprzedanych 

produktów 
29 845 13 624   43 469 

  

2. Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
12 256 304   12 560 

  

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 

(I-II) 
6 149 2 322 0 8 471 

  

IV. Koszty sprzedaży 4 697 1 249   5 946   

V. Koszty ogólnego zarządu 9 354 877   10 231   

VI. Pozostałe przychody operacyjne 1 003 621   1 624   

VII. Pozostałe koszty operacyjne 4 951 86   5 037   

VIII. Zysk (strata) na działalności 

operacyjnej (III-IV-V+VI-VII) 
-11 850 731 0 -11 119 

  

IX. Przychody finansowe 2 246 27 -11 2 262 

Wyłączenie kwoty odsetek od 

pożyczki udzielonej TRION 

S.A. przez KB Dom Sp. z o.o. 

Korekta nie będzie miała 

dalszego wpływu na Emitenta 

- pożyczka została spłacona 3 

stycznia 2012r. 

X. Koszty finansowe 8 052 293 -11 8 334 

Wyłączenie kwoty odsetek od 

pożyczki udzielonej TRION 

S.A. przez KB Dom Sp. z o.o. 

Korekta nie będzie miała 

dalszego wpływu na Emitenta  

XI. Udział w zysku jednostki 

stowarzyszonej 
      0 

 

XII. Odpis wartości firmy jednostek 

podporządkowanych 
      0   

XIII. Odpis ujemnej wartości firmy 

jednostek podporządkowanych 
      0   

XIV. Zysk (strata) przed 

opodatkowaniem(VIII+IX-X-XI) 
-17 656 465 0 -17 191   

XV. Podatek dochodowy -792 -20   -812   

XVI. Zysk (strata) za okres z 

działalności kontynuowanej (XII-XIII) 
-16 864 485 0 -16 379   

XVII. Zysk (strata) za okres z 

działalności zaniechanej 
      0   

XVIII. Zysk (strata) za rok (XIV+XV) -16 864 485 0 -16 379   

Pozostały zysk całkowity:       0   

XIX. Aktualizacja wyceny rzeczowych 

aktywów trwałych 
      0   

XX. Wycena instrumentów 

finansowych DDS 
      0   

XXI. Różnice kursowe z konsolidacji -34     -34   

XXII. Zyski (straty) aktuarialne       0   

XXIII. Udział w pozostałym zysku 

całkowitym jednostki stowarzyszonej 
      0   

XXIV. Podatek od pozycji 

pozostałego zysku całkowitego 
      0   

XXV. Pozostały zysk całkowity po 

opodatkowaniu 
-34 0 0 -34   
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XXVI. Zysk (strata) całkowity -16 898 485 0 -16 413   

   Zysk za rok przypadający na:           

   - Właścicieli jednostki 

dominującej 
-16 507 485 0 -16 022   

   - Udziałowców niekontrolujących 

(mniejszościowych) 
-357     -357   

   Zysk całkowity przypadający na:           

   - Właścicieli jednostki dominującej -16 541 485 0 -16 056   

   - Udziałowców niekontrolujących 

(mniejszościowych) 
-357     -357   

 

 

20.2.3. RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA O INFORMACJACH FINANSOWYCH 

PRO - FORMA.
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20.3. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

Skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za 2008, 2009 i 2010 r. i śródroczne sprawozdania 

finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zostały udostępnione na 

stronie internetowej Emitenta wskazanej w pkt. 20.1 Dokumentu Rejestracyjnego.  

20.4. BADANIE HISTORYCZNYCH ROCZNYCH INFORMACJI  

Historyczne informacje finansowe za lata 2008-2010, które zostały zamieszczone w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym 

poprzez odesłanie, zostały zbadane przez biegłego rewidenta: Biuro Rachunkowe mgr Marianna Grabowska – podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 2561.  

Historyczne informacje finansowe za lata 2008-2010 zostały sporządzone oraz przedstawione zgodnie z formą, jaka zostanie 

przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za 2011 r., z uwzględnieniem standardów i zasad 

rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie dla takiego rocznego sprawozdania finansowego.  

Emitent oświadcza, że nie miało miejsca zdarzenie odmowy przez biegłego rewidenta wyrażenia opinii o badanych 

historycznych informacjach finansowych lub wydania opinii negatywnej.  

 

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2009 oraz 2010 zawierało zastrzeżenie, że 

w Spółkach występują trudności finansowe działalności operacyjnej i finansowej, które wynikają z analizy sprawozdań 

finansowych i przepływów pieniężnych 

 

Opinie biegłych rewidentów z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta będących podstawą 

historycznych informacji finansowych zamieszczonych w Dokumencie Rejestracyjnym, tj. sprawozdań finansowych za lata 

2008, 2009 i 2010  zostały opublikowane wraz ze sprawozdaniami finansowymi za te okresy w formie raportów okresowych 

i są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem wskazanym w pkt. 20.1 Dokumentu Rejestracyjnego.  

20.5. DATA NAJNOWSZYCH INFORMACJI FINANSOWYCH  

Ostatnie roczne opublikowane, zbadane przez biegłego rewidenta dane finansowe dotyczą okresu sprawozdawczego 

zakończonego dnia 31 grudnia 2010 r.  

Ostatnim śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez Grupę Kapitałową Emitenta, 

które nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta i nie podlegało jego przeglądowi jest skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.   

   

20.6. ŚRÓDROCZNE I INNE DANE FINANSOWE  

Śródroczne dane finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., które 

nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta i nie zostało poddane jego przeglądowi, zostały udostępnione na stronie 

internetowej Emitenta wskazanej w pkt. 20.1 Dokumentu Rejestracyjnego. 

20.7. POLITYKA DYWIDENDY  

1. Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych. 

 

W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych objętych historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie dokonywał wypłaty 

dywidendy. 

 

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10 z dnia 10 czerwca 2009 r. postanowiono osiągnięty przez Spółkę zysk 

netto za 2008 rok w wysokości 1 626 240,08 zł przeznaczyć na: 

 Pokrycie straty z lat ubiegłych kwotą 1 300 000,00 zł; 

 Kwotę 326 240,08 przeznaczyć na fundusz rezerwowy celem realizacji uchwał organów Spółki dotyczących 

procesu budowy Grupy Kapitałowej w 2008 roku. 

 

Dnia 30 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11, na mocy której stratę za rok obrotowy 

2009, w kwocie 66 251 871,70 zł postanowiono pokryć kapitałem zapasowym powstałym z obniżenia kapitału zakładowego 

Spółki lub kapitałem zapasowym według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. lub z przyszłych zysków. 

 

Dnia 20 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8, na mocy której stratę za rok 2009 w kwocie 

441 056,75 zł. oraz za rok obrotowy 2010, w kwocie 44 481 233,86 zł postanowiono pokryć kapitałem zapasowym Spółki. 

 

2. Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat obrotowych. 

 



Prospekt emisyjny TRION S.A.   Dokument Rejestracyjny 

 

112 

 

Intencją Zarządu jest, aby w okresie najbliższych 3 lat obrotowych nie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty 

dywidendy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną Spółki oraz strategię jej rozwoju celowym będzie przeznaczenie 

wypracowanych zysków na poprawę jej fundamentów oraz na zapewnienie jej dynamicznego rozwoju. 

 

3. Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne 

Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy, powinno 

odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ rokiem obrotowym Spółki jest rok 

kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powinno odbywać się do końca czerwca. W przypadku podjęcia 

uchwały o wypłacie dywidendy, powinna ona wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (określoną w przepisach 

Kodeksu spółek handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu 

spółek handlowych dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo 

w okresie kolejnych trzech miesięcy. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę. 

 

4. Sposób ogłoszenia informacji o dywidendzie. 

 

Warunki i sposób przekazania dywidendy, po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, ogłaszane będą w formie 

raportów bieżących, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych. Zgodnie z § 38 ust. 2 

Rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie 

dywidendy, Emitent przekaże w formie raportu bieżącego informacje na temat wysokości dywidendy, wartości dywidendy 

przypadającej na jedną akcję, liczby akcji objętych dywidendą, dnia dywidendy oraz terminu wypłat dywidendy. 

 

5. Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy. 

 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje w dniu, 

który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. 

 

6. Warunki i sposób przekazania dywidendy, termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy oraz 

konsekwencje niezrealizowania prawa w terminie. 

 

Warunki i termin przekazania dywidendy w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzje o jej wypłacie, ustalane 

będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Zgodnie z § 91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy,   

o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz 

terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2. Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może 

przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Ponadto stosownie do § 26 Regulaminu 

GPW obowiązującego na rynku regulowanym, Emitent jest zobowiązany przekazywać GPW informacje o zamiarze wypłaty 

dywidendy i uzgadniania z GPW decyzji dotyczących wypłaty dywidendy, które mogą mieć wpływ na organizację i sposób 

przeprowadzania transakcji giełdowych. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego 

KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej, 

zgodnie z § 97 Szczegółowych Zasad Działania KDPW następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji 

KDPW środków na realizacje prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku 

bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, 

którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.  

20.8. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE 

Istotnymi postępowaniami, które toczyły się lub toczą się w okresie ostatnich 12 miesięcy i które miały lub mogły mieć 

istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta oraz jego grupy kapitałowej są wyłącznie następujące postępowania 

upadłościowe spółek zależnych Emitenta: 

 

I. Upadłość spółki INTUR Sp. z o.o.  

 

Spółka INTUR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Inowrocławiu (wydzielona z Zakładu Produkcyjnego Produkcji 

Stolarki PVC w dniu 30 czerwca 2008 r.) jest producentem i dystrybutorem stolarki otworowej z PVC. Podstawowym 

przedmiotem działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa     

z tworzyw sztucznych. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000312047. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

 

W dniu 29 października 2010 r. Zarząd spółki  INTUR Sp. z o.o. złożył do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział 

Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości układowej z możliwością zawarcia układu z wierzycielami spółki. Jednakże, 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy w dniu 11 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wydał 

postanowienie, w którym postanowiono ogłosić upadłość INTUR Sp. z o.o. w Inowrocławiu obejmującą likwidację majątku 

upadłego. 
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II. Upadłość spółki INTUR KFS Sp. z o.o.  

 

Spółka INTUR KFS Sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej w Inowrocławiu (wydzielona z Zakładu Transportu i Spedycji 

oraz Zakładu produkcji Opakowań Drewnianych w dniu 30 czerwca 2008 r.) jest spółką świadczącą usługi transportu 

drogowego oraz producentem i dystrybutorem opakowań z drewna. Podstawowym przedmiotem działalności wg 

Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 49.41.Z – Transport drogowy towarów. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie 

Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000311230. Czas 

trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy w dniu 2 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wydał 

postanowienie, w którym postanowiono ogłosić upadłość INTUR KFS Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Inowrocławiu, 

obejmującą likwidację majątku upadłego. Powyższe postanowienie zostało wydane w związku ze złożonym w dniu 15 

listopada 2010 r. przez Zarząd TRION S.A. wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej INTUR KFS Sp. z o.o. 

 

III. Upadłość spółki ORION+ Sp. z o.o.  

 

Spółka ORION+ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie  (włączona do Grupy Kapitałowej TRION 28 grudnia 

2007 r.) jest producentem i dystrybutorem konstrukcji stalowych. Podstawowym przedmiotem działalności wg Europejskiej 

Klasyfikacji Działalności jest: 28.11.C – Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych. Czas 

trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

W dniu 10 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o zamianie postępowanie upadłościowego                  

z możliwością zawarcia układu, na postępowanie likwidacyjne w stosunku do spółki ORION+ Sp. z o.o. 

 

IV. Upadłość spółki SYNERGIS Sp. z o.o.  

 

Spółka SYNERGIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Dobrym Mieście (włączona do Grupy Kapitałowej TRION 8 

lutego 2007 r.) jest producentem i dystrybutorem stolarki otworowej z aluminium. Podstawowym przedmiotem działalności 

wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 2875 B - Produkcja wyrobów metalowych. Spółka zarejestrowana jest          

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: 0000166898. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy w dniu 24 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wydał 

postanowienie, w którym postanowiono ogłosić upadłość SYNERGIS Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Dobrym Mieście, 

obejmującą likwidację majątku upadłego. Powyższe postanowienie zostało wydane w związku ze złożonym w dniu 14 

października 2010 r. przez Zarząd TRION S.A. wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej SYNERGIS Sp. z o.o. 

 

V. Upadłość spółki HUMDREX Sp. z o.o.  

 

Spółka HUMDREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mszanowie (włączona do Grupy Kapitałowej 

TRION 8 października 2007 r.) jest producentem i dystrybutorem stolarki otworowej z drewna i PVC. Podstawowym 

przedmiotem działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest: 20.10.A - Produkcja wyrobów tartacznych. Spółka 

zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 

rejestru: 0000231116. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

Spółka została objęta z dniem 22 grudnia 2009 r. postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu, 

zmienionym obecnie na postępowanie likwidacyjne – postanowienie sądu rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy    

z dnia 23 marca 2010 r. W związku z utratą kontroli nad tą spółką, z dniem 1 stycznia 2010 r. spółka została wyłączona          

z konsolidacji. 

 

W dniu 10 marca 2011 r. Emitent zawarł z BEJERA HOLDINGS LIMITED z siedzibą na Cyprze umowę sprzedaży 

udziałów pięciu spółek zależnych znajdujących się w upadłości likwidacyjnej, na podstawie której to umowy wszystkie 

posiadane przez Emitenta udziały w spółkach: Intur sp. z o.o., Intur KFS sp. z o.o., Orion+ sp. z o.o., Synergis sp. z o.o. oraz 

Humdrex sp. z o.o. zostały przeniesione na kupującego. O zawarciu tej umowy Emitent poinformował raportem bieżącym nr 

15/2011 z dnia 12 marca 2011 r. W związku z powyższym na dzień zatwierdzenia niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego 

toczące się postępowania upadłościowe spółek Intur sp. z o.o., Intur KFS sp. z o.o., Orion+ sp. z o.o., Synergis sp. z o.o. oraz 

Humdrex sp. z o.o. nie mają znaczenia dla sytuacji finansowej Emitenta. 

 

W ocenie Emitenta nie istnieją postępowania, które według wiedzy Emitenta mogą wystąpić w przyszłości.  

20.9. ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ 

EMITENTA 

W okresie od końca 2010 r. do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego miały miejsce następujące zdarzenia, które 

miały wpływ na zmianę sytuacji finansowej i handlowej: 
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 Realizując proces restrukturyzacji obejmujący również likwidację obszarów działalności przynoszących stratę 

operacyjną, Emitent zawarł w dniu 12 marca 2011 roku umowę ze Spółką Bejera Holdings Limited, na podstawie 

której TRION S.A. sprzedał wszystkie udziały w spółkach: INTUR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej                 

w Inowrocławiu, INTUR KFS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Inowrocławiu, ORION+ Sp. z o.o. w 

upadłości likwidacyjnej w Dobrym Mieście, SYNERGIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Dobrym Mieście, 

HUMDREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mszanowie. Zawarcie umowy związane było 

również ze zmianą profilu działalności i przygotowaniem do budowy nowej struktury organizacyjnej TRION S.A 

jak i całej Grupy Kapitałowej w jej nowym kształcie właściwym dla działalności w branży deweloperskiej. 

 

 Po zmianie profilu działalności Spółki, Zarząd rozpoczął proces pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji          

w granicach kapitału docelowego. Korzystając więc z upoważnienia statutowego, Zarząd Spółki za zgodą Rady 

Nadzorczej przeprowadził w okresie od kwietnia do lipca 2011 roku emisję akcji serii T1, T2, T3, T4 i T5             

w ramach kapitału docelowego, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki został podniesiony z kwoty 34 003 

948,80 zł do kwoty 53 937 237,40 zł. Środki pozyskane   z tych emisji zostały wykorzystane do spłaty zadłużenia 

wobec wierzycieli Spółki. Przełomowym momentem w tym procesie było zawarcie w dniu 26 maja 2011 roku 

umowy objęcia 16.026.464 sztuk akcji serii T1 z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą              

w Poznaniu. W wyniku zawarcia tej umowy doszło do całkowitej spłaty zadłużenia przez TRION S.A. z tytułu 

umowy kredytowej nr BY/201/ORK/K/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. zawartej z Gospodarczym Bankiem 

Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz umowy kredytowej nr KR/09/10/RB-09-00260 z dnia 2 

października 2009 r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu w łącznej kwocie 8 013 232,00 zł. 

 

 W dniu 8 września 2011 roku Emitent zawarł ze spółką Slidellco Holdings Ltd. (dalej: Slidellco) przy udziale 

Derwent Sp. z o.o. S.K.A. (dalej: Derwent) umowę inwestycyjną, zmienioną aneksem z dnia 29 września 2011 

roku, na mocy której Emitent nabędzie 50 204 udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki za kwotę 174 mln zł. Rozliczenie transakcji 

nastąpiło w drodze wzajemnego potrącenia powyższej wierzytelności z wierzytelnością przysługującą Emitentowi      

z tytułu objęcia Akcji I oraz Akcji II. 

 

Akcje I 

 

W dniu 8 września 2011 roku Zarząd Emitenta za zgodą Rady Nadzorczej podjął decyzję o emisji w ramach 

kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru 26.968.618 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości 

nominalnej 0,20 zł i cenie emisyjnej 0,30 zł za jedną akcje, które zostały zaoferowane spółce Slidellco za kwotę 

8 090 585,40 zł.  

 

Akcje II 

 

W dniu 14 lutego 2012 r. Zarząd Emitenta wydał 553.031.382 akcji zwykłych na okaziciela serii V spółce Slidellco 

Holdings Limited z siedzibą w Nikozji po cenie 0,30 zł za jedną akcję. tj. za łączną cenę 165 909 414,60 zł. 

Wydanie akcji nastąpiło w wykonaniu praw do objęcia akcji Emitenta z  553.031.382 warrantów subskrypcyjnych 

serii A. Zgodnie z umową przejście własności udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. nastąpi     

w momencie zapisania akcji serii V na rachunku papierów wartościowych Slidellco Holdings Limited. 

 

 W dniu 29 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie   

o rejestracji połączenia TRION Spółki Akcyjnej (Spółka Przejmująca) ze spółką CF PLUS Spółka Akcyjna            

z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana). W opinii Zarządu TRION S.A. planowane połączenie uporządkuje 

strukturę organizacyjną grupy kapitałowej TRION S.A. oraz umożliwi obniżenie ponoszonych przez spółki 

kosztów działalności. Po uproszeniu struktury planowane jest przekształcenie spółek celowych w spółki 

komandytowo-akcyjne, które pozwoli na szybkie dokapitalizowanie spółek oraz wspólną politykę optymalizującą 

procedury rozliczeń finansowych. 

 

 Dnia 22 grudnia 2011 r. Emitent zawarł ze spółką Derwent Sp. z  o.o., Slidellco Holdings Limited oraz SGB Bank 

S.A. umowę zmienioną aneksami dotyczącą emisji akcji w ramach kapitału docelowego w wyniku której Emitent 

zaoferuje wyżej wymienionym podmiotom łącznie 140.749.554 akcji po cenie emisyjnej 0,20 zł za jedną akcję co 

pozwoli Emitentowi pozyskać środki finansowe w wysokości 28.149.910,80 zł. Środki te zostaną przeznaczone na 

realizację 4 projektów deweloperskich opisanych w dalszej części tego punktu i przyśpieszą ich ukończenie. 

Szczegółowy opis umowy został przedstawiony w pkt 22 podpunkt XIV Dokumentu Rejestracyjnego oraz w 

opublikowanym przez Trion S.A. raporcie bieżącym nr 92/2011 z którym można zapoznać się na stronie 

internetowej Emitenta: www.trion.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”. W dniu 27 grudnia 2011 r.  Emitent 

zawarł umowę objęcia 7.806.900 akcji serii U3 za łączną cenę emisyjną 1.561.380 zł ze spółką Slidellco Holdings 

Limited z siedzibą na Cyprze oraz umowę objęcia 1.951.725 akcji serii U4 za łączną cenę emisyjną 390.345 zł ze 

spółką Derwent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 4 

stycznia 2012 r. Emitent zawarł umowę objęcia 4.316.331 akcji serii U2 za łączną cenę emisyjną 863.266,20 zł ze 

spółką SGB-BANK S.A. z siedzibą w Poznaniu. W dniu 29 marca 2012 Emitent zawarł umowę objęcia 70.262.099 

akcji serii V2 za łączną cenę emisyjną 14.052.419,80 zł ze spółką Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni. W dniu 29 

marca 2012 Emitent zawarł umowę objęcia 17.565.525 akcji serii V3 za łączną cenę emisyjną 3.513.105,00 zł ze 

spółką Derwent spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Marseille S.k.a. z siedzibą w Warszawie. 
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21. INFORMACJE DODATKOWE 

21.1. KAPITAŁ AKCYJNY 

21.1.1. WIELKOŚĆ WYEMITOWANEGO KAPITAŁU 

Kapitał zakładowy wynosi 173.202.228,60 złotych (sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dwa tysiące dwieście 

dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 866.011.143 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych 

(słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego: 

 

a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000, 

b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 

00000001 do 1090000, 

c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000, 

d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii D          

o numerach od 000001 do 568184, 

e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii 

F o numerach od 0000001 do 2418184, 

f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G 

o numerach od 0000001 do 1612122, 

g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000, 

h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000, 

i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 

2500000, 

j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 

3080000, 

k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245, 

l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 

1800000, 

m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547, 

n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 

3500000, 

o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 

0000001 do 4850000, 

p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000, 

q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji 

zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462, 

r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na 

okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16026464, 

s)  2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 

2500000, 

t)  52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52119047, 

u)  28.548.306 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306, 

v)    472.626 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5      

o numerach od 000001 do 472626, 

w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji 

zwykłych na okaziciela serii U. 

x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1. 

y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela 

serii U2. 

z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3. 

a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii U4. 

a2) 553.031.382 (pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na 

okaziciela serii V. 

 

W dniu 20 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRION S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Korzystając z upoważnienia udzielonego w §3 ustęp 5 uchwały nr 6 NWZA 

TRION S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku Zarząd TRION S.A. w dniu 15.11.2011 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie odstąpienia 

od oferty publicznej akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z tą uchwałą Zarząd Spółki 

postanowił odstąpić od emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przewidzianej 

uchwałą nr 6 NWZA TRION S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku. Uzasadnieniem tej decyzji były panujące niekorzystne warunki 
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makroekonomiczne oraz możliwość pozyskania kapitału dla Spółki celem jej rozwoju bez konieczności przeprowadzania 

publicznej emisji akcji. Informacja o odstąpieniu przez Zarząd TRION S.A. od oferty publicznej została przekazana do 

publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 87/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku. Tym samym uchwała nr 6 NWZA 

TRION S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku nie będzie wykonywana. Zarząd TRION S.A. przedstawił akcjonariuszom Spółki 

informację o odstąpieniu od oferty publicznej akcji serii U na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 

2011 roku w ramach obrad nad punktem 10 porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków. Jednocześnie zgodnie z art. 

431 §4 k.s.h. uchwała nr 6 NWZA TRION S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku wygasła z dniem 21 listopada 2011 roku z mocy 

prawa.  

 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz 1 stycznia 2012 roku kapitał zakładowy Emitenta wynosił 53.937.237,40 zł i składał się 

z 269.686.187 akcji.  

 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz 1 stycznia 2012 roku 35.951.282 Akcji Emitenta było akcjami zdematerializowanymi, 

które były przedmiotem obrotu na rynku głównym GPW. 

 

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 173.202.228,60 złotych i dzieli się 

na 866.011.143 akcji, z czego 35.951.282 akcji Emitenta są akcjami zdematerializowanymi, które są przedmiotem obrotu na 

rynku głównym GPW. 

21.1.2. AKCJE, KTÓRE NIE REPREZENTUJĄ KAPITAŁU 

Emitent nie emitował akcji nie reprezentujących kapitału. 

21.1.3. LICZBA, WARTOŚĆ KSIĘGOWA I WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI EMITENTA 

W POSIADANIU EMITENTA, INNYCH OSÓB W IMIENIU EMITENTA LUB PRZEZ 

PODMIOTY ZALEŻNE EMITENTA 

Nie występują akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub podmiotów zależnych Emitenta. 

21.1.4. ZAMIENNE PAPIERY WARTOŚCIOWE, WYMIENNE PAPIERY WARTOŚCIOWE 

LUB PAPIERY WARTOŚCIOWE Z WARRANTAMI 

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.  

21.1.5. WSZELKIE PRAWA NABYCIA LUB ZOBOWIĄZANIA W ODNIESIENIU DO 

KAPITAŁU AUTORYZOWANEGO, ALE NIEWYEMITOWANEGO, LUB ZOBOWIĄZAŃ DO 

PODWYŻSZENIA KAPITAŁU 

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 
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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 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; 
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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.  

 

21.1.6. INFORMACJE O KAPITALE DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY, KTÓRY JEST 

PRZEDMIOTEM OPCJI LUB WOBEC KTÓREGO ZOSTAŁO UZGODNIONE WARUNKOWO 

LUB BEZWARUNKOWO, ŻE ZOSTANIE ON PRZEDMIOTEM OPCJI 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie istnieje kapitał dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec 

którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie sie on przedmiotem opcji. 

21.1.7. DANE HISTORYCZNE NA TEMAT KAPITAŁU AKCYJNEGO (PODSTAWOWEGO 

I ZAKŁADOWEGO) ZA OKRES OBJĘTY HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI 

FINANSOWYMI 

Uchwałą Nr 1 Zarządu z dnia 5 października 2007 roku, zmieniono Uchwałę Nr 1 Zarządu z dnia 28 grudnia 2007 roku, 

podwyższono kapitał zakładowy Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O i P z pozbawieniem 

prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał 

zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 16.700.000,00 zł i wynosi 71.902.564,00 zł. Podwyższenie kapitału 

dokonało sie w drodze emisji 3.500.000 sztuk akcji serii O oraz w drodze emisji 4.850.000 sztuk akcji serii P. 

Postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 12 lutego 2008 roku dokonano zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii O i P. 

 

W dniu 10 czerwca 2009 roku Zwyczajne Wlane Zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 25/2009 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii R z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akcje serii R zostały zaoferowane         

i objęte przez NOVY WINDOWS BVI za wkład niepieniężny w postaci 143 akcji spółki European Windows S.A. z siedzibą 

w Capellen, (Luksemburg) wpisanej do rejestru spółek komercyjnych w Luksemburgu pod numerem B136000, o wartości 

nominalnej 100 EUR każda i łącznej wartości 14.300 EUR które stanowią 46,12% kapitału zakładowego i uprawniają do 

46,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje spółki European Windows S.A. zostaną objęte przez Spółkę        

i pokryte obligacjami emitowanymi na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia. Emisja akcji serii R została 

wpisana do rejestru w dniu 23 września 2009 roku.  

 

Emisja 124.068.462 akcji serii S o wartości nominalnej 0,20 zł została przeprowadzona w oparciu o uchwałę nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRION S.A. z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia kapitału 

zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze 

nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

Akcje serii S zostały objęte na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2010 r. przez GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą 

w Larnaca  na Cyprze, której właścicielem jest ALTERCO S.A. i zostały opłacone wkładem  pieniężnym w wysokości 56 

100 000 zł. 

 

Emisje akcji serii T1, T2, T3, T4, T5 i U zostały przeprowadzone przez Zarząd Spółki w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia Statutowego zawartego w § 7a Statutu Spółki. 

 

Emisja akcji serii T1 została przeprowadzona w oparciu o uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej Spółki TRION Spółka Akcyjna      

z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez 

Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T1 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej 

akcji serii T1. Zgodę na wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej udzieliła Zarządowi Rada Nadzorcza            

w uchwale nr 1 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd 
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Spółki prawa poboru akcji serii T1 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji 

serii T1. 

 

Emisja akcji serii T2 została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą          

w Inowrocławiu nr 1 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego w drodze emisji akcji serii T2 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii T2 dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

w sprawie zmiany statutu spółki. Zgodę na wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej udzieliła Zarządowi Rada 

Nadzorcza w uchwale nr 7/05/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgodny na pozbawienie akcjonariuszy 

Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T2 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki 

ceny emisyjnej akcji serii T2. 

 

Emisja akcji serii T3 została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą          

w Inowrocławiu nr 2 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego w drodze emisji akcji serii T3 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii T3 dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

w sprawie zmiany statutu spółki. Zgodę na wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej udzieliła Zarządowi Rada 

Nadzorcza w uchwale nr 8/05/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgodny na pozbawienie akcjonariuszy 

Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T3 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki 

ceny emisyjnej akcji serii T3. 

 

Emisja akcji serii T4 została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą          

w Inowrocławiu nr 1 z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego w drodze emisji akcji serii T4 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii T4 dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

w sprawie zmiany statutu spółki. Zgodę na wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej udzieliła Zarządowi Rada 

Nadzorcza w uchwale nr 9/05/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgodny na pozbawienie akcjonariuszy 

Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T4 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki 

ceny emisyjnej akcji serii T4. Emisja akcji serii T4 została zarejestrowana w dniu 20 lipca 2011 roku. 

 

Emisja akcji serii T5 została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą          

w Inowrocławiu nr 3 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego w drodze emisji akcji serii T5 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii T5 dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

w sprawie zmiany statutu spółki. Zgodę na wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej udzieliła Zarządowi Rada 

Nadzorcza w uchwale nr 10/05/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgodny na pozbawienie akcjonariuszy 

Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii T5 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki 

ceny emisyjnej akcji serii T5. 

 

W dniu 20 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii U z prawem poboru dla 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. W dniu 15 listopada 2011 roku Zarząd korzystając                     

z upoważnienia udzielonego w §3 ustęp 5 uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRION S.A. z dnia 20 

lipca 2011 roku, podjął uchwałę nr 1 w sprawie odstąpienia od oferty publicznej akcji serii U z prawem poboru dla 

dotychczasowych akcjonariuszy. Informacja o odstąpieniu przez Zarząd od oferty publicznej akcji serii U z prawem poboru 

dla dotychczasowych akcjonariuszy została przedstawiona przez Zarząd akcjonariuszom Spółki na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu TRION S.A. w dniu 15 listopada 2011 roku.   

 

Emitent przeprowadził emisję akcji serii U w drodze podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru        

w  ramach subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Emisja akcji serii U została 

przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu nr 1 z dnia 8 

września 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

W dniu 20 października 2011 roku Zarząd TRION S.A. podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U1 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii U1 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Zgodę na wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie 

ceny emisyjnej udzieliła Zarządowi Rada Nadzorcza w uchwale nr 1/10/2011 podjętej w dniu 17.10.2011 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii U1 oraz w sprawie 

wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii U1. Emisja akcji serii U1 została zarejestrowana 

w dniu 27 stycznia 2012 roku.  

 

W dniu 27 grudnia 2011 roku Zarząd TRION S.A. podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego         

w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U2 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii U2 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Zgodę na wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie 

ceny emisyjnej udzieliła Zarządowi Rada Nadzorcza w uchwale nr 10/12/2011 podjętej w dniu 20 grudnia 2011 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii U2 oraz w 

sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii U2. 

 

W dniu 27 grudnia 2011 roku Zarząd TRION S.A. podjął uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego          

w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U3 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii U3 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Zgodę na wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie 
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ceny emisyjnej udzieliła Zarządowi Rada Nadzorcza w uchwale nr 11/12/2011 podjętej w dniu 20 grudnia 2011 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii U3 oraz w 

sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii U3. 

 

W dniu 27 grudnia 2011 roku Zarząd TRION S.A. podjął uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego          

w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii U4 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii U4 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Zgodę na wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie 

ceny emisyjnej udzieliła Zarządowi Rada Nadzorcza w uchwale nr 12/12/2011 podjętej w dniu 20 grudnia 2011 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii U4 oraz w 

sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii U4. 

 

W dniu 15 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie 

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

akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki. Na podstawie tej uchwały Spółka mogła emitować akcje serii V dla 

posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji serii V. 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, opublikowanej w raporcie bieżącym z dnia 15 listopada 2011 roku nr 86/2011, 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 umową inwestycyjną zawartą w dniu 8 września 

2011 roku pomiędzy Spółką i Slidellco Holding Limited przy udziale Derwent sp. z o.o. Marseille S.K.A., o której Spółka 

informowała w raporcie bieżącym z dnia 9 września 2011 roku nr 56/2011, zmienioną aneksem z dnia 29 września 2011 

roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 29 września 2011 roku nr 60/2011. 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. 

21.2. UMOWA SPÓŁKI I STATUT 

21.2.1. OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z § 5 Statutu jest: 

 

1. Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z); 

2. Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z); 

3. Produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z); 

4. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z); 

5. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z); 

6. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do 

wyplatania (PKD 16.29.Z); 

7. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z); 

8. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z); 

9. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z); 

10. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z); 

11. Produkcja szkła płaskiego (PKD 23.11.Z); 

12. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z); 

13. Produkcja szkła gospodarczego (PKD 23.13.Z); 

14. Produkcja włókien szklanych (PKD 23.14.Z); 

15. Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (PKD 23.19.Z); 

16. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z); 

17. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z); 

18. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z); 

19. Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (PKD 25.71.Z); 

20. Produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z); 

21. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z); 

22. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z); 

23. Produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z); 

24. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z); 

25. Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z); 

26. Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z); 

27. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z); 

28. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz Budownictwa (PKD 28.92.Z); 

29. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z); 

30. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z); 

31. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z); 

32. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 

33. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); 

34. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z); 
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35. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z); 

36. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z); 

37. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); 

38. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); 

39. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z); 

40. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(PKD 42.99.Z); 

41. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z); 

42. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z); 

43. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z); 

44. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z); 

45. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z); 

46. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z); 

47. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z); 

48. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z); 

49. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z); 

50. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 

(PKD 46.74.Z); 

51. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); 

52. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z); 

53. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z); 

54. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 

55. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); 

56. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); 

57. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z); 

58. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A); 

59. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); 

60. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C); 

61. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 

62. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); 

63. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 

64. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 

65. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); 

66. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 

67. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); 

68. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); 

69. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); 

70. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); 

71. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z); 

72. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z); 

73. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); 

74. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń                      

i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z); 

75. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 

76. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 

77. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); 

78. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); 

79. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 

80. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 

81. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z); 

82. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); 

83. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); 

84. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z); 

85. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 

86. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); 

87. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z); 

88. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z); 

89. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z); 

90. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z); 

91. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z); 

92. Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z); 

93. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(PKD 77.39.Z); 

94. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z); 

95. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 
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21.2.2. PODSUMOWANIE WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ STATUTU EMITENTA ORAZ 

REGULAMINÓW EMITENTA ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CZŁONKÓW ORGANÓW 

ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH 

Regulamin Zarządu 

 

Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 członków Zarządu:, Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych 

członków Zarządu. Prezesa Zarządu, a pozostałych członków Zarządu na jego wniosek, powołuje Rada Nadzorcza. Kadencja 

Zarządu trwa 3 lata. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch członków 

Zarządu łącznie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. 

 

Zgodnie z Regulaminem Zarządu, każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy 

korporacyjne Spółki nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki (zwykłego zarządu) zgodnie z zakresem 

określonym w pkt. 4.4. Regulaminu Zarządu. Jeżeli przed załatwieniem sprawy choćby jeden z pozostałych członków 

Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest 

uprzednia uchwała Zarządu. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu wykonać czynność nagłą, która 

przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, a której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na niepowetowane straty. 

 

Zgodnie z punktem 4.4. Regulaminu Zarządu, w ramach podziału pracy Zarządu niżej wymienione sprawy korporacyjne 

Spółki powierza się do prowadzenia i nadzoru: 

 

Prezesowi Zarządu: 

a.) kierowanie i nadzór nad działalnością Spółki, 

b.) zwoływanie posiedzeń organów Spółki, 

c.) wykonywanie praw z udziałów, akcji w spółkach zależnych i stowarzyszeniach, 

d.) współpraca z członkami Rady Nadzorczej, 

e.) powoływanie prokurentów za zgoda pozostałych członków Zarządu, 

f.) kontrola legalności spraw, 

g.) public relations- kształtowanie wizerunku Spółki i jej władz u kontrahentów i akcjonariuszy, 

h.) przygotowanie projektów regulaminów korporacyjnych (władz) Spółki, 

i.) budowanie wieloletnich planów działalności przedsiębiorstwa. 

 

Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za sprawy Finansowo - Administracyjne: 

a.) bieżące zarządzanie funduszami i kapitałami, 

b.) wykonywanie obowiązków z zakresu dostępu do danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy, korporacyjnej, 

handlowej, w tym zastrzeganie dostępu do informacji i jej zwalnianie, zakazy konkurencji i przestrzeganie zasad konkurencji, 

c.) opracowywanie sprawozdań z działalności zarządu oraz z działalności Grupy Kapitałowej. 

 

Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za sprawy Korporacyjne, Rozwoju i Inwestycji Kapitałowych: 

a) nadzór nad uczestnictwem Spółki w innych spółkach i organizacjach, 

b) przygotowanie średnio - i długoterminowych strategii rozwoju Spółki, 

c) sprawy podwyższenia kapitału akcyjnego - emisji akcji, 

f) analiza i ocena wykonania strategii ogólnej i strategii odcinkowych, 

g) modyfikacja strategii ogólnej i strategii odcinkowych, 

h) wynalazczość, racjonalizacja, działalność badawcza i rozwojowa Spółki, 

i) współdziałanie w zakresie public realtions. 

 

Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za sprawy Handlowe i Marketingu: 

a) kształtowanie polityki sprzedaży i marketingu, 

b) budowanie średnio - i długoterminowej strategii rynkowej. 

 

Rada Nadzorcza 

 

Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 9 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady 

Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

gałęziach przedsiębiorstwa.  

 

Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach 

niniejszego statutu należy: 

1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu – a także na jego wniosek – pozostałych członków Zarządu, 

2) zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we 

 wszystkich sporach z członkami Zarządu, 

3) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu, 

4) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce 

 konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz, 

5) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 
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6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. 

7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, 

8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Spółki, 

9)    zatwierdzanie regulaminu Zarządu. 
 

Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, 

który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje 

Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane 

przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek 

Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. 

Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek                  

z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu 

z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej 

siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce 

przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę      

i porządek obrad posiedzenia. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy 

członkowie Rady zostali zaproszeni na jej posiedzenie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez 

formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie 

określonych spraw w porządku obrad. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy 

wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

21.2.3. OPIS PRAW, PRZYWILEJÓW I OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z AKCJAMI 

EMITENTA 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w Statucie oraz         

w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób                  

i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego. 

 

Akcje wyemitowane przez Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

 

Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) 

czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.                 

W granicach określonych przepisami prawa Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych 

kapitałów własnych dodatkowych kapitałów rezerwowych. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne 

Zgromadzenie. 

 

Statut nie zawiera żadnych postanowień, z których wynikałoby zobowiązanie do dalszego wezwania kapitałowego (capital 

call) przez Emitenta. 

 

Statut nie zawiera postanowień faworyzujących lub dyskryminujących obecnych lub potencjalnych posiadaczy akcji              

w wyniku posiadania przez takich akcjonariuszy znacznej liczby akcji. 

 

Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki wynikające z Kodeksu spółek handlowych 

 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym, wynikające z przepisów Kodeksu spółek 

handlowych: 

 

1) Prawo do dywidendy 
 

Prawo do dywidendy oznacza prawo do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). 

 

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, 

że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są 

akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia 

(art. 348 § 3 KSH). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW       

i GPW. 

 

Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcje, oraz o terminach dnia 

dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy, uchwałę 

właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu 

dywidendy. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na 

podstawie właściwych przepisów oraz soboty. Zgodnie z § 26 Regulaminu GPW, emitenci papierów wartościowych 

zobowiązani są informować GPW o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgadniać z GPW decyzje dotyczące wypłaty w zakresie, 

w którym mogą mieć one wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Ponadto § 124 
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Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na emitentów papierów wartościowych następujące obowiązki:                  

(i) niezwłocznego poinformowania KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia 

ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) i dnia wypłaty dywidendy, nie później niż 10 

dni przed dniem dywidendy; (ii) niezwłocznego przekazania KDPW uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach 

wymienionych w punkcie (i) powyżej, (iii) przekazania KDPW informacji o liczbie akcji własnych, na które dywidenda nie 

będzie wypłacana, oraz kontach, na których w KDPW rejestrowane są te akcje; oraz (iv) przekazania podmiotom 

prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych Emitenta, na które dywidenda nie będzie wypłacana – 

informację określającą liczbę tych akcji. Przekazanie informacji powinno nastąpić nie później niż na 10 dni przed dniem 

dywidendy. Zgodnie z § 124 pkt 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może przypadać 

najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Przy czym, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów 

określonych w dniach wyłącza się dni wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty. Wypłata dywidendy 

przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta, zgodnie z § 130 Szczegółowych Zasad 

Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do 

dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez 

KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne 

rachunki akcjonariuszy. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). W następstwie podjęcia 

uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę 

dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na 

zasadach ogólnych, to jest po dziesięciu latach. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego 

Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu 

określonym przez Radę Nadzorczą (art. 348 § 4 KSH). Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do 

dywidendy.  

 

Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu 

opodatkowaniu, albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe 

wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. 

certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na 

podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede 

wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy 

też ze względu na istniejące wątpliwości potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, 

jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które 

przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia 

nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym, nie istnieją inne 

ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami. 

 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego 

o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego                       

i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tą należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje 

własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na 

kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy 

dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 

 

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) 
 

Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części 

lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych 

głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu 

kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta),                 

z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach 

określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy 

akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH). 

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad 

walnego zgromadzenia (art. 433 § 2 KSH). 

 

3) Brak innych praw do udziału w zysku 
 

Z akcjami Emitenta nie jest związane inne niż dywidenda prawo do udziału w zyskach Emitenta, w szczególności Statut 

Emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw 

założycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki, lub świadectw użytkowych wydanych   

w zamian za akcje umorzone. 

 

4) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 

likwidacji 

 



Prospekt emisyjny TRION S.A.   Dokument Rejestracyjny 

 

125 

 

Zgodnie z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między 

akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Spółki nie przewiduje 

żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

 

5) Prawo do zbywania posiadanych akcji 

 

Akcje spółki są zbywalne. 

 

6) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem 
 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach 

papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu      

z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

 

Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki wynikające ze Statutu 
 

Zgodnie z §9 Statutu Emitenta, akcje Emitenta mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego.  

 

Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki 

 

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce (uprawnienia 

korporacyjne): 

 

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym 

Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH).  

 

Z każdą akcją Emitenta związany jest jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. 

  

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga 

udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga 

opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 

4121 § 2 KSH). 

  

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 

szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) (art. 4061 § 1 

KSH). 

 

2. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 

połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce (art. 399 § 3 KSH). 

 

3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz żądania umieszczenia w porządku obrad 

tego zgromadzenia poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania 

Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Sąd Rejestrowy może upoważnić do 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 

KSH). 

 

4. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 

przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 

KSH). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 

obrad (art. 401 § 1 KSH). 

 

5. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 – 427 KSH. 

 

6. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek 

akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien 

być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

 

7. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej 

lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne 

Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do 

spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego         

w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
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8. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności 

zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do 

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny 

sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad 

Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego            

o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH). 

 

9. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 KSH). 

 

10. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz 

z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed 

Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). 

 

11. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). 

 

12. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 

Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

 

13. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą 

kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 

jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). 

 

14. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał 

(art. 421 § 3 KSH). 

 

15. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 

KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia 

ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

 

16. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, 

o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału 

Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki). 

 

17. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 

7 KSH). 

 

18. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona   

w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem 

Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia 

liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako 

zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz 

odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

 

Uprawnienia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
 

1) Prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego lub dokumentu akcji 
 

Na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dokumentem potwierdzającym fakt posiadania 

uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może 

być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z postanowieniami Ustawy               

o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje 

uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 328 § 6 KSH). 

Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie 

dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, 

które nie zostały zdematerializowane. 

 

2) Prawo do złożenia wniosku dotyczącego powołania biegłego rewidenta 
 

Art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, prawo do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego 

rewidenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Emitenta lub prowadzeniem jego spraw (rewident do spraw 

szczególnych). W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią złożonego wniosku              

o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 

rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
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3) Prawo do żądania wykupu akcji 
 

Uprawnieniem chroniącym mniejszościowych akcjonariuszy jest instytucja przewidziana w art. 83 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. Zgodnie z tym przepisem akcjonariusz spółki publicznej może żądać na piśmie wykupu posiadanych przez niego 

akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy      

o Ofercie Publicznej). Takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 

90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 

30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron 

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile członkowie tego porozumienia 

posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 

 

4) Prawo do żądania sprzedaży akcji 
 

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego 

dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 

Ustawy o Ofercie Publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce przysługuje prawo żądania od 

pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup) (art. 82 Ustawy             

o Ofercie Publicznej). 

21.2.4. OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZMIANY PRAW POSIADACZY AKCJI, ZE 

WSKAZANIEM TYCH ZASAD, KTÓRE MAJĄ BARDZIEJ ZNACZĄCY ZAKRES, NIŻ JEST TO 

WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA 

Zgodnie z przepisami KSH Emitent może wydać akcje o szczególnych uprawnieniach, a także przyznać indywidualnie 

oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być 

akcjonariuszem Emitenta. 

 

Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie, o którym mowa, może 

dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie     

w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej, a ponadto jednej akcji nie można przyznać więcej niż 2 głosy                

i w przypadku zamiany takiej akcji na akcje na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom, 

uprzywilejowanie to wygasa. Zgodnie z art. 334 § 2 KSH zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie 

może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. 

 

Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż 

o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to 

akcji niemych oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi 

akcjami (nie dotyczy to akcji niemych). 

 

Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nadto akcjonariu-

szowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, 

można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie później jednak nić w ciągu kolejnych trzech lat 

obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, 

upływu terminu lub ziszczenia sie warunku. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane 

z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału 

zakładowego. 

 

Osobiste uprawnienia, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi i dotyczyć mogą m.in. 

prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych 

świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu 

terminu lub ziszczenia sie warunku. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio 

ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych. 

 

Opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie 

indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, dla swej ważności wymagają odpowiednich 

postanowień Statutu. Wprowadzenie któregokolwiek z nich w wypadku Emitenta wymagałoby zmiany Statutu. Zgodnie        

z art. 430 § 1 KSH, zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ i wpisu 

do rejestru. Ponadto uchwała taka winna zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie 

podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego 

uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji 

lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub 

uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, wymaga zgody 

wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 KSH). Zmiana statutu niedotycząca podwyższenia kapitału zakładowego 

winna być zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia (art. 430 § 2 KSH). 

 

W statucie Emitenta nie zostały przewidziane działania, dotyczące zmiany praw posiadaczy akcji, które miałyby bardziej 

znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa. 
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Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie Akcjonariusza, jeżeli ustawa 

lub statut nie stanowi inaczej (art. 334 § 2 KSH). Statut Spółki nie zabrania zamiany akcji z akcji imiennych na okaziciela        

i odwrotnie. 

 

Dodatkowo należy wskazać, iż akcje Spółki mogą być umarzane (§ 9 Statutu Spółki). 

21.2.5. OPIS ZASAD OKREŚLAJĄCYCH SPOSÓB ZWOŁYWANIA ZWYCZAJNYCH 

WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY ORAZ NADZWYCZAJNYCH WALNYCH 

ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY, WŁĄCZNIE Z ZASADAMI UCZESTNICTWA W NICH 

Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa sie w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek akcjonariuszy 

reprezentujących nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

 

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym               

w Statucie lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go 

uzna za wskazane. 

 

Akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów 

w Spółce może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

 

Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje sie przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz            

w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. 

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut nie 

stanowią inaczej. 

 

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli. Zgodnie z zasadą swobodnego głosowania 

akcjonariusza, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 

 

Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się na piśmie oraz 

załącza sie je do protokołu Walnego Zgromadzenia lub w formie elektronicznej. 

 

Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje są akcjami zwykłymi. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na walnym 

zgromadzeniu.   

 

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza sie przy wyborach członków władz spółki i jej likwidatorów oraz 

głosowaniu nad ich odwołaniem, głosowaniu o pociągnięciu do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób, w sprawach 

osobowych, na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela. 

 

Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa zapada w jawnym głosowaniu imiennym. 

 

Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Zgodnie z art. 403 Walne zgromadzenie spółki publicznej może odbyć 

się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. 

21.2.6. OPIS POSTANOWIEŃ STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA, KTÓRE 

MOGŁYBY SPOWODOWAĆ OPÓŹNIENIE, ODROCZENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE 

ZMIANY KONTROLI NAD EMITENTEM 

W Statucie jak i regulaminach organów Emitenta, brak postanowień mogących spowodować opóźnienie, odroczenie lub 

uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 

21.2.7. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA, 

JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, REGULUJĄCYCH PROGOWĄ WIELKOŚĆ POSIADANYCH AKCJI, 

PO PRZEKROCZENIU KTÓREJ KONIECZNE JEST PODANIE STANU POSIADANIA AKCJI 

PRZEZ AKCJONARIUSZA 

Statut ani regulaminy Emitenta nie zawierają postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po 

przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 
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21.2.8. OPIS WARUNKÓW NAŁOŻONYCH ZAPISAMI STATUTU LUB REGULAMINAMI 

EMITENTA, KTÓRYM PODLEGAJĄ ZMIANY KAPITAŁU, JEŻELI ZASADY TE SĄ 

BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE, NIŻ OKREŚLONE WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCEGO 

PRAWA 

Statut ani regulaminy Emitenta nie zawierają postanowień regulujących zmiany kapitału, które są bardziej rygorystyczne niż 

określone wymogami obowiązującego prawa. 

22. ISTOTNE UMOWY 

 

Podsumowanie istotnych umów, których stroną jest Emitent lub członek jego Grupy Kapitałowej: 

 

I. Umowa inwestycyjna zawarta z NOVY WINDOWS BVI 
 

W dniu 23 kwietnia 2009 r. TRION S.A. zawarł umowę inwestycyjną z udziałowcem Spółki EUROPEAN WINDOWS S.A. 

z siedzibą w Luksemburgu (aktualna nazwa spółki to TRION FINANCIAL SERVICES S.A.), Spółką NOVY WINDOWS 

BVI z siedzibą w Aubergine House, Road Town, Tortola na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, wpisaną do rejestru Rejestru 

Spółek Brytyjskich Wysp Dziewiczych pod numerem 663835. 

 

Przedmiotem aportu wskazanego w umowie inwestycyjnej jest 310 akcji o wartości nominalnej 100 euro każda, spółki 

EUROPEAN WINDOWS S.A. z siedzibą w Capellen (Luksemburg), wpisanej w dniu 12 lutego 2008 r. do rejestru spółek 

komercyjnych w Luksemburgu pod numerem B136000, o kapitale zakładowym w wysokości 31 000 euro. 

 

Przejęcie 100 % akcji Spółki EUROPEAN WINDOWS S.A. pozwoliło na objęcie kontroli zarządczej i operacyjnej nad 

Grupą Kapitałową VPO PROTIVANOV S.A. z siedzibą w Protivanov w Republice Czeskiej, w której EUROPEAN 

WINDOWS S.A. posiada 90,28 % udziałów. 

 

Strony umowy zgodnie oświadczyły, iż : 

1) intencją Inwestora Novy Windows BVI jest uzyskanie statusu akcjonariusza Spółki TRION S.A., 

2) intencją Stron jest doprowadzenie w Spółce TRION S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

10.000.000 akcji serii R, które zaoferowane zostaną Inwestorowi w zamian za 143 akcje EUROPEAN WINDOWS S.A., 

stanowiące w przybliżeniu 46% kapitału zakładowego, 

3) intencją Stron jest doprowadzenie w spółce do emisji 2.350 obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości 

nominalnej 23 500 000,00 zł obejmowanych w zamian za 167 akcji EUROPEAN WINDOWS S.A., stanowiących                

w przybliżeniu 54% kapitału zakładowego, 

4) intencją Stron jest dopuszczenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym na GPW, 

5) intencją Stron nie jest dopuszczenie obligacji serii D do obrotu na rynku regulowanym na GPW. 

 

Strony uzgodniły, iż inwestycja zostanie przeprowadzona w następujący sposób : 

1) Inwestor dokona inwestycji w Spółkę w kwocie 43 500 000,00 zł obejmując łącznie 10.000.000 akcji serii R w Spółce      

o wartości nominalnej każdej akcji 2,00 zł, co stanowić będzie w zaokrągleniu 21,76 % kapitału zakładowego Spółki, po 

rejestracji kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz uprawniać będzie w zaokrągleniu do 21,76 % ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po rejestracji kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz 

obejmując 2.350 obligacji zwykłych serii D o łącznej wartości nominalnej 23 500 000,00 zł i o wartości nominalnej             

10 000,00 zł każda, 

2) Akcje serii R zostaną pokryte przez Inwestora przez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 46% akcji w spółce 

EUROPEAN WINDOWS S.A., 

3) Obligacje serii D zostaną pokryte przez Inwestora przez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 54% akcji w spółce 

EUROPEAN WINDOWS S.A., 

4) Cena emisyjna za jedną akcję serii R obejmowaną przez Inwestora w ramach realizowanej Inwestycji równa będzie 

wartości nominalnej i wyniesie 2,00 za jedną akcję, 

5) Inwestycja zrealizowana zostanie łącznie poprzez emisję akcji serii R i obligacji serii D na ustalonych pomiędzy stronami 

warunkach. Strony zgodnie akceptują warunek, iż realizacja Inwestycji może dojść do skutku wyłącznie poprzez objęcie 

przez Inwestora akcji serii R i obligacji serii D. Objęcie tylko akcji serii R lub tylko obligacji serii D nie stanowi realizacji 

Inwestycji i równoznaczne jest z niewykonaniem Umowy.  

 

Spółka TRION S.A. zobowiązuje się do zwołania Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w terminie nie późniejszym niż 

30 czerwca 2009 r., w porządku obrad którego zawarte będzie podjęcie uchwały w sprawie emisji 2.350 obligacji serii D       

o wartości nominalnej 10 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 23 500 000,00 zł. Obligacje serii D wyemitowane 

zostaną, jako obligacje zwykłe na okaziciela, oprocentowane w wysokości 7% w skali roku, przy czym szczegółowe warunki 

emisji obligacji przewidywać będą możliwość konwersji, w terminach zapadalności, zobowiązań wynikających z obligacji 

serii D wraz z odsetkami, na akcje Spółki emitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego. W porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia, o którym mowa powyżej, znajdzie się również uchwała w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę 20 000 000,00 zł w drodze emisji 10.000.000 akcji serii R o wartości nominalnej 2,00 zł każda, 

z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie 

z art. 311 KSH. Po podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji serii D w terminie 7 dni Zarząd 

Spółki podejmie uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii D. W terminie 7 dni od dnia przyjęcia 
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szczegółowych warunków emisji obligacji serii D nastąpi zawarcie przez Strony umowy objęcia obligacji serii D. Obligacje 

serii D pokryte zostaną w dniu zawarcia umowy objęcia obligacji. Po podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii R, Zarząd Spółki skieruje do Inwestora ofertę objęcia akcji serii R w trybie art. 431 

§ pkt 1 KSH, a Inwestor zobowiązuje się ofertę przyjąć poprzez udzielenie odpowiedzi pisemnej w terminie 7 dni od 

otrzymania oferty. W terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Inwestora oferty, zawarta zostanie między Spółką a Inwestorem 

umowa objęcia akcji serii R. Inwestor obejmie oraz pokryje 10.000.000 akcji serii R za kwotę łączną 20 000 000,00 zł. 

Wkład na pokrycie akcji serii R, w postaci 143 akcji spółki EUROPEAN WINDOWS S.A., wniesiony zostanie do Spółki 

przed złożeniem do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii 

R. Akcje serii R będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2009 r. tj. w dywidendzie za rok 2009. Umowa objęcia 

obligacji wejdzie w życie z dniem zawarcia umowy objęcia akcji serii R i wniesienia przez Inwestora wkładu na pokrycie 

akcji serii R. Spółka, niezwłocznie po pokryciu obligacji serii D oraz po wydaniu przez sąd rejestrowy postanowienia            

w spawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R, złoży do spółki EUROPEAN WINDOWS S.A. 

wnioski o dokonanie rejestracji Spółki, jako akcjonariusza spółki EUROPEAN WINDOWS S.A. 

 

6) Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R, kapitał zakładowy Spółki 

TRION S.A. wyniesie 91 902 564,00 zł i dzielić się będzie na 45.951.282 akcje o wartości nominalnej 2,00 zł każda, 

7) W przypadku, gdy któraś ze Stron nie wykonuje lub nienależycie wykonuje postanowienia niniejszej umowy, Strona, 

której takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie może wyrządzić szkodę, wezwie Stronę naruszającą do wykonania 

UMOWY lub zmiany sposobu jej wykonywania, określając dokładnie żądane działania do podjęcia lub do zaniechania 

działania i zakreślając w tym celu termin nie dłuższy niż 14 dni, 

8) Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa powyżej Strona wzywająca może odstąpić od niniejszej UMOWY 

przez doręczenie drugiej Stronie oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, pod rygorem 

nieważności, 

9) W przypadku naruszenia postanowień niniejszej UMOWY Strona, która naruszenia dokonała zobowiązana jest do zapłaty 

drugiej Stronie kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł za każde naruszenie. Głównym przedmiotem działalności Spółki 

VPO PROTIVANOV a.s. jest produkcja stolarki otworowej PVC oraz świadczenie usług handlowych w zakresie 

wyposażenia dodatkowego stolarki otworowej.  

 

Produkty oferowane przez Grupę VPO PROTIVANOV a.s.: (1) okna i drzwi z tworzywa sztucznego, (2) rolety okienne, (3) 

żaluzje, (4) parapety, (5) systemy rozsuwane, (6) ogrody zimowe oraz (7) dystrybucja akcesoriów stolarki budowlanej. 

 

Realizacja przedstawionej inwestycji w ocenie Zarządu Spółki TRION S.A. przyniesie wymierne korzyści w następujących 

płaszczyznach : 

1) Wykorzystanie kanałów dystrybucji m.in. sprzedaż przez E-sklepy, sieć dealerów i przedstawicieli handlowych na 

obszarze działania Grupy VPO PROTIVANOV s.s., 

2) Powiększona Grupa Kapitałowa TRION będzie dysponowała lepszą pozycją wyjściową w stosunkach do wspólnych 

dostawców,  

3) Uzyskanie efektu skali poprzez zwiększenie ogólnego wolumenu produkcji, co umożliwi lepsze wykorzystanie 

istniejących mocy produkcyjnych, 

4) Dzięki wykorzystaniu dotychczasowych kanałów handlowych Grupa Kapitałowa TRION S.A. uzyska możliwość 

symultanicznego działania na rynkach środkowej i zachodniej Europy tj. Czechy, Słowacja, Francja, Szwajcaria, Wielka 

Brytania, 

5) Wykorzystanie sprzedaży online silne prowadzonej przez Spółkę ARGONA a.s. całego asortymentu uzupełniającego 

stolarki otworowej ( m.in. parapety, klamki, okucia, rolety, żaluzje ). 

 

Umowy zawarte w ramach realizacji umowy inwestycyjnej z NOVY WINDOWS BVI 

 

Zawarta z NOVY WINDOWS BVI umowa objęcia akcji serii R 

 

W dniu 10 sierpnia 2009 r. Emitent zawarł umowę objęcia 10.000.000 akcji Serii R z Spółką NOVY WINDOWS BVI           

z siedzibą w Aubergine House, Road Town, Tortola na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, wpisaną do rejestru Rejestru 

Spółek Brytyjskich Wysp Dziewiczych pod numerem 663835. Zawarta umowa była realizacją umowy inwestycyjnej z dnia 

23 kwietnia 2009 r., zgodnie z którą TRION S.A. przejął 100% akcji Spółki EUROPEAN WINDOWS S.A., co pozwoliło na 

objęcie kontroli zarządczej i operacyjnej nad Grupą Kapitałową VPO PROTIVANOV S.A. z siedzibą w Protivanov              

w Republice Czeskiej, w której EUROPEAN WINDOWS S.A. posiada 90,28% udziałów (Raport bieżący nr 9/2009 z dnia 

23 kwietnia 2009 r.). 

 

Zawarta z NOVY WINDOWS BVI umowa objęcia obligacji serii D 

 

Zarząd TRION S.A. w dniu 15 października 2009 r. poinformował, iż zawarł umowę objęcia 2.350 obligacji zwykłych na 

okaziciela Serii D z Spółką NOVY WINDOWS BVI z siedzibą w Aubergine House, Road Town, Tortola na Brytyjskich 

Wyspach Dziewiczych, wpisaną do rejestru Rejestru Spółek Brytyjskich Wysp Dziewiczych pod numerem 663835, 

reprezentowaną przez AMM FINANCE S.A. z siedzibą w Genewie na podstawie umowy o zarządzanie. Zawarta umowa 

była realizacją umowy inwestycyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 r. zgodnie, z którą TRION S.A. przejął 100% akcji Spółki 

EUROPEAN WINDOWS S.A. (obecnie TRION FINANCIAL SERVICES S.A.), co pozwoliło na objęcie kontroli 

zarządczej i operacyjnej nad Grupą Kapitałową VPO PROTIVANOV S.A. z siedzibą w Protivanov w Republice Czeskiej,    

w której EUROPEAN WINDOWS S.A. posiada 90,28% udziałów (Raport bieżący nr 9/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.). 

Podstawą emisji obligacji jest uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. nr 23 z dnia 10 
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czerwca 2009 r., na mocy której wyemitowano 2.350 obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej i cenie 

emisyjnej 10 000,00 zł każda, a łącznej wartości nominalnej 23 500 000,00 zł. Obejmowane obligacje są pokrywane przez 

Novy Fund wkładem niepieniężnym w postaci 167 sztuk akcji spółki European Windows S.A. (obecnie TRION 

FINANCIAL SERVICES S.A.)  z siedzibą w Capellen (Luksemburg) wpisaną w dniu 12 lutego 2008 r. do rejestru spółek 

komercyjnych w Luksemburgu pod numerem B136000, o kapitale zakładowym w wysokości 31 000 euro, stanowiących      

w przybliżeniu 54% całego kapitału zakładowego spośród łącznej liczby 310 akcji tej spółki. Pozostałe 143 akcje Spółki 

European Windows S.A. zostały pokryte akcjami serii R wyemitowanymi przez TRION S.A.. Obligacje emitowane są jako 

obligacje na okaziciela i będą posiadały formę dokumentu. Wtórny obrót obligacjami nie jest w żaden sposób ograniczony za 

wyjątkiem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz czynności prawnych 

Obligatariuszy. Obligacje są emitowane jako obligacje niezabezpieczone oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 7% 

w skali roku, liczonej od wartości nominalnej obligacji, począwszy od daty zawarcia umowy objęcia obligacji. Odsetki 

wypłacane będą w dniu wykupu tj. 17 czerwca 2013 r. W przypadku wcześniejszego wykupu, odsetki są naliczane do dnia 

wcześniejszego wykupu, oraz są wypłacane w dniu wcześniejszego wykupu. TRION S.A. jest uprawniony do skierowania do 

Obligatariusza przed dniem wykupu, jednakże nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zawarcia umowy objęcia obligacji, 

oferty objęcia akcji TRION S.A. nowej emisji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego, a Obligatariusz    

w przypadku otrzymania takiej oferty, uprawniony jest do ich objęcia. Wartość akcji nowej emisji zostanie określona przez 

TRION S.A. w drodze uchwały Zarządu. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji będzie nie niższa niż wartość nominalna 

akcji. Pokrycie wkładu za obejmowane akcje nowej emisji, w przypadku skorzystania z uprawnienia, nastąpi poprzez 

umowne potrącenie wierzytelności TRION S.A. z tytułu wniesienia wkładu za obejmowane akcje z wierzytelnością 

Obligatariusza z tytułu wykupu Obligacji, obejmującą wierzytelność główną oraz wynikające z niej wierzytelności 

akcesoryjne. Umowa potrącenia zostanie zawarta jednocześnie z objęciem akcji nowej emisji przez Obligatariusza. 

 

II. Emisja obligacji serii E przez TRION S.A.  
 

W dniu 25 stycznia 2010 r. Zarząd TRION S.A. podjął uchwałę o emisji obligacji serii E zgodnie z uchwałą nr 24 Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy z 10 czerwca 2009 r. o wartości 46 500 000,00 zł. Jednocześnie Zarząd TRION S.A. 

poinformował, że w dniu 25 stycznia 2010 r. zawarł umowę objęcia 4.650 obligacji serii E wartości nominalnej 10 000,00 zł 

każda w cenie emisyjnej 10 000,00 zł z podmiotem zależnym spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.                   

w organizacji z siedzibą  w Inowrocławiu. Jedynym właścicielem utworzonej spółki był TRION S.A. Działalność TRION 

FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w organizacji ma nie tylko ograniczać się do uczestniczenia w procesie restrukturyzacji 

Grupy Kapitałowej TRION S.A. ale przede wszystkim umożliwić pozyskanie kapitału na dalszy rozwój strukturalny              

i operacyjny grupy. Dla realizacji powyższego celu Spółka będzie dysponowała obligacjami TRION S.A. Celem emisji 

obligacji skierowanej do podmiotu zależnego TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. jest restrukturyzacja zadłużenia 

Grupy Kapitałowej TRION oraz pozyskanie finansowania na nowe inwestycje. Emisja obligacji serii E była wyrazem 

działania Zarządu TRION S.A. w kierunku stworzenia stabilnej podstawy do finansowania bieżącej i inwestycyjnej 

działalności Grupy Kapitałowej TRION. Ten sposób pozyskania kapitału miał umożliwić uniezależnienie Grupy od 

finansowania przez sektor bankowy oraz miał pomóc wykorzystać w pełni moce produkcyjne i dostawcze spółek 

produktowych. Miało to znamienne znaczenie w odniesieniu do spółek grupy znajdujących się w procesie restrukturyzacji. 

Intencją TRION S.A. jest wprowadzenie na rynek CATALYST obligacji serii E w celu umożliwienia obrotu wtórnego tymi 

obligacjami przez Obligatariuszy. Obligacje zostały pokryte wkładem pieniężnym. Obligacje objęte przez TRION 

FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. mogły być przeznaczone na zakup wierzytelności dostawców podmiotów wchodzących 

w skład Grupy Kapitałowej TRION. Powyższe działanie prognozowało wymierny skutek w postaci realnego oddłużenia 

grupy i znalazło zainteresowanie ze strony wierzycieli tychże spółek. Pozwoliłoby to na odblokowanie kanałów dostawczych 

i zaopatrzeniowych dla spółek produktowych. Obligacje były oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 12% w skali 

roku, liczonej od wartości nominalnej obligacji, począwszy od daty zawarcia umowy objęcia obligacji. Odsetki wypłacane 

miały być w dniu wykupu tj. 17 czerwca 2013 r. Obligacje serii E są obligacjami niezabezpieczonymi, czteroletnimi. TRION 

S.A. ma prawo żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji, a Obligatariusz jest zobowiązany obligacje 

te przedstawić TRION S.A. do wykupu w terminie 30 dni roboczych od doręczenia Obligatariuszowi żądania TRION S.A. 

TRION S.A. jest uprawniony do skierowania do Obligatariusza przed dniem wykupu, jednakże nie wcześniej niż po upływie 

roku od dnia zawarcia umowy objęcia obligacji, oferty objęcia akcji TRION S.A. nowej emisji emitowanych przez Zarząd 

TRION S.A. w ramach kapitału docelowego, a Obligatariusz w przypadku otrzymania takiej oferty, uprawniony jest do ich 

objęcia, w terminie określonym w ofercie objęcia akcji nowej emisji, jednakże nie później niż na dzień przed dniem wykupu. 

Wartość akcji nowej emisji zostanie określona przez TRION S.A. w drodze uchwały Zarządu TRION S.A. Cena emisyjna 

jednej akcji nowej emisji będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji. Pokrycie wkładu za obejmowane akcje nowej emisji, 

w przypadku skorzystania z uprawnienia nastąpi poprzez umowne potrącenie wierzytelności TRION S.A. z tytułu wniesienia 

wkładu za obejmowane akcje nowej emisji z wierzytelnością Obligatariusza z tytułu wykupu obligacji, obejmującą 

wierzytelność główną oraz wynikające z niej wierzytelności akcesoryjne. Umowa potrącenia zostanie zawarta jednocześnie     

z objęciem akcji przez Obligatariusza. Obligacje wykupione na zasadzie potrącenia ulegną umorzeniu. 

 

III. Umowa sprzedaży części nieruchomości zawarta z CRONIMET PL Sp. z o.o. 

 

W  dniu 13 maja 2010 r. TRION SA zawarł z CRONIMET PL Sp. z o.o. umowę sprzedaży części nieruchomości                      

w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154 za cenę 4 900 000,00 zł. Środki uzyskane ze sprzedaży zostały w większości 

przeznaczone na spłatę zobowiązań bankowych zabezpieczonych hipotecznie na zbywanej działce oraz na spłatę zobowiązań 

podatkowych. Umowa została zawarta w ramach wykonania umowy przedwstępnej z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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IV. Wypowiedzenie umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym przez Bank Spółdzielczy                

w Inowrocławiu  

 

W dniu 25 maja 2010 r. Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu wypowiedział umowę o kredyt krótkoterminowy w rachunku 

bieżącym z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Tytułem uregulowania zobowiązań kredytowych Zarząd 

TRION S.A. złożył bankowi propozycję przejęcia zabezpieczonej hipotecznie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy 

ul. Marcinkowskiego 154. Rada Nadzorcza w dniu 26 maja 2010 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości. 

Zarząd TRION S.A. w nawiązaniu do przekazanego raportu bieżącego nr 20 z dnia 26 maja 2010 r. w przedmiocie 

wypowiedzenia umowy kredytowej informuje, iż w związku z podjętymi rozmowami Zarządu spółki z Bankiem 

Spółdzielczym i przedstawioną propozycją spłaty zadłużenia oraz programu naprawczego Grupy TRION, Spółdzielcza 

Grupa Bankowa podjęła decyzję o obniżeniu oprocentowania wymagalnego kredytu udzielonego w konsorcjum z Bankiem 

Spółdzielczym w Inowrocławiu, udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr BY/201/ORK/K/09 z dnia 29 sierpnia  

2009 r. do poziomu 10% w stosunku rocznym.  Akceptacja propozycji programu oddłużeniowego i odejście przez 

Spółdzielczą Grupę Bankową od karnych odsetek otworzyła drogę Grupie TRION do dalszych działań zmierzających do 

przywrócenia bieżącej współpracy z bankiem finansującym i udrożnienia przepływów finansowych w spółce. 

 

V. Umowa objęcia akcji serii S przez GRANDECASSIUS LTD i umowa sprzedaży akcji CF PLUS S.A. 

 

W ramach trwającego procesu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zainicjowanego podjętą uchwałą 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 listopada 2010 r., w dniu 23 grudnia 2010 r. TRION S.A. zawarł 

umowę objęcia 112.200.000 akcji serii S ze spółką prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą w Larnaca 

na Cyprze, której właścicielem jest ALTERCO S.A., polska spółka działająca na rynku deweloperskim. Objęte przez spółkę 

GRANDECASSIUS LIMITED akcje TRION S.A. zostały opłacone wkładem pieniężnym w wysokości 56 100 000,00 zł. 

Ponadto w dniu 23 grudnia 2010 r. TRION S.A. nabył na podstawie zawartej umowy sprzedaży od spółki prawa 

cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED 26.500.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących 100% udziału 

w kapitale zakładowym spółki CF PLUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 0000243822. Cena sprzedaży została ustalona w wysokości 67 045 000,00 zł.  

Spółka prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED objęła w dniu 23 grudnia 2010 r. 112.200.000 akcji serii S 

TRION S.A. w ramach trwającego procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Poza tym brak jest jakichkolwiek 

powiązań pomiędzy TRION S.A. i jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi a spółką GRANDECASSIUS LIMITED. 

Kryterium uznania nabywanych aktywów za znaczące: wartość nabytych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów 

własnych TRION S.A. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego TRION w ramach emisji akcji serii S miała miejsce 

w dniu 31 stycznia 2011 roku.  

 

Zakupiona przez TRION S.A. Spółka CF PLUS S.A. posiada cztery spółki celowe. Zadaniem tych spółek jest 

zorganizowanie i przeprowadzenie kompletnego procesu budowlanego zaplanowanych inwestycji w różnych rejonach Polski, 

które zakładają wybudowanie na obrzeżach najważniejszych aglomeracji miejskich jednorodzinnych osiedli 

mieszkaniowych, tj.: 

1.Absolut Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka zrealizuje osiedle 190 domów jednorodzinnych                     

w Gruszczynie (koło Poznania), powierzchnia gruntu wynosi 13,2 ha; 

2.Emir 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka posiada prawo do nabycia gruntu w Krakowie pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 21,6 ha, planowana inwestycja to ponad 220 jednostek 

mieszkaniowych z programem towarzyszącym; 

3.Cogilco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka posiada grunt w Kiekrzu (koło Poznania) pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 4,8 ha, na którym powstanie około 60 domów; 

4.Tara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka posiada prawo do nabycia gruntu w Gdańsku pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 8,7 ha, inwestycja obejmie wybudowanie ok. 100 budynków, w 

tym kilkanaście rezydencji. 

 

VI. Udzielenie poręczenia przez spółkę zależną COGILCO POLONIA Sp. z o.o. 

 

Cogilco Polonia Sp. z o.o. w dniu 28 lutego 2011 r. przystąpiła jako poręczyciel do wielostronnej umowy przyrzeczenia 

nabycia i ustanowienia zastawu na akcjach. Poręczenie zostało udzielone firmie Progres Investment S.A. z siedzibą               

w Warszawie, jako zabezpieczenie jej wierzytelności od spółki Stoneshore Consultants Ltd. z siedzibą w Limassol na Cyprze 

oraz spółki AG Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku na kwotę w łącznej wysokości 15 000 000,00 zł i dotyczy zobowiązania     

w łącznej wysokości 14 283 301,00 zł. Za udzielenie wyżej wymienionego poręczenia spółka Cogilco Polonia Sp. z o. o. 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości 500 000,00 zł netto, płatne w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Poręczenie zostało 

udzielone do końca marca 2012 r..  

 

VII. Sprzedaż nieruchomości przez spółkę Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. 

 

Dotychczasowy właściciel nieruchomości za zgodą Spółki  Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. zawarł w dniu 19 maja 2011 r. 

umowę dotyczącą sprzedaży nieruchomości położonej   w Gruszczynie, gmina Swarzędz, powiat poznański w województwie 

wielkopolskim składającej się z następujących działek:  

1) Nr 284 dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych o numerze PO2P/00026655/5,  
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2) Nr 285/1 i 285/2 dla których prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze PO2P/00026656/2,  

3) Nr 286 dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych o numerze PO2P/000241967/8. 

 

W związku z dokonaną transakcją dotyczącą  wyżej wyszczególnionej nieruchomości Spółce PROJEKT GRUSZCZYN     

Sp. z o.o. przysługuje roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości na jej rzecz, które jest  uwidocznione w dziale III 

wymienionych ksiąg wieczystych. Roszczenie to wraz z prawem do jednostronnego wskazania osoby trzeciej przez 

PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o., która wstąpi w całość lub część jej praw i obowiązków wynikających z zawartej 

przedwstępnej umowy sprzedaży stanowiło podstawę do zawarcia umów sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. 

Nieruchomość została sprzedana na rzecz spółki BERG POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę za 

wszystkie wyżej wskazane działki w kwocie 12 976 288,00 zł. Rozliczenia między BERG POLSKA Sp. z o.o., a PROJEKT 

GRUSZCZYN Sp. z o.o. odnośnie do ceny i wszelkich innych roszczeń wynikających z wstąpienia w miejsce praw                

i obowiązków PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o. przez BERG POLSKA Sp. z o.o. nastąpi w odrębnej umowie. 

Powyższe transakcje umożliwiły ALTERCO S.A. i TRION S.A. ustanowienie zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez 

spółkę ALTERCO S.A. z siedzibą w Warszawie na nieruchomości położonej w Gruszczynie na rzecz obligatoriuszy. To       

z kolei umożliwi uruchomienie pomostowego dofinansowania spółki TRION S.A., której ALTERCO S.A. jest pośrednio 

znaczącym akcjonariuszem. Otrzymane środki zostaną w części przeznaczone przez TRION S.A. na realizację pierwszych 

etapów zaplanowanych i rozpoczętych już projektów deweloperskich w Węgrzcach pod Krakowem oraz w Kiekrzu pod 

Poznaniem. 

 

VIII. Zawarcie umowy objęcia akcji serii T1 przez Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 

 

Emitent w dniu 26 maja 2011 r. zawarł z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

umowę objęcia 16.026.464 sztuk akcji serii T1 wyemitowanych przez TRION S.A. w cenie emisyjnej 0,50 zł za każdą akcję. 

W związku z zawartą umową oraz uchwałą Zarządu Spółki TRION S.A. nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T1 z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę               

3 205 292,80 zł, tj. z kwoty 34 003 948,80 zł do kwoty 37 209 241,60 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze emisji 

16.026.464 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oznaczonych numerami od    

1 do 16026464. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki ustalił cenę emisyjną nowoutworzonych akcji serii T1 na 

0,50 zł za każdą akcję.  

Powyższa umowa zawarta przez Zarząd Spółki kończy pełnym sukcesem proces spłaty całkowitego zadłużenia z tytułu 

zaciągniętych przez TRION S.A. kredytów bankowych, wynikających z umowy kredytowej nr BY/201/ORK/K/09 z dnia 24 

sierpnia 2009 r. zawartej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz umowy kredytowej nr 

KR/09/10/RB-09-00260 z dnia 02 października 2009 r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu, w łącznej 

kwocie 8 013 232,00 zł.  

Spłata zadłużenia z wyżej wymienionych umów kredytowych umożliwia Spółce uzyskanie równowagi finansowej, 

odzyskanie zdolności kredytowej oraz rozpoczęcie nowej działalności w obszarze budownictwa jedno- i wielorodzinnego       

z pełnym bezpieczeństwem biznesowym i prawnym. 

Objęcie akcji TRION S.A. przez dużą instytucję finansową, jaką jest Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na poziomie 

prawie 10% udziału w kapitale zakładowym oraz pozostawanie banku, w dalszej perspektywie w gronie akcjonariuszy 

Spółki, jest potwierdzeniem wiarygodności biznesowej i atrakcyjności inwestycyjnej Grupy Kapitałowej TRION S.A. 

 

IX. Umowa objęcia akcji serii T3 przez GRANDECASSIUS LTD  

 

Emitent w dniu 31 maja 2011 r. zawarł umowę objęcia 52.119.047 sztuk akcji serii T3 z akcjonariuszem spółki 

Grandecassius Limited w cenie emisyjnej 0,21 zł za jedną akcję i w łącznej cenie emisyjnej 10 945 000 zł. 

Objęcie akcji serii T3 było rezultatem podjętej przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

o kwotę 10 423 809,40 tj. z kwoty 37 709 241,60 zł do kwoty 48 133 051,00 zł w drodze emisji 52.119.047 nowych akcji 

zwykłych na okaziciela serii T3 o wartości nominalnej 0,20 zł każda.  

 

X. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy objęcia akcji serii T4 z 4 Business Consulting Tomasz Gromek 

 

W dniu 15 czerwca 2011 r. TRION S.A. zawarł umowę objęcia akcji z 4 Business Consulting Tomasz Gromek, który objął 

67.757.186 akcji za łączną cenę emisyjną 13 551 437,20 zł i jednostkową cenę emisyjną 0,20 zł za każdą akcję.  

 

W dniu 21 lipca 2011 r. umowa objęcia akcji serii T4 zawarta pomiędzy TRION S.A. z 4 Business Consulting Tomasz 

Gromek została rozwiązana za porozumieniem stron, w związku z brakiem wniesienia wkładów na pokrycie kapitału 

zakładowego TRION S.A.  

 

XI. Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej w celu nabycia udziałów w Korporacji Budowlanej DOM Sp. z 

o.o., emisja akcji TRION S.A. w ramach kapitału docelowego oraz zobowiązanie do emisji przez TRION S.A. 

warrantów subskrypcyjnych i akcji w ramach kapitału warunkowego W dniu 8 września 2011 roku Spółka 

zawarła ze spółką Slidellco Holdings Ltd. ("Slidellco") przy udziale Derwent Sp. z o.o. S.K.A. ("Derwent") 

umowę inwestycyjną ("Umowa"), na mocy której: 
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(a)Spółka nabędzie od Slidellco 2.335 udziałów ("Udziały I") w Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o. ("KB DOM"), 

stanowiących łącznie w dniu zawarcia Umowy 4,65% kapitału zakładowego KB DOM oraz uprawniających łącznie w dniu 

zawarcia Umowy do 4,65% głosów na zgromadzeniu wspólników KB DOM, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 

8.092.781,45 zł; przejście własności Udziałów I na rzecz Spółki zgodnie z Umową nastąpi w momencie zapisania Akcji I 

(zgodnie z definicją poniżej) na rachunku papierów wartościowych Slidellco; 

 

(b)pod warunkiem zaoferowania przez Spółkę do objęcia przez Slidellco Warrantów (zgodnie z definicją poniżej), Slidellco 

zobowiązało się sprzedać Spółce 47.869 udziałów w KB DOM ("Udziały II"), stanowiących łącznie w dniu zawarcia Umowy 

95,35% kapitału zakładowego KB DOM oraz uprawniających łącznie w dniu zawarcia Umowy do 95,35% głosów na 

zgromadzeniu wspólników KB DOM, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 165.907.218,55 zł; przejście własności Udziałów 

II na rzecz Spółki nastąpi w momencie zapisania Akcji II (zgodnie z definicją poniżej) na rachunku papierów wartościowych 

Slidellco; 

 

(c)Spółka zobowiązała się do zaoferowania Slidellco do objęcia w ramach oferty prywatnej 26.968.618 akcji zwykłych na 

okaziciela serii U Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda, emitowanych w ramach emisji z wyłączeniem prawa poboru    

z kapitału docelowego ("Akcje I"). W celu wykonania zobowiązania Spółki, w dniu 8 września 2011 roku Zarząd Spółki 

podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem            

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu została podjęta za zgodą Rada Nadzorcza Spółki. 

W dniu 8 września 2011 roku Spółka podpisała ze Slidellco umowę objęcia Akcji I za łączną cenę emisyjną równą 

8.090.585,40 zł, tj. 0,30 zł za każdą akcję; 

 

(d)Spółka zobowiązała się do dokonania w terminie do dnia 10 października 2011 roku jednokrotnej emisji 553.031.382 

nieodpłatnych, zbywalnych warrantów subskrypcyjnych ("Warranty"), skierowanej wyłącznie do Slidellco, z których każdy 

Warrant będzie upoważniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda, po 

cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł za jedną akcję, tj. wszystkie Warranty będą uprawniały do objęcia łącznie 553.031.382 

akcji Spółki ("Akcje II") za łączną cenę emisyjną wynoszącą 165.909.414,60 zł za wszystkie Akcje II; Spółka zobowiązała 

się do zaoferowania Slidellco Warrantów w terminie do 15 listopada 2011 roku, natomiast emisja Akcji II zgodnie z Umową 

nastąpi nie później niż do dnia 20 listopada 2011 roku; 

 

pkt (a)-(d) powyżej łącznie zwane "Transakcją". 

 

Po przeprowadzeniu Transakcji Spółka będzie posiadała 100% udziałów w KB DOM. 

 

Zgodnie z Umową rozliczenie Transakcji ma nastąpić poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących Slidellco 

wobec TRION z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za Udziały I i Udziały II z wierzytelnościami przysługującymi TRION wobec 

Slidellco o wniesienie wkładu na pokrycie Akcji I i Akcji II, na zasadach przewidzianych w Umowie. W dniu 8 września 

2011 r. Spółka zawarła ze Slidellco umowę potrącenia wierzytelności, na mocy której Spółka i Slidellco potrąciły wymagalną 

wierzytelność przysługującą Spółce w stosunku do Slidellco z tytułu objęcia Akcji I w kwocie 8.090.585,40 zł z wymagalną 

wierzytelnością pieniężną przysługującą Slidellco w stosunku do Spółki w wysokości 8.092.781,45 zł z tytułu zapłaty ceny 

sprzedaży za Udziały I, do wysokości wierzytelności niższej. W wyniku dokonanego potrącenia cały wkład pieniężny 

należny Spółce od Slidellco tytułem pokrycia objętych przez Slidellco Akcji I został wniesiony. 

 

Dodatkowo, w przypadku gdy po emisji Akcji II, lecz nie później niż do dnia 21 grudnia 2011 roku, Spółka dokona 

dodatkowej emisji gotówkowej do 100.000.000 nowych akcji w cenie emisyjnej 0,30 zł każda akcja, skierowanej do 

podmiotów trzecich, to - w przypadku nieobjęcia całej dodatkowej emisji przez te podmioty trzecie - Slidellco oraz Derwent 

zobowiązały się objąć nieobjęte akcje tej emisji w części proporcjonalnej do swojego udziału w akcjonariacie Spółki. 

 

Ponadto, Umowa przewiduje: 

(a)prawo do odstąpienia przez Spółkę w całości lub w części od Umowy w przypadku: (i) niezawarcia przez Slidellco 

umowy sprzedaży Udziałów II na rzecz Spółki pomimo zaoferowania przez Spółkę Warrantów do objęcia przez Slidellco; 

lub (ii) niewykonania lub nienależytego wykonania innych istotnych zobowiązań przez Slidellco wynikających z Umowy; 

oraz 

 

(b)prawo do odstąpienia przez Slidellco w całości lub w części od Umowy w przypadku: (i) niewyemitowania lub 

niezaoferowania Slidellco objęcia Akcji I; (ii) niewyemitowania lub niezaoferowania Slidellco objęcia Warrantów lub 

niewyemitowania Akcji II; (iii) niewykonania lub nienależytego wykonania innych istotnych zobowiązań Spółki 

wynikających z Umowy; (iv) spadku poniżej 0,20 zł średniej arytmetycznej cen zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie przez dowolne kolejne 7 dni sesyjnych w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 

zaoferowania przez Spółkę Warrantów do objęcia przez Slidellco; lub (v) jakiejkolwiek zmiany treści statutu Spółki, po 

zarejestrowaniu zmiany będącej aktualnie przedmiotem postępowania rejestrowego. 

 

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. 

 

Zawarta umowa inwestycyjna po zakończeniu całego procesu transakcyjnego w opinii Zarządu Spółki wniesie przede 

wszystkim dodaną wartość kompetencyjną i jakościową do Spółki TRION S.A., działającej w branży deweloperskiej od 

grudnia 2010 roku. W wyniku zawartej umowy zostanie włączona do Grupy TRION spółka KB DOM. Podmiot ten posiada 

profesjonalnie zorganizowane budowlane procesy technologiczne oraz zakontraktowaną wartość sprzedaży produktów 

budownictwa mieszkaniowego, mieszkań w segmencie standardu popularnego. Struktury spółki KB DOM stanowić będą 
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filar działalności budowlanej TRION S.A. Od grudnia 2010 r. tj. od momentu włączenia do Grupy TRION spółki CF PLUS 

S.A., a tym samym wniesienia aktywów w postaci nieruchomości przeznaczonych na projekty deweloperskie TRION S.A. 

poszukiwał rozwiązania pozwalającego na rozpoczęcie operacyjnej działalności budowlanej. Według oceny Zarządu Spółki, 

KB DOM stanowić będzie sprawne ogniwo technologiczne w obszarze budowy domów jednorodzinnych, budownictwa 

wielorodzinnego w segmencie mieszkań popularnych, budownictwa komunalnego wykazującego aktualnie wysoki wskaźnik 

zapotrzebowania rynku mieszkaniowego w Polsce. Dodatkowym atutem jest to, iż obok produkcji konstrukcyjnej elementów 

budownictwa mieszkaniowego Spółka prowadzi produkcję oraz sprzedaż systemu elewacji wentylowanej, kostki brukowej 

oraz kompletnej gamy galanterii dla budownictwa drogowego, rur betonowych i żelbetowych, wpustów betonowych, płyt 

elewacyjnych w systemach T-Wall, Freysissol na wiadukty i mosty, a także elementów odwodnienia pasa drogowego. Spółka 

oferuje bardzo szeroki asortyment wysoko jakościowych wyrobów dla budownictwa mieszkaniowego tj. ściany, stropy, płyty 

elewacyjne i dekoracyjne, system elewacji wentylowanych, elementy małej architektury jak np. kostka drogowa, krawężniki, 

obrzeża, płyty parkingowe, elementy zabudowy skarp, ogrodzenia. Spółka posiada również dobrze rozwinięte kanały 

dystrybucji na duże inwestycje drogowe, jak np. na budowę Autostrady A1. W ofercie KB DOM znajdują się również 

wszechstronne produkty infrastruktury drogowej w tym zabudowy pasa drogowego m.in. takie jak elementy elewacyjne 

wiaduktów i mostów, filary pod ekrany akustyczne, elementy odwodnienia pasa drogowego, rury betonowe i żelbetowe, 

wpusty drogowe, płyty drogowe i tramwajowe, płyty YOMB, kilkanaście różnorodnych produktów odwodnienia. Spółka 

współpracuje również z wykonawcami rurociągów gazowych dostarczając obciążniki i inne wyroby betonowe. Z momentem 

sfinalizowania całej transakcji i nabycia 100% udziałów spółki KB DOM w strukturach Grupy TRION znajdzie się podmiot 

umożliwiający faktyczne rozpoczęcie operacyjnego procesu budowlanego i technologicznego. Wdrożona przez spółkę 

nowoczesna technologia prefabrykacji budynków wielorodzinnych w segmencie mieszkań popularnych, świadczenie usług 

generalnego wykonawstwa w zakresie prac budowlanych oraz posiadane przez KB DOM zakontraktowane projekty 

deweloperskie rozpoczęte na terenie Polski północnej docelowo po zamknięciu całego procesu transakcyjnego, w opinii 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej TRION S.A., zwiększą dynamikę generowanych przychodów Grupy TRION oraz usprawnią 

płynność struktury przepływów pieniężnych. 

 

XII. Podpisanie aneksu do znaczącej umowy inwestycyjnej zawartej w celu nabycia udziałów w Korporacji 

Budowlanej DOM Sp. z o.o.: 
 

Zarząd TRION S.A. w dniu 29 września 2011 r. zawarł ze spółką Slidellco Holdings Ltd. przy udziale Derwent Sp. z o.o. 

Marseille S.K.A. aneks ("Aneks") do Umowy Inwestycyjnej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 56/2011       

z dnia 9 września 2011 roku ("Umowa"). 
 

Zgodnie z Aneksem, przejście własności Udziałów I (zgodnie z definicją wskazaną w raporcie bieżącym nr 56/2011) na 

rzecz Spółki nastąpi w momencie wydania dokumentów Akcji I (zgodnie z definicją wskazaną w raporcie nr 56/2011), nie 

zaś w momencie zapisania Akcji I na rachunku papierów wartościowych, jak przewidywała pierwotna treść Umowy. Zgodnie 

z Aneksem, Akcje I zostaną wydane w formie dokumentu w jednym odcinku zbiorowym, lub na żądanie Slidellco Holdings 

Ltd., w kilku odcinkach zbiorowych, w terminie 2 dni roboczych od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego      

w ramach kapitału docelowego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

Aneks przewiduje również wydłużenie terminu do emisji Warrantów (zgodnie z definicją wskazaną w raporcie bieżącym nr 

56/2011) - do 7 listopada 2011 r., oraz terminu do ich zaoferowania Slidellco Holdings Ltd. - do 30 listopada 2011 r. 

Ponadto, zgodnie z Aneksem, Spółka zobowiązała się doprowadzić do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku 

regulowanym papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji I, 

Akcji II oraz wszystkich pozostałych akcji na okaziciela Spółki niedopuszczonych do obrotu oraz do zdematerializowania 

wskazanych akcji w terminie do 31 grudnia 2011 r. W tym celu Spółka zobowiązała się do sporządzenia prospektu 

emisyjnego oraz do jego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie najpóźniej do 31 października 2011 r. Do 

czasu ich dematerializacji Akcje I i Akcje II będą miały formę dokumentu i mogą zostać wydane w jednym lub kilku 

odcinkach zbiorowych. 
 

Zgodnie z Aneksem, po emisji Akcji II lub wcześniej według uznania Slidellco Holdings Ltd., Spółka dokona dodatkowej 

emisji gotówkowej do 100.000.000 nowych akcji po cenie emisyjnej 0,30 zł każda akcja, skierowanej do podmiotów 

trzecich, a w przypadku nieobjęcia całej dodatkowej emisji przez te podmioty trzecie, Slidellco Holdings Ltd. oraz Derwent 

Sp. z o.o. zobowiązały się objąć nieobjęte akcje tej emisji w części proporcjonalnej do swojego udziału w akcjonariacie 

Spółki. 

  

Emitent poinformował o zawarciu niniejszego aneksu raportem bieżącym nr 60/2011 w dniu 29 września 2011 roku. 
 

Emitent ponadto informuje, że za zgodą Slidellco Holdings na mocy uchwały nr 5 walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 15 

listopada ustalono, że objęcie akcji serii V może nastąpić do dnia 31 grudnia 2013 natomiast objęcie 553.031.382 imiennych 

warrantów subskrypcyjnych serii A przez spółkę SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED nastąpiło zgodnie z uchwałą walnego 

zgromadzenia w 2011 roku 

 

XIII. Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów  
 

 

Zarząd TRION S.A. w dniu 1.12.2011 r. otrzymał od Zarządu spółki zależnej Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. informację           

o zawarciu warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży 100% udziałów w spółce BERG POLSKA Sp. z o.o. Umowa 

została zawarta z właścicielami spółki tj. Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Dormiana Enterprises 

Limited z siedzibą na Cyprze. 
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Sprzedający są wspólnikami spółki pod firmą Berg Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(04-534), ul. Potockich 99A, posiadającą Regon 142794903, NIP 108-001-05-20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 000037698, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 złotych, dzielącym się na 100 udziałów o wartości 

nominalnej 50 złotych każdy, przy czym Progres Investment S.A. jest właścicielem 51 udziałów w spółce Berg Polska       

Sp. z o.o., a Dormiana Enterprises Limited jest właścicielem 49 udziałów spółce. Spółka Berg Polska jest właścicielem 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 

 
- 284 o obszarze 43 800 m2 w Gruszczynie, gminie Swarzędz, powiecie poznańskim, województwie wielkopolskim, dla 

której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 

PO2P/00026655/5. 

 
- 285/1 i 285/2, o obszarze łącznym 44 606 m2 w Gruszczynie, gminie Swarzędz, powiecie poznańskim, województwie 

wielkopolskim, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą KW Nr PO2P/00026656/2. 

 
-286 o obszarze 44 000 m2 w Gruszczynie, gminie Swarzędz, powiecie poznańskim, województwie wielkopolskim, dla 

której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 

PO2P/00241967/8. 

 
Spółka Berg Polska Sp. z o.o. posiada zobowiązanie wobec Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. w wysokości 12 975 788,00 zł          

z tytułu rozliczenia transakcji zakupu nieruchomości, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia 

21.05.2011 r. Strony umowy oświadczają, że zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży udziałów, na mocy której, 

Sprzedający sprzedadzą spółce Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. - w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich - 

wszystkie udziały w spółce za łączną cenę 26.000 zł. 

 
Strony zobowiązują się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży udziałów w terminie do dnia 31 marca 2012 r. po spełnieniu 

się następujących warunków: 

 
1.Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. uzyska zgodę MSWiA na zakup Spółki posiadającej własność nieruchomości opisanej 

szczegółowo w § 1 punkt 5 powyżej lub do dnia 30.06.2012 r. uprawomocni się uchwała Rady Miasta i Gminy Swarzędz      

w sprawie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przygotowanego na podstawie realizacji 

uchwały nr XLIII/265/2009 z dnia30 czerwca 2009 r. 

 
2.W przypadku gdy z przyczyn leżących poza stronami, Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. nie uzyska zgody MSWiA na zakup 

spółki posiadającej prawo własności nieruchomości opisanej w § 1 punkt 5 lub nie nastąpi uprawomocnienie się uchwały 

Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

opisana powyżej nieruchomość strony zobowiązują się do ustalenia nowego terminu zawarcia umowy sprzedaży udziałów. 

 
3.Sprzedający zobowiązują się przekazać udziały w Berg Polska Sp. z o.o. posiadającej przedmiotową nieruchomość w stanie 

wolnym od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich, jak również nie oddadzą przedmiotowej nieruchomości w posiadanie     

i bezumowne korzystanie osób trzecich, w tym: nie ustanowią obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami 

rzeczowymi, nie zawrą żadnej umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, ani nie ustanowią innego prawa obligacyjnego, które 

mogłoby być związane z korzystaniem lub zajmowaniem przedmiotowej nieruchomości. 

 
Strony ustalają cenę za udziały na łączną kwotę 26.000 zł. Wysokość ceny za udziały została ustalona z uwzględnieniem 

znaczących zobowiązań Spółki Berg Polska Sp. z o.o. z tytułu zakupu nieruchomości. 

 
Zawarta umowa stanowi odwrócenie skutku sprzedaży przez spółkę Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. nieruchomości                   

w Gruszczynie, o czym spółka TRION S.A. poinformowała w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia 21.05.2011 roku (umowa 

ta została opisana w punkcie 22 ppkt VII Dokumentu rejestracyjnego). Zgodnie z przekazaną informacją nieruchomość w 

maju 2011 roku została sprzedana na rzecz spółki BERG POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę za 

wszystkie wyżej wskazane działki w kwocie 12 976 288,00 zł. Powyższe transakcje umożliwiły ALTERCO S.A. i TRION 

S.A. ustanowienie zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez spółkę ALTERCO S.A. z siedzibą w Warszawie na 

nieruchomości położonej w Gruszczynie na rzecz obligatariuszy. To z kolei umożliwiło uruchomienie pomostowego 

dofinansowania spółki TRION S.A., której ALTERCO S.A. jest pośrednio znaczącym akcjonariuszem. Otrzymane środki 

zostały w części przeznaczone przez TRION S.A. na realizację pierwszych etapów zaplanowanych i rozpoczętych już 

projektów deweloperskich w Węgrzcach pod Krakowem oraz w Kiekrzu pod Poznaniem. Proces inwestycyjny związanych    

z nieruchomością w Gruszczynie jest w toku w fazie formalnego przygotowania inwestycji budowlanej. 

 

O zawarciu przedwstępnej umowy nabycia udziałów Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 90/2011 z dnia 15 

listopada 2011 roku. 

 

 

 

 



Prospekt emisyjny TRION S.A.   Dokument Rejestracyjny 

 

137 

 

XIV. Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej emisji akcji przez TRION S.A. w ramach kapitału docelowego  

 

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, przy czym SGB obejmie i opłaci przypadające jej do objęcia akcje 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia od każdego z pozostałych 

inwestorów o objęciu i opłaceniu w całości przez Slidellco i Derwent odpowiednio 10% i 90% przypadających im akcji. 

Ponadto, Slidellco nie będzie zobowiązana do objęcia przypadających jej akcji w zakresie, w jakim w wyniku objęcia przez 

Slidellco przypadających jej zgodnie z umową akcji powstałby obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 

1439, ze zm.) lub w trakcie trwania oraz w ciągu 10 dni roboczych po rozliczeniu, takiego wezwania ogłoszonego przez 

Slidellco. 

 

Jeśli inwestor opóźni się z objęciem lub opłaceniem przypadających mu akcji w terminach wskazanych w umowie                 

z przyczyn niezawinionych przez Spółkę, umowa zastrzega obowiązek zapłaty kary umownej na rzecz Spółki za każdy dzień 

opóźnienia według wzoru określonego w umowie. W każdym przypadku kara umowna nie może przekroczyć wysokości 

wartości emisyjnej akcji nieobjętych lub nieopłaconych przez danego inwestora. Zapłata kary umownej nie stoi na 

przeszkodzie dochodzenia przez każdą ze stron umowy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

Emitent poinformował o zawarciu tej umowy raportem bieżącym nr 92/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku. 

 

W wykonaniu umowy zawartej w dniu 22 grudnia 2011 roku, Emitent zawarł: 

 w dniu 27 grudnia 2011 roku ze Slidellco Holdings Limited umowę objęcia 7.806.900 nowych akcji zwykłych na 

okaziciela Spółki serii U3 o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną cenę emisyjną 1.561.380,00 zł. 

 w dniu 27 grudnia 2011 roku z DERWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

MARSEILLE S.K.A. umowę objęcia 1.951.725 nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii U4 o wartości 

nominalnej 0,20 zł za łączną cenę emisyjną 390.345,00 zł. 

 w dniu 4 stycznia 2012 roku z SGB-BANK S.A. umowę objęcia 4.316.331 nowych akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki serii U2 o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną cenę emisyjną 863.266,20 zł. 

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 1 lutego 2012 roku wpisano do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału zakładowego Emitent w drodze nowej emisji 

akcji serii U2, U3 oraz U4. 

 

XV. Objęcie przez Slidellco Holdings Limited 553.031.382 akcji serii V Emitenta w ramach warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego i zawarcie umowy sprzedaży 47.869 udziałów w spółce Korporacja 

Budowlana DOM sp. z o.o. 

 

 

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, opublikowanej w raporcie bieżącym z dnia 15 listopada 2011 

roku nr 86/2011, 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 umową 

inwestycyjną zawartą w dniu 8 września 2011 roku pomiędzy Spółką i Slidellco Holdings Limited przy udziale Derwent       

sp. z o.o. Marseille S.K.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 9 września 2011 roku nr 56/2011, 

zmienioną aneksem z dnia 29 września 2011 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 29 września 

2011 roku nr 60/2011. W związku z objęciem przez Slidellco Holdings Limited 553.031.382 akcji zwykłych na okaziciela 

serii V Spółki, kapitał zakładowy Spółki wyniósł 173.202.228,60 złotych. 
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Ponadto, w wykonaniu umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 września 2011 roku pomiędzy Spółką i Slidellco Holdings 

Limited przy udziale Derwent sp. z o.o. Marseille S.K.A., w dniu 14 lutego 2012 roku Spółka, jako kupujący, zawarła ze 

Slidellco Holdings Limited, jako sprzedającym, umowę nabycia 47.869 udziałów w Korporacji Budowlanej DOM sp. z o.o.    

z siedzibą w Kartoszynie, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, stanowiących łącznie w dniu zawarcia umowy nabycia 

udziałów 95,35% kapitału zakładowego Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o. za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 

165.907.218,55 złotych. Zgodnie z umową nabycia udziałów, przejście własności udziałów Korporacji Budowlanej DOM 

Sp. z o.o. na rzecz Spółki nastąpi w momencie zapisania akcji serii V Emitenta na rachunku papierów wartościowych 

wskazanym przez Slidellco Holdings Limited. 

 

XVI. Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 22 grudnia 2011 roku. Podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki – emisja akcji serii V1, V2, V3. Zawarcie umów objęcia akcji. 

 

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 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: 
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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.  

 

23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW      

I OŚWIADCZENIA O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU 

W dokumencie rejestracyjny mnie występują oświadczenia lub raporty osoby określanej jako ekspert. 

Informacje pochodzące od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone oraz w stopniu, w jakim Emitent może to ocenić na 

podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią. Nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że 

powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzały w błąd. 

 

Przedstawione w Dokumencie Rejestracyjnym wskaźniki makroekonomiczne oraz ich prognozy pochodzą z danych 

publikowanych przez GUS, Eurostat oraz NBP. 

Informacje dotyczące rynku deweloperskiego pochodzą z:   

 Raportu NBP: Informacje o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w I kwartale 

2011 roku; 

 Raportów REAS: Rynek mieszkaniowy w Polsce ; 

 Raportu z rynku nieruchomości Oferty.net.; 

 Danych spółki Północ Nieruchomości S.A.; 

 Danych z Emmerson, Gratka. 

 

Ww. informacje pochodzące od osób trzecich zostały zamieszczone w pkt 6.2 Dokumentu Rejestracyjnego.  

24. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

W okresie ważności Trzyczęściowego Prospektu emisyjnego w siedzibie Emitenta można zapoznać się z następującymi 

dokumentami lub ich kopiami: 

 Trzyczęściowy Prospekt emisyjny; 

 Statut Emitenta,  

 KRS,  

 regulaminem Walnego Zgromadzenia Emitenta,  

 regulaminem Zarządu, 

 regulaminem Rady Nadzorczej Emitenta,  

 niezbadanymi, niepoddanymi przeglądowi śródrocznymi informacjami finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta 

za 4 pierwsze kwartały 2011 roku, zawierającymi dane porównywalne za analogiczny okres roku 2010;  

 zbadanymi historycznymi informacjami finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za lata obrotowe 2008-2010,  

 jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi za każde z dwóch lat obrotowych poprzedzających publikację 

Trzyczęściowego Prospektu Emitenta i jednostek zależnych Emitenta. 

25. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

Emitent posiada udziały w następujących spółkach: 

 

 TRION FINANCIAL SERVICES S.A. (poprzednia nazwa EUROPEAN WINDOWS S.A.); 

 TRION INWESTYCJE Sp. z o.o.; 

 PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o. (dawniej: Absolut Plus Sp. z o.o.); 

 EMIR 6 Sp. z o.o.; 

 COGILCO POLONIA Sp. z o.o.; 

 PROJEKT GDAŃSK KOKOSZKI Sp. z o.o. (dawniej: Tara Sp. z o.o.).  

 

Do dnia 29 listopada 2011 roku Emitent posiadał 26.500.000 akcji wyemitowanych przez CF PLUS S.A. z siedzibą w 

Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. CF 

PLUS S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna Emitenta) posiadał natomiast udziały w następujących spółkach: 

 

 PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o. (dawniej: Absolut Plus Sp. z o.o.); 

 EMIR 6 Sp. z o.o.; 
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 COGILCO POLONIA Sp. z o.o.; 

 PROJEKT GDAŃSK KOKOSZKI Sp. z o.o. (dawniej: Tara Sp. z o.o.).  

 

Do dnia 29 listopada 2011 roku Emitent posiadał więc pośrednio (za pośrednictwem CF PLUS S.A.) udziały w tych 

spółkach.   

 

W dniu 29 listopada 2011 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS wpisał w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenie TRION Spółki Akcyjnej (Spółka Przejmująca) ze spółką CF 

PLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana). Połączenie zostało wszczęte 21 lipca 2011 roku przez 

Zarządy Spółek TRION S.A. oraz CF PLUS S.A., które podjęły uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia TRION S.A. 

ze spółką CF PLUS S.A. Połączenie Spółek nastąpiło, stosownie do treści art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Z uwagi na 

to, że Spółka Przejmująca posiadała wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do 

art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Ponieważ wszystkie 

akcje Spółki Przejmowanej posiadał jeden akcjonariusz, którym był TRION S.A., połączenie przeprowadzone zostało w 

trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj: a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółki 

Przejmowanej; b) bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki 

Przejmującej; c) bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej; d) bez 

określenia w planie połączenia dnia, od którego przyznane akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku 

Spółki Przejmującej. W związku z połączeniem Spółek nie uległ również zmianie Statut Spółki Przejmującej, dlatego też do 

planu połączenia nie został załączony określony w art. 499 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych projekt zmian statutu 

Spółki Przejmującej. 

 

Po dniu 29 listopada 2011 roku w wyniku połączenia z CF PLUS S.A. Emitent posiada bezpośrednio udziały w : 

 PROJEKT GRUSZCZYN Sp. z o.o. (dawniej: Absolut Plus Sp. z o.o.); 

 EMIR 6 Sp. z o.o.; 

 COGILCO POLONIA Sp. z o.o.; 

 PROJEKT GDAŃSK KOKOSZKI Sp. z o.o. (dawniej: Tara Sp. z o.o.).  

W wykonaniu umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 września 2011 roku pomiędzy Spółką i Slidellco Holding Limited 

przy udziale Derwent sp. z o.o. Marseille S.K.A., w dniu 14 lutego 2012 roku Spółka, jako kupujący, zawarła ze Slidellco 

Holding Limited, jako sprzedającym, umowę nabycia 47.869 udziałów w Korporacji Budowlanej DOM sp. z o.o. z siedzibą 

w Kartoszynie, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, stanowiących łącznie w dniu zawarcia umowy nabycia udziałów 

95,35% kapitału zakładowego Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o. za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 165.907.218,55 

złotych. Zgodnie z umową nabycia udziałów, przejście własności udziałów Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o. na rzecz 

Spółki nastąpi w momencie zapisania akcji serii V Emitenta na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez 

Slidellco Holdings Limited. W związku z powyższym na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent nie jest 

podmiotem dominującym wobec spółki Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o., a spółka ta nie wchodzi w skład grupy 

kapitałowej Emitenta. 

 

TRION FINANCIAL SERVICES S.A. z siedzibą w Luksemburgu (spółka zależna Emitenta) posiada udziały w 

następujących spółkach: 

 VPO Protivanov, a.s. 

 

VPO PROTIVANOV A.S. z siedzibą w Protivanov, w Republice Czeskiej (spółka pośrednio zależna od Emitenta) posiada 

udziały w następujących spółkach: 

 ARGONA, a.s.; 

 VPO Protivanov, d.o.o.; 

 VPO Servis, s.r.o.; 

 VPO Montaž, s.r.o.; 

 VPO Proma, s.r.o.; 

 Zlaty Chlum, a.s. v likvidaci. 

 

Tabela 25.1 Informacje o spółkach, w których Emitent na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego posiada 

udziały. 

Lp 
Nazwa jednostki 

zależnej 
Siedziba Przedmiot działania 

Liczba 

akcji / 

udziałów 

Wartość 

nominalna 

udziałów 

Procent 

posiadanego 

kapitału 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów na 

walnym 

zgromadzeniu 

1 
TRION Financial 

Services S.A. 
Luksemburg 

Produkcja stolarki 

okiennej i drzwiowej 
310 

31 tys.  

EUR 
100 100 

2 
TRION Inwestycje    

Sp. z o.o. 
Inowrocław 

Realizacji projektów 

budowlanych 

związanych ze 

wznoszeniem 

budynków 

50 5 tys. zł 100 100 

3. 
COGILCO 

POLONIA Sp. z o.o. 

Warszawa 

(Poznań na 

Działalność 

developerska 
5 000 500 100 100 
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dzień 

31.12.2010 r.) 

4. 

Projekt Gdańsk 

Kokoszki sp. z o.o. 

(TARA Sp. z o.o. na 

dzień 31.12.2010 r.). 

Warszawa 

(Gdańsk na 

dzień 

31.12.2010 r.) 

Działalność 

developerska 
500 50 100 100 

5. 

Projekt Gruszczyn 

Sp. z o.o. (ABSOLUT 

Sp. z o.o. na dzień 

31.12.2010 r.) 

Warszawa 
Działalność 

developerska 
500 50 100 100 

6. EMIR 6 Sp. z o.o. Warszawa 
Działalność 

developerska 
100 5 100 100 

Źródło: Emitent. 

 

Tabela 25.2. Informacje o udziałach Emitenta w innych przedsiębiorstwach. 

31.12.2011r. Nazwa Spółki 

  

COGILCO 

POLONIA 

Sp. z o.o. 

Projekt 

Gdańsk 

Kokoszki Sp. 

z o.o. (TARA 

Sp. z o.o.) 

Projekt 

Gruszczyn 

Sp. z o.o. 

(Absolut Sp. 

z o.o.) 

EMIR  Sp. 

z o.o. 

Trion Financial 

Services S.A. 

Trion Inwestycje 

Sp. z o.o. 

Rezerwy na 

zobowiązania (w zł.) 
0 0 4 046 0 2 502 508 0 

Zysk netto w PLN 

(01.01 2011 – 

31.12.2011) 

-1 019 372 -344 592 -1 155 375 -1 457 391 -1 990 815 -7 785 

Rozrachunki Emitenta 

ze spółkami w zł. (z 

tytuł dostaw i usług) 

            

Należności 23 000 18 000 23 000 19 000 0 39 000 

Zobowiązania 12 000 0 0 0 0 2 000 

Wartość wykazywanych 

udziałów w 

sprawozdaniu 

jednostkowym TRION 

S.A. (w zł.) 

7 378 750 8 791 517 13 177 407 30 414 341 33 300 000 5 000 

Wysokość dywidendy 

otrzymanej od spółek 

zależnych (dywidendy 

otrzymane w 2012 roku z 

zysku roku 2011) w zł. 

0 0 0 0 0 0 

Kwota pozostająca do 

zapłaty z tytułu 

posiadanych przez 

Emitenta udziałów 

500 0 0 0 0 0 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 25.3. Informacje o spółkach, w których TRION FINANCIAL SERVICES S.A. z siedzibą w Luksemburgu 

(spółka zależna Emitenta) na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego posiada udziały. 

Lp 
Nazwa jednostki 

zależnej 
Siedziba Przedmiot działania 

Liczba akcji 

/ udziałów 

Wartość 

nominalna 

udziałów      

w tys. zł. 

Procent 

posiadanego 

kapitału 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów na 

walnym 

zgromadzeniu 

1 VPO Protivanov, a.s. 

Protivanov, 

Boskovicka 

250, 

Republika 

Czeska 

Produkcja okien PCV 99 3 979,3 81,26 81,26 

Źródło: Emitent 
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Tabela 25.4. Informacje o spółkach, w których VPO PROTIVANOV A.S. z siedzibą w Protivanov, Republika Czeska 

(spółka pośrednio zależna od Emitenta) na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego posiada udziały. 

Lp 
Nazwa jednostki 

zależnej 
Siedziba Przedmiot działania 

Liczba akcji 

/ udziałów 

Wartość 

nominalna 

udziałów      

w tys. zł. 

Procent 

posiadanego 

kapitału 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów na 

walnym 

zgromadzeniu 

1 ARGONA, a.s. 

Boskovice, 

U Templu 

378/8, 

Republika 

Czeska 

Drobna produkcja 

PCV, 

Handel hurtowy 

249 3 934,2 99,6 99,6 

2 
VPO Protivanov, 

d.o.o. 

Moravsky 

Brod, 

Republika 

Chorwacji 

Wynajem jachtu 

(przeznaczona do 

sprzedaży) 

- 10,7 100 100 

3 VPO Servis, s.r.o. 

Brno, 

Republika 

Czeska 

Handel hurtowy 

(zaprzestano 

działaności) 

- 63,2 100 100 

4 VPO Montaž, s.r.o. 

Protivanov, 

Republika 

Czeska 

Montaż okien PCV 

(zaprzestano 

działaności) 

- 8,7 55 55 

5 VPO Proma, s.r.o. 

Kromériž, 

Republika 

Czeska 

Produkcja okien PCV 

(zaprzestano 

działaności) 

- 726,8 100 100 

6 
Zlaty Chlum, a.s. v 

likvidaci 

Česka Ves, 

Republika 

Czeska 

Hotelarstwo 

(zaprzestano 

działaności) 

35 553 100 100 

Źródło: Emitent 

 

Spółki VPO Plast, s.r.o., VPO Servis, s.r.o., VPO Montaž, s.r.o., VPO Proma, s.r.o. i Zlaty Chlum, a.s. v likvidaci nie są 

konsolidowane (brak kontroli zarządczej, spółki na niewielką skalę, bądź w ogóle nie prowadzą działalności operacyjnej, 

przeznaczone do sprzedaży lub likwidacji).  

 

Tabela 25.5. Informacje o udziałach spółki TRION FINANCIAL SERVICES S.A. z siedzibą w Luksemburgu (spółka 

zależna Emitenta) w spółce VPO PROTIVANOV A.S. z siedzibą w Protivanov, Republika Czeska (spółka pośrednio 

zależna od Emitenta) 

Rezerwy na 

zobowiązania 

(w zł) 

Zysk netto w 

zł 

(01.01 2011 – 

31.12.2011) 

Rozrachunki 

Emitenta ze spółkami 

w zł (z tytułu dostaw 

i usług) 

Należności 

Zobowiązania 

Wartość 

wykazywanych 

udziałów w 

sprawozdaniu 

jednostkowym 

Trion Financial 

Services S.A. w zł 

Wysokość dywidendy 

otrzymanej od spółek 

zależnych dywidendy 

otrzymane w 2012 

roku (z zysku roku 

2011) w zł 

Kwota 

pozostająca do 

zapłaty z tytułu 

posiadanych 

przez Emitenta 

udziałów 

2 502 508 - 1 990 815 0 0 0 0 

Źródło: Emitent 
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Tabela 25.6. Informacje o udziałach spółki VPO PROTIVANOV A.S. z siedzibą w Protivanov, Republika Czeska 

(spółka pośrednio zależna od Emitenta) w innych przedsiębiorstwach. 

31.12.2011r. Nazwa Spółki 

  

VPO 

Protivanov, 

a.s. 

Argona, 

a.s. 

VPO Plast, 

s.r.o. 

VPO 

Protivanov, 

d.o.o. 

VPO 

Servis, 

s.r.o. 

VPO 

Montaż, 

s.r.o. 

VPO 

Proma, 

s.r.o. 

Zlaty 

Chlum, 

a.s. w 

likwidacji 

Rezerwy na 

zobowiązania (w 

PLN) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Zysk netto w PLN 

(01.01 2011 – 

31.12.2011) 

-75 690 -1 588 985 -448 589 -31 958 -8 242 -13 961 76 363 26 744 

Rozrachunki 

Emitenta ze 

spółkami w zł. (z 

tytuł dostaw i usług) 

                

Należności 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wartość 

wykazywanych 

udziałów w 

sprawozdaniu 

jednostkowym 

Trion Financial 

Services S.A. w zł. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Wysokość 

dywidendy 

otrzymanej od 

spółek zależnych 

(dywidendy 

otrzymane w 2012 

roku z zysku roku 

2011) w zł. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kwota pozostająca 

do zapłaty z tytułu 

posiadanych przez 

Emitenta udziałów 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Emitent 

 

Spółki VPO Servis, s.r.o., VPO Montaž, s.r.o., VPO Proma, s.r.o. i Zlaty Chlum, a.s. v likvidaci nie są konsolidowane (brak 

kontroli zarządczej, spółki na niewielką skalę, bądź w ogóle nie prowadzą działalności operacyjnej, przeznaczone do 

sprzedaży lub likwidacji). 


