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    UCHWAŁA NR 1UCHWAŁA NR 1UCHWAŁA NR 1UCHWAŁA NR 1    
z dnia   z dnia   z dnia   z dnia   10101010        czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION TRION TRION TRION Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
 
 

      § 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Inowrocławiu  wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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     UCHWAŁA NR 2UCHWAŁA NR 2UCHWAŁA NR 2UCHWAŁA NR 2    
z dnia z dnia z dnia z dnia 10101010    czerwca 20czerwca 20czerwca 20czerwca 2009090909    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION TRION TRION TRION Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
 
      § 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Inowrocławiu  dokonało wyboru : 

 

1. Komisji Skrutacyjnej w składzie  : 
         a) Marzena Warpas 
 
         b) Adam Stroniawski 
 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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UCHWAŁA NR 3  

z dnia z dnia z dnia z dnia 10101010    czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION TRION TRION TRION Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    

 
       
      § 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Inowrocławiu w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jarosława Bauca. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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    UCUCUCUCHWAŁA NR 4HWAŁA NR 4HWAŁA NR 4HWAŁA NR 4    
z dnia z dnia z dnia z dnia 10101010    czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION TRION TRION TRION Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
 
      § 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Inowrocławiu   w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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                               UCHWAŁA NR 5 

z dnia z dnia z dnia z dnia 10101010    czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION TRION TRION TRION Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    

    
W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego ZgromaW sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego ZgromaW sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego ZgromaW sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzeniadzeniadzeniadzenia    

 
     § 1  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRION S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego 
Zgromadzenia o treści jak w załączniku. 
 

     § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

    UCHWAŁA NR 6UCHWAŁA NR 6UCHWAŁA NR 6UCHWAŁA NR 6    
z dnia z dnia z dnia z dnia 10101010    czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

ZZZZwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki wyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki wyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki wyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION TRION TRION TRION Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
 
 

W sprawie  zatwierdzenia sprawozdania ZarząduW sprawie  zatwierdzenia sprawozdania ZarząduW sprawie  zatwierdzenia sprawozdania ZarząduW sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu    i Rady Nadzorczej Spółkii Rady Nadzorczej Spółkii Rady Nadzorczej Spółkii Rady Nadzorczej Spółki    z z z z 
działalndziałalndziałalndziałalności Spółki za rok 2008ości Spółki za rok 2008ości Spółki za rok 2008ości Spółki za rok 2008    
 
 
     § 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Zarządu i Rady 
Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, o 
treści jak w załączniku. 
 

     § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

    UCHWAŁA NR 7UCHWAŁA NR 7UCHWAŁA NR 7UCHWAŁA NR 7    
z dnia z dnia z dnia z dnia 10101010    czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółkiZwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółkiZwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółkiZwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki    TRIONTRIONTRIONTRION    Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
 
W sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowW sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowW sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowW sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za  rok  2008ego  za  rok  2008ego  za  rok  2008ego  za  rok  2008    
 
     § 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku zawierające: 

1.1.1.1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i 
pasywów zamyka się sumą 101101101101    964964964964    190, 50 zł190, 50 zł190, 50 zł190, 50 zł....    

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 
roku wykazujący zysk netto w wysokości  1111    626626626626    240,08 240,08 240,08 240,08 złzłzłzł. 

3.3.3.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 
roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 
kwotę      6666    123123123123    799,31 799,31 799,31 799,31 zł.zł.zł.zł.    

4.4.4.4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych netto w  okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 
2008 roku  kwotę     8888    438438438438    947,46947,46947,46947,46    zł.zł.zł.zł.    

5. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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    UCHWAŁA NR 8UCHWAŁA NR 8UCHWAŁA NR 8UCHWAŁA NR 8    
z dnz dnz dnz dnia ia ia ia 10101010    czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRIONTRIONTRIONTRION    SpSpSpSpółka Akcyjnaółka Akcyjnaółka Akcyjnaółka Akcyjna    
    

W sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnośW sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnośW sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnośW sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ci Grupy Kapitałowej za ci Grupy Kapitałowej za ci Grupy Kapitałowej za 
rok 2008rok 2008rok 2008rok 2008    
 
     § 1  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 
Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, o treści jak w 
załączniku 

 

      § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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                UCHWAŁA NR 9UCHWAŁA NR 9UCHWAŁA NR 9UCHWAŁA NR 9    
z dnia  z dnia  z dnia  z dnia  10101010    czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRIONTRIONTRIONTRION    Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
    
     W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sprawozdania finansowego Grupy sprawozdania finansowego Grupy sprawozdania finansowego Grupy 
KapiKapiKapiKapitałowej za rok obrachunkowy 2008tałowej za rok obrachunkowy 2008tałowej za rok obrachunkowy 2008tałowej za rok obrachunkowy 2008    
 
     § 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Kapitałowej TRION za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku 
zawierające:    

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i 
pasywów zamyka się sumą 111133330000    191919198 tys.8 tys.8 tys.8 tys.    zł.zł.zł.zł.     

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 
roku wykazujący zysk netto w wysokości  4444    222262626262    tys.tys.tys.tys.    złzłzłzł. 

3.3.3.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 
roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 
kwotę      1111    048 tys.048 tys.048 tys.048 tys.    zł.zł.zł.zł.    

4.4.4.4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych netto w  okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 
2008 roku  kwotę     7777    778 tys. 778 tys. 778 tys. 778 tys.     zł.zł.zł.zł.    

5. dodatkowe informacje i objaśnienia. 
    

     § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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                UCHUCHUCHUCHWAŁA NR 10WAŁA NR 10WAŁA NR 10WAŁA NR 10    
z dnia  z dnia  z dnia  z dnia  10101010        czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółkiZwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółkiZwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółkiZwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki    TRIONTRIONTRIONTRION    Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
    
    
W sprawW sprawW sprawW sprawie podziału zysku Spółki za 2008ie podziału zysku Spółki za 2008ie podziału zysku Spółki za 2008ie podziału zysku Spółki za 2008    rokrokrokrok    
    
                    § 1 
Osiągnięty przez Spółkę zysk netto za rok 2008  kwocie 1 626 240,08  zł zostaje 

podzielony w następujący sposób : 

1. Pokrycie straty z lat ubiegłych kwotą 1 300 000 zł 

2. Kwotę 326 240,08 zł przeznacza się na fundusz rezerwowy celem realizacji 

uchwał organów Spółki dotyczących procesu budowy Grupy Kapitałowej w 2008 roku 

 

 
 
 
     § 2  
 
Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 
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                UCHWAŁA NR 1UCHWAŁA NR 1UCHWAŁA NR 1UCHWAŁA NR 11111    
z dnia  z dnia  z dnia  z dnia  10101010        czerwca 200czerwca 200czerwca 200czerwca 2009999    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego ZgromadzenZwyczajnego Walnego ZgromadzenZwyczajnego Walnego ZgromadzenZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sia Sia Sia Spółki półki półki półki TRION TRION TRION TRION Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
    
W sprawW sprawW sprawW sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych ie pokrycia straty z lat ubiegłych ie pokrycia straty z lat ubiegłych ie pokrycia straty z lat ubiegłych     
    
                    § 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRION S.A. po wysłuchaniu wniosku Zarządu 

Spółki podejmuje uchwałę o pokryciu straty za lata ubiegłe w kwocie 9 681 160,50 zł. 

w następujący sposób : 

� Strata z lat ubiegłych w kwocie 8 381 160,50 zł zostaje pokryta kapitałem 

zapasowym, 

� Strata z lat ubiegłych w kwocie 1111    300300300300    000000000000    zł zostaje pokryta z zysku netto 

osiągniętego w 2008r. 

     § 2  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                UCHWAŁA NR 12UCHWAŁA NR 12UCHWAŁA NR 12UCHWAŁA NR 12    
z dnia  z dnia  z dnia  z dnia  10101010    czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRIONTRIONTRIONTRION    Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna 
 
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RW sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RW sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RW sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi ady Nadzorczej Jarosławowi ady Nadzorczej Jarosławowi ady Nadzorczej Jarosławowi 
BaucowiBaucowiBaucowiBaucowi    
 
     § 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie 
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z 
wykonania obowiązków od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Członkowi Rady 
Nadzorczej Jarosławowi Baucowi. 
 

    § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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    UCHWAŁA NR 13UCHWAŁA NR 13UCHWAŁA NR 13UCHWAŁA NR 13    
z dnia  z dnia  z dnia  z dnia  10101010        czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRIONTRIONTRIONTRION    Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
 
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady NadzorczejW sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady NadzorczejW sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady NadzorczejW sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej    Annie BeAnnie BeAnnie BeAnnie Berzerzerzerze    
    
                    § 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie 
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z 
wykonania obowiązków od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Członkowi Rady 
Nadzorczej Annie Berze. 
 

     § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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                UCHWAŁA NR 14UCHWAŁA NR 14UCHWAŁA NR 14UCHWAŁA NR 14    
z dnia z dnia z dnia z dnia 10101010        czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRIONTRIONTRIONTRION    Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
 
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady NadW sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady NadW sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady NadW sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczejzorczejzorczejzorczej    Henrykowi DrobowiHenrykowi DrobowiHenrykowi DrobowiHenrykowi Drobowi    
            § 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie 
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela  absolutorium z 
wykonania obowiązków od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Członkowi Rady 
Nadzorczej Henrykowi Drobowi. 
 

         § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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                UCHWAŁUCHWAŁUCHWAŁUCHWAŁA NR 15A NR 15A NR 15A NR 15    
z dnia  z dnia  z dnia  z dnia  10101010    czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRIONTRIONTRIONTRION    Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
 
W sprawie W sprawie W sprawie W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczejudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczejudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczejudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej    Robertowi Robertowi Robertowi Robertowi 
FałkowskiemuFałkowskiemuFałkowskiemuFałkowskiemu            § 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRIONS.A., działając na podstawie 
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z 
wykonania obowiązków od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Członkowi Rady 
Nadzorczej Robertowi Fałkowskiemu. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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                UCHWAŁA NR 16UCHWAŁA NR 16UCHWAŁA NR 16UCHWAŁA NR 16    
z dnia  z dnia  z dnia  z dnia  10101010        czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sZwyczajnego Walnego Zgromadzenia sZwyczajnego Walnego Zgromadzenia sZwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki półki półki półki TRION TRION TRION TRION Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
 
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Tadeuszowi Tadeuszowi Tadeuszowi 
WarelukowiWarelukowiWarelukowiWarelukowi    
            § 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie 
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z 
wykonania obowiązków od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r.  Członkowi Rady 
Nadzorczej Tadeuszowi Warelukowi.    
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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                UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR 11117777    
z dnia  z dnia  z dnia  z dnia  10101010        czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION TRION TRION TRION Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
 
W sprawie udzielenia absolutorium PW sprawie udzielenia absolutorium PW sprawie udzielenia absolutorium PW sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Markowi Grzonierezesowi Zarządu Markowi Grzonierezesowi Zarządu Markowi Grzonierezesowi Zarządu Markowi Grzonie    
    
                    § 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie 
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z 
wykonania obowiązków od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Prezesowi Zarządu 
Markowi Grzonie. 
 

    § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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    UUUUCHWCHWCHWCHWAŁA NR  18AŁA NR  18AŁA NR  18AŁA NR  18    
z dnia  z dnia  z dnia  z dnia  10101010        czeczeczeczerwca 2009rwca 2009rwca 2009rwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRIONTRIONTRIONTRION    Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
 
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi PuszczyńskiemuW sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi PuszczyńskiemuW sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi PuszczyńskiemuW sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Puszczyńskiemu    
    
                        § 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie 
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z 
wykonania obowiązków od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 r. Członkowi 
Zarządu Pawłowi Puszczyńskiemu. 
 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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           UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR     19191919    
z dnia  z dnia  z dnia  z dnia  10101010        czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION TRION TRION TRION Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
 
W sprawie udzielenia absolutorium CzłonkowW sprawie udzielenia absolutorium CzłonkowW sprawie udzielenia absolutorium CzłonkowW sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi i Zarządu Stanisławowi i Zarządu Stanisławowi i Zarządu Stanisławowi 
PieciukiewiczowiPieciukiewiczowiPieciukiewiczowiPieciukiewiczowi    
    
             § 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie 
art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z 
wykonania obowiązków od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Członkowi 
Zarządu Stanisławowi Pieciukiewiczowi. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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                                UCHWAŁA  NR  20UCHWAŁA  NR  20UCHWAŁA  NR  20UCHWAŁA  NR  20    
            z dnia z dnia z dnia z dnia 10101010    czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRIONTRIONTRIONTRION    Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
    
W sprawieW sprawieW sprawieW sprawie    powołania powołania powołania powołania     Członka Rady NadzorczejCzłonka Rady NadzorczejCzłonka Rady NadzorczejCzłonka Rady Nadzorczej    
                    
                § 1§ 1§ 1§ 1    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. na podstawie                                
§ 12 pkt 3 statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 
Pana Allemane Remy Pierre Jean ze skutkiem od dnia 10 czerwca 2009 r. 
 
    § 2§ 2§ 2§ 2    
Uchwała wchodzi w życie  z dniem jej podjęcia.  
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UCHWAŁA  NR  21UCHWAŁA  NR  21UCHWAŁA  NR  21UCHWAŁA  NR  21    
z dnia z dnia z dnia z dnia 10 czerwca 200910 czerwca 200910 czerwca 200910 czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRIONTRIONTRIONTRION    Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
    

W sprawieW sprawieW sprawieW sprawie    powołania  powołania  powołania  powołania  Członka Rady NadzorczejCzłonka Rady NadzorczejCzłonka Rady NadzorczejCzłonka Rady Nadzorczej    
                    
                § 1§ 1§ 1§ 1    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. na podstawie                                
§ 12 pkt 3 statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 
Pana Sebastiana Bogusza ze skutkiem od dnia 10 czerwca 2009 r. 
 
    § 2§ 2§ 2§ 2    
Uchwała wchodzi w życie  z dniem jej podjęcia.  
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UCHWAŁA NR 2UCHWAŁA NR 2UCHWAŁA NR 2UCHWAŁA NR 22222    
z dnia z dnia z dnia z dnia 10 czerwca 200910 czerwca 200910 czerwca 200910 czerwca 2009    rokurokurokuroku    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRIONTRIONTRIONTRION    Spółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka AkcyjnaSpółka Akcyjna    
    
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej TRION S.A. 
 

§1 
Ustala się wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości        
7 000 zł ( słownie : siedem tysięcy złotych), a dla pozostałych Członków Rady 
Nadzorczej w wysokości 4 000 zł ( słownie :cztery tysiące złotych).  
Wynagrodzenie przysługiwać będzie za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, 
w której uczestniczył dany Członek Rady Nadzorczej. 
 
 
      §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 2Uchwała nr 2Uchwała nr 2Uchwała nr 23333    

Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego Zgromadzenia    

Spółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka Akcyjna    

z siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiu    

z dnia z dnia z dnia z dnia 10 czerwca10 czerwca10 czerwca10 czerwca    2009200920092009    rokurokurokuroku    
w przedmiocie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii Dw przedmiocie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii Dw przedmiocie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii Dw przedmiocie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii D    

 
Działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie TRON S.A. 
niniejszym uchwala emisję obligacji serii D na warunkach wskazanych poniżej. 
 
1111 PRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJIPRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJIPRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJIPRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJI    

1.11.11.11.1 Przedmiotem emisji jest 2.350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) obligacji 
zwykłych na okaziciela serii D (Obligacje) o numerach od 1 (jeden) do 
2.350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) o wartości nominalnej i cenie 
emisyjnej (Cena Emisyjna) 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i 
łącznej wartości nominalnej 23.500.000 zł (dwadzieścia trzy miliony 
pięćset tysięcy złotych), spółki TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu 
pod adresem ul. Marcinkowskiego 154, 88 – 100 Inowrocław (Emitent, 
Spółka), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000024482, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

1.21.21.21.2 Emitent postanawia, że warunkiem dojścia do skutku emisji Obligacji jest 
subskrybowanie wszystkich Obligacji. 

1.31.31.31.3 Obligacje mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym lub wkładem 
niepieniężnym w postaci 167 akcji spółki European Windows S.A. z  
siedzibą w Capellen (Luksemburg) wpisanej do rejestru spółek 
komercyjnych w Luksemburgu pod numerem B136000. 

 
2222 FORMA OBLIGFORMA OBLIGFORMA OBLIGFORMA OBLIGACJIACJIACJIACJI    

2.12.12.12.1 Obligacje emitowane są jako obligacje zwykłe na okaziciela i będą 
posiadały formę dokumentu. 
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2.22.22.22.2 Depozyt Obligacji będzie prowadzony przez podmiot określony w 
Warunkach Emisji Obligacji. 

2.32.32.32.3 Wtórny obrót obligacjami nie jest w żaden sposób ograniczony za 
wyjątkiem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa oraz czynności prawnych Obligatariuszy. 

 
3333 STATUS OBLIGACJISTATUS OBLIGACJISTATUS OBLIGACJISTATUS OBLIGACJI    

3.13.13.13.1 Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone. 
 

4444 ZOBOWIĄZANIA EMITENTAZOBOWIĄZANIA EMITENTAZOBOWIĄZANIA EMITENTAZOBOWIĄZANIA EMITENTA    
4.14.14.14.1 Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w terminie wykupu 

(wskazanym w punkcie 6.1 poniżej – Dzień Wykupu) lub w przypadku 
wcześniejszego wykupu, na zasadach określonych w punkcie 5.3. w 
związku z punktem 6.2. – wykup Obligacji nastąpi w formie pieniężnej. 

4.24.24.24.2 Emitent jest zobowiązany do wypłaty odsetek w wysokości i w terminach 
określonych poniżej. 

 
5555 OPROCENTOWANIE OPROCENTOWANIE OPROCENTOWANIE OPROCENTOWANIE     

5.15.15.15.1 Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 7% 
(siedem procent) w skali roku (Stopa ProcentowaStopa ProcentowaStopa ProcentowaStopa Procentowa), liczonej od wartości 
nominalnej Obligacji, począwszy od daty dokonania przydziału Obligacji. 
Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. 

5.25.25.25.2 Odsetki wypłacane będą w Dniu Wykupu. 
5.35.35.35.3 W przypadku wcześniejszego wykupu, odsetki są naliczane do dnia 

wcześniejszego wykupu, oraz są wypłacane w dniu wcześniejszego 
wykupu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 6.2. 

 
6666 DZIEŃ WYKUPU OBLIGACJI ORAZ WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJIDZIEŃ WYKUPU OBLIGACJI ORAZ WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJIDZIEŃ WYKUPU OBLIGACJI ORAZ WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJIDZIEŃ WYKUPU OBLIGACJI ORAZ WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI    

6.16.16.16.1 Dzień Wykupu ustala się na dzień 17 czerwca 2013 roku. 
6.26.26.26.2 Emitent ma prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a 

Obligatariusz jest zobowiązany Obligacje te przedstawić Emitentowi do 
wykupu w ciągu 30 dni roboczych od doręczenia Obligatariuszowi 
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żądania Emitenta. Za zgodą Obligatariusza powyższy trzydziestodniowy 
termin nie obowiązuje. 

 
7777 ZASADY NABYWANIA OBLIGACJIZASADY NABYWANIA OBLIGACJIZASADY NABYWANIA OBLIGACJIZASADY NABYWANIA OBLIGACJI    

7.17.17.17.1 Obligacje zostaną zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 
ustawy z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, przez skierowanie propozycji 
nabycia do oznaczonych adresatów. Upoważnia się Zarząd do 
wskazania podmiotów do których zostanie skierowana propozycja 
nabycia Obligacji. 

7.27.27.27.2 Szczegółowe zasady nabywania obligacji zostaną określone w 
Warunkach Emisji Obligacji. 

 

8888 ZMIANYZMIANYZMIANYZMIANY    
Emitent może za wiedzą ale bez zgody Obligatariusza, dokonać zmiany treści 
Obligacji, Warunków Emisji Obligacji, niniejszej Uchwały lub innych 
dokumentów (i) które nie stanowią istotnej zmiany praw i obowiązków Emitenta 
i Obligatariusza a nadto nie stanowią naruszenia interesów Obligatariusza lub 
(ii) które stanowią zmiany natury formalnej, drugorzędnej lub technicznej lub 
dokonywane są w celu korekty oczywistego błędu. 
 

9999 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKPRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKPRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKPRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJACJACJACJA    
9.19.19.19.1 Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą 

podlegać. 
9.29.29.29.2 Wszelkie związane z emisją Obligacji spory będą rozstrzygane wyłącznie 

w postępowaniu przed polskim sądem powszechnym właściwym dla 
siedziby Emitenta. 

 
10101010 WARUNKI EMISJI OBLIGACJIWARUNKI EMISJI OBLIGACJIWARUNKI EMISJI OBLIGACJIWARUNKI EMISJI OBLIGACJI    
Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym wszelkie kwestie nie wynikające z treści 
niniejszej uchwały związane z emisją Obligacji powierzyć do swobodnej decyzji 
Zarządu Spółki oraz upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 
niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały oraz określenia pozostałych 
warunków emisji Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale. 
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11111111 WEJŚCIE W ŻYCIEWEJŚCIE W ŻYCIEWEJŚCIE W ŻYCIEWEJŚCIE W ŻYCIE    

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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UchwałUchwałUchwałUchwała nr 2a nr 2a nr 2a nr 24444    

Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego Zgromadzenia    

Spółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka Akcyjna    

z siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiu    

z dnia z dnia z dnia z dnia 10 czerwca 10 czerwca 10 czerwca 10 czerwca 2009 roku2009 roku2009 roku2009 roku    
w przedmiocie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii Ew przedmiocie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii Ew przedmiocie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii Ew przedmiocie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii E    

 
 
Działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie TRON S.A. 
niniejszym uchwala emisję obligacji serii E na warunkach wskazanych poniżej. 
 
1111 PRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJIPRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJIPRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJIPRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJI    

1.11.11.11.1 Przedmiotem emisji jest 4 650 (słownie: cztery tysiące sześćset 
pięćdziesiąt  ) obligacji zwykłych na okaziciela serii E (Obligacje) o 
numerach od 1 (jeden) do 4 650 (słownie: cztery tysiące sześćset 
pięćdziesiąt  ) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej (Cena Emisyjna) 
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych ) każda i łącznej wartości 
nominalnej 46 500 000 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset 
tysięcy złotych ), spółki TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu pod 
adresem ul. Marcinkowskiego 154, 88 – 100 Inowrocław (Emitent, 
Spółka), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000024482, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

1.21.21.21.2 Emitent postanawia, że warunkiem dojścia do skutku emisji Obligacji jest 
subskrybowanie co najmniej 465 (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć) 
Obligacji. 

1.31.31.31.3 Obligacje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 
 

2222 FORMA OBLIGACJIFORMA OBLIGACJIFORMA OBLIGACJIFORMA OBLIGACJI    
2.12.12.12.1 Obligacje emitowane są jako obligacje zwykłe na okaziciela i będą 

posiadały formę dokumentu. 
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2.22.22.22.2 Depozyt Obligacji będzie prowadzony przez podmiot określony w 
Warunkach Emisji Obligacji. 

2.32.32.32.3 Wtórny obrót obligacjami nie jest w żaden sposób ograniczony za 
wyjątkiem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa oraz czynności prawnych Obligatariuszy. 

 
3333 STATUS OBLIGACJISTATUS OBLIGACJISTATUS OBLIGACJISTATUS OBLIGACJI    

3.13.13.13.1 Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone. 
 

4444 ZOBOWIĄZANIA EMITENTAZOBOWIĄZANIA EMITENTAZOBOWIĄZANIA EMITENTAZOBOWIĄZANIA EMITENTA    
4.14.14.14.1 Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w terminie wykupu 

(wskazanym w punkcie 6.1 poniżej – Dzień Wykupu) lub w przypadku 
wcześniejszego wykupu, na zasadach określonych w punkcie 5.3. w 
związku z punktem 6.2. – wykup Obligacji nastąpi w formie pieniężnej. 

4.24.24.24.2 Emitent jest zobowiązany do wypłaty odsetek w wysokości i w terminach 
określonych poniżej. 

 
5555 DZIEŃ WYKUPU OBLIGACJI ORAZ WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJIDZIEŃ WYKUPU OBLIGACJI ORAZ WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJIDZIEŃ WYKUPU OBLIGACJI ORAZ WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJIDZIEŃ WYKUPU OBLIGACJI ORAZ WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI    

5.15.15.15.1 Dzień Wykupu ustala się na dzień 17 czerwca 2013 roku. 
5.25.25.25.2 Emitent ma prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a 

Obligatariusz jest zobowiązany Obligacje te przedstawić Emitentowi do 
wykupu w ciągu 30 dni roboczych od doręczenia Obligatariuszowi 
żądania Emitenta. Za zgodą Obligatariusza powyższy trzydziestodniowy 
termin nie obowiązuje. 

 
6666 ZASADY NABYWANIA OBLIGACJIZASADY NABYWANIA OBLIGACJIZASADY NABYWANIA OBLIGACJIZASADY NABYWANIA OBLIGACJI    

6.16.16.16.1 Obligacje zostaną zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 
ustawy z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, przez skierowanie propozycji 
nabycia do oznaczonych adresatów. Upoważnia się Zarząd do 
wskazania podmiotów do których zostanie skierowana propozycja 
nabycia Obligacji. 

6.26.26.26.2 Szczegółowe zasady nabywania obligacji zostaną określone w 
Warunkach Emisji Obligacji. 
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7777 ZMIANYZMIANYZMIANYZMIANY    
Emitent może za wiedzą ale bez zgody Obligatariusza, dokonać zmiany treści 
Obligacji, Warunków Emisji Obligacji, niniejszej Uchwały lub innych 
dokumentów (i) które nie stanowią istotnej zmiany praw i obowiązków Emitenta 
i Obligatariusza a nadto nie stanowią naruszenia interesów Obligatariusza lub 
(ii) które stanowią zmiany natury formalnej, drugorzędnej lub technicznej lub 
dokonywane są w celu korekty oczywistego błędu. 
 

8888 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJAPRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJAPRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJAPRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA    
8.18.18.18.1 Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą 

podlegać. 
8.28.28.28.2 Wszelkie związane z emisją Obligacji spory będą rozstrzygane wyłącznie 

w postępowaniu przed polskim sądem powszechnym właściwym dla 
siedziby Emitenta. 

 
9999 WARUNKI EMISJI OBLIGACJIWARUNKI EMISJI OBLIGACJIWARUNKI EMISJI OBLIGACJIWARUNKI EMISJI OBLIGACJI    
Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym wszelkie kwestie nie wynikające z treści 
niniejszej uchwały związane z emisją Obligacji powierzyć do swobodnej decyzji 
Zarządu Spółki oraz upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 
niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały oraz określenia pozostałych 
warunków emisji Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale. 
 
10101010 WEJŚCIE W ŻYCIEWEJŚCIE W ŻYCIEWEJŚCIE W ŻYCIEWEJŚCIE W ŻYCIE    

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

UZASADNIENIEUZASADNIENIEUZASADNIENIEUZASADNIENIE    

W związku z przyjętą strategią Zarządu TRION S.A. zmierzającą do wzrostu wartości 
Grupy Kapitałowej i ekspansji rynkowej poprzez akwizycję nowych podmiotów i 
związaną z tym  koniecznością uzyskania niezbędnych środków dla akwizycji nowych 
podmiotów z branży,  w których działa Grupa Kapitałowa TRION, Zarząd zamierza 
wyemitować obligacje serii E. Przy uwzględnieniu obecnych warunków na rynku 
kapitałowym emisja obligacji serii E umożliwi finansowanie projektów, które w 
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założeniu powinny charakteryzować się bardzo wysoką stopą zwrotu 
zainwestowanego kapitału. 

Uwaga Zarządu będzie przy tym skupiona na możliwościach rozwoju przy 
wykorzystaniu nieuchronnych  skutków obecnego kryzysu finansowego w celu 
korzystnego przejmowania przedsiębiorstw, spółek i projektów deweloperskich.  

Możliwość finansowania rozwoju poprzez emisję obligacji serii E  stworzy korzystne 
warunki dla poszerzenia obszaru działalności o nowe kierunki strategicznego 
rozwoju. Zarząd Spółki zamierza skupić się na możliwościach jakie w chwili obecnej 
występują w branży deweloperskiej poprzez poszukiwanie tzw. destressed projects, 
które przy odpowiednim wsparciu kapitałowym gwarantują wysoką rentowność 
zainwestowanego kapitału. 

Zarząd Spółki pragnie zwrócić uwagę Akcjonariuszy na wieloletnie doświadczenie, 
którym dysponuje nowy wiodący Akcjonariusz w zakresie znajomości rynku 
deweloperskiego i możliwości jakie są związane z efektywnym realizowaniem 
zaawansowanych projektów deweloperskich. 

Zarząd Emitenta podejmuje również działania w celu stworzenia silnej podstawy 
finansowania działalności grupy kapitałowej, działającej na krajowym i zagranicznym 
rynku dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie produkcji stolarki otworowej. 
Umożliwi to m.in. uniezależnienie Grupy od finansowania przez sektor bankowy i 
docelowo stworzy możliwość zamiany długu na kapitał akcyjny poprzez 
wykorzystanie instrumentów będących w dyspozycji Spółki. 
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Uchwała nr 2Uchwała nr 2Uchwała nr 2Uchwała nr 25555    

Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego Zgromadzenia    

Spółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka Akcyjna    

z siedzibą w Inowrz siedzibą w Inowrz siedzibą w Inowrz siedzibą w Inowrocławiuocławiuocławiuocławiu    

z dnia z dnia z dnia z dnia 10 czerwca 10 czerwca 10 czerwca 10 czerwca 2009 roku2009 roku2009 roku2009 roku    

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji 
prywatnej nowej emisji akcji serii R z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prywatnej nowej emisji akcji serii R z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prywatnej nowej emisji akcji serii R z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prywatnej nowej emisji akcji serii R z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy 
prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.    

 
Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu Spółek 
Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

 

§ 1.§ 1.§ 1.§ 1.    

1. Podwyższa się, w drodze subskrypcji prywatnej, kapitał zakładowy Spółki do kwoty 
91.902.564,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwa tysiące 
pięćset sześćdziesiąt cztery złote), to jest o kwotę 20.000.000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia milionów złotych). 
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 10.000.000 
(słownie: dziesięć milionów) akcji serii R. 
3. Zważywszy, że w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie akcji serii R do 
obrotu na rynku regulowanym akcje te podlegają dematerializacji zgodnie z 
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stosownie do art. 336 § 3 kodeksu 
spółek handlowych, akcje serii R nie podlegają ograniczeniom wskazanym w art. 336 
§ 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych i emitowane są jako akcje na okaziciela. 
4. Każda akcja nowej emisji serii R ma wartość nominalną 2,00 zł (słownie: dwa 
złote). 
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii 
R. 
6. Akcje nowej emisji serii R zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej 
spółce NOVY WINDOWS BVI, z siedzibą w, Aubergine House, Road Town, Torola 
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(Brytyjskie Wyspy Dziewicze), wpisanej do rejestru Spółek Brytyjskich Wysp 
Dziewiczych pod numerem 663835 (Inwestor). 
7. Akcje nowej emisji serii R zostaną objęte 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 (słownie: sto euro) i łącznej wartości 14.300 EUR ( 
słownie: czternaście tysięcy trzysta euro), które stanowią 46,12% (słownie: 
czterdzieści sześć procent, dwanaście setnych) kapitału zakładowego i uprawniają 
do 46,12% (słownie: czterdzieści sześć procent, dwanaście setnych ) głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. Wkład na pokrycie akcji wniesiony zostanie przed 
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 
serii R. Wkład w postaci 310 akcji spółki European Windows S.A. wyceniony został 
na kwotę 43.647,89 tys. zł. 143 akcje European Windows S.A. wnoszone na pokrycie 
podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostały wycenione na kwotę 
20.143.349,26 zł. Pozostałe akcje spółki European Windows S.A. zostaną objęte 
przez Spółkę i pokryte obligacjami emitowanymi na podstawie odrębnej uchwały 
Walnego Zgromadzenia. 
8. Cena emisyjna akcji serii R będzie równa jej wartości nominalnej i będzie wynosiła 
2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję. 
9. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2009, tj. od dnia 1 
stycznia 2009 roku. 

    

§ 2.§ 2.§ 2.§ 2.    

1. Objęcie nowych akcji serii R nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 
431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. 

2. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody 
pozbawienia prawa poboru oraz zawierającą proponowaną przez Zarząd cenę 
emisyjną akcji serii R, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, 
pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. 
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§ 3.§ 3.§ 3.§ 3.    

Umowa o objęcie akcji serii R w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych 
winna zostać zawarta w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia podjęcia 
niniejszej uchwały. 

    

§ 4.§ 4.§ 4.§ 4.    

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące 
zmiany do Statutu Spółki: 

I. Paragraf 7 w dotychczasowym brzmieniu: 

„1. Kapitał zakładowy wynosi 71.902.564,00 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów 
dziewięćset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) złote  i dzieli się na nie więcej 
niż 35.951.282 /słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden 
tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela o wartości 
nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego: 
a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii AAAA o numerach od 000001 do 
060000, 
b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii BBBB o numerach 
od 00000001 do 1090000, 
c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii CCCC o numerach od 0000001 do 
0700000,  
d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ 
akcji serii DDDD o numerach od 000001 do 568184, 
f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt 
cztery/ akcji serii FFFF o numerach od 0000001 do 2418184, 
g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ 
akcji serii GGGG o numerach od 0000001 do 1612122, 
h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii HHHH o numerach od 000001 
do 350000,    
i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii IIII i JJJJ o numerach dla 
serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000, 
j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii KKKK o numerach od 
0000001 do 3080000, 
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k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście 
czterdzieści pięć/ akcji serii LLLL o numerach od 0000001 do 6339245, 
l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii MMMM o numerach 
0000001 do 1800000, 
m) 6.783.547 /słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset 
czterdzieści siedem/ akcji serii N N N N o numerach od 0000001 do 6783547, 
n) 3.500.000 /słownie: trzy miliony pięćset tysięcy/ akcji serii OOOO o numerach od 
0000001 do 3500000, 
o) 4.850.000 / słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii PPPP o 
numerach od 0000001 do 4850000.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy wynosi 91.902.564,00 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden 
milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na nie 
więcej niż 45.951.282 /słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt 
jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela o wartości 
nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego: 
a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii AAAA o numerach od 000001 do 
060000, 
b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii BBBB o numerach 
od 00000001 do 1090000, 
c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii CCCC o numerach od 0000001 do 
0700000, 
d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ 
akcji serii DDDD o numerach od 000001 do 568184, 
f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt 
cztery/ akcji serii FFFF o numerach od 0000001 do 2418184, 
g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ 
akcji serii GGGG o numerach od 0000001 do 1612122, 
h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii HHHH o numerach od 000001 
do 350000,    
i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii IIII i JJJJ o numerach dla 
serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000, 
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j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii KKKK o numerach od 
0000001 do 3080000, 
k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście 
czterdzieści pięć/ akcji serii LLLL o numerach od 0000001 do 6339245, 
l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii MMMM o numerach 
0000001 do 1800000, 
m) 6.783.547 /słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset 
czterdzieści siedem/ akcji serii N N N N o numerach od 0000001 do 6783547, 
n) 3.500.000 /słownie: trzy miliony pięćset tysięcy/ akcji serii OOOO o numerach od 
0000001 do 3500000, 
o) 4.850.000 / słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii PPPP o 
numerach od 0000001 do 4850000. 
p) 10.000.000 /słownie: dziesięć milionów/ akcji serii RRRR o numerach od 00000001 do 
10000000.” 

    

§ 5.§ 5.§ 5.§ 5.    

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 
uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 
 

    

§ 4.§ 4.§ 4.§ 4.    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w części dotyczącej zmian w Statucie 
Spółki – ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 

Opinia Zarządu spółki TRION Spółka AkcyjnaOpinia Zarządu spółki TRION Spółka AkcyjnaOpinia Zarządu spółki TRION Spółka AkcyjnaOpinia Zarządu spółki TRION Spółka Akcyjna    
uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji nowej emuzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji nowej emuzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji nowej emuzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji nowej emisji serii Risji serii Risji serii Risji serii R    

oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii R:oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii R:oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii R:oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii R:    
Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd TRION S.A. 
przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie proponowanego 
podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru 
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dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji akcji serii R oraz ceny 
emisyjnej akcji serii R. 

Zarząd Emitenta podejmuje działania w celu stworzenia silnej grupy kapitałowej, 
działającej na krajowym i zagranicznym rynku dostawców kompleksowych rozwiązań 
w zakresie produkcji stolarki otworowej. 

W związku z przyjętą strategią Zarządu TRION S.A. zmierzającą do wzrostu wartości 
Grupy Kapitałowej i ekspansji rynkowej poprzez akwizycję nowych podmiotów 
Zarząd TRION S.A. rozpoczął działania zmierzające do przeniesienia własności 
100% akcji w Spółce EUROPEAN WINDOWS S.A. posiadającej pośrednio ok. 92% 
udziałów w Spółce VPO PROTIVANOV S.A. Głównym przedmiotem działalności 
Spółki VPO PROTIVANOV S.A. jest produkcja stolarki otworowej PVC oraz 
świadczenie usług handlowych w zakresie wyposażenia dodatkowego stolarki 
otworowej. 

Akcje Serii R zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 143 akcji 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 (słownie: sto euro) i łącznej wartości 14.300 EUR ( słownie: czternaście 
tysięcy trzysta euro), które stanowią 46,12% (słownie: czterdzieści sześć, dwanaście 
setnych) kapitału zakładowego i uprawniają do 46,12% (słownie: czterdzieści sześć, 
dwanaście setnych) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wkład w postaci 310 akcji 
spółki European Windows S.A. wyceniony został na kwotę 43.647,89 tys. zł. 143 
akcje European Windows S.A. wnoszone na pokrycie podwyższonego kapitału 
zakładowego Spółki zostały wycenione na kwotę 20.143.349,26 zł. 

W zamian za aport objęte zostaną akcje o wartości nominalnej 20.000.000 zł, wobec 
czego przyjąć należy, iż akcje nie będą obejmowane poniżej wartości nominalnej. 

Zarząd uważa, że włączenie powyższych spółek do grupy TRION S.A. pozwoli na 
poszerzenie zakresu jej działalności, uzyskanie silnej pozycji na rynku oraz poprawę 
wyników finansowych. Zarząd uważa ponadto, że tak powstała Grupa będzie 
posiadała unikalne kompetencje oraz know-how, umiejętności zarządzania i 
powiązania handlowe niezbędne dla zapewnienia osiągnięcia przez Grupę TRION 
S.A. jej celów gospodarczych. 

Oczekiwane korzyści związane z przejęciem przedstawiają się następująco: 
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1) Wykorzystanie kanałów dystrybucji m.in. sprzedaż przez E-sklepy, sieć 
dealerów i przedstawicieli handlowych na obszarze działania Grupy; 

2) Powiększony podmiot będzie dysponował 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 uzyskamy 
możliwość symultanicznego działania na rynkach środkowej i zachodniej 
Europy tj. Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Wielka 
Brytania; 

5) Wykorzystanie sprzedaży online prowadzonej przez Spółkę ARGONA S.A. 
całego asortymentu uzupełniającego stolarki otworowej (m.in. parapety, 
klamki, okucia, rolety, żaluzje). 

Aby grupa, o której mowa powyżej, mogła powstać, konieczne jest ścisłe powiązanie 
kapitałowe trzech wymienionych wyżej spółek. Stanie się to możliwe poprzez 
wniesienie do TRION S.A. 100 % akcji European Windows S.A. w zamian za akcje 
serii R oraz obligacje serii D emitowane przez Spółkę. Z punktu widzenia Zarządu 
Spółki jest to najbardziej efektywna droga do stworzenia docelowej Grupy 
Kapitałowej, w aktualnej sytuacji na rynkach kapitałowych. Taka operacja może być 
przeprowadzona jedynie w przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 
prawa poboru akcji nowej emisji. 

Proponowana cena emisyjna nowych akcji wynosi 2,00 PLN (dwa złote) za jedną 
akcję TRION S.A. 

Z uwagi na powyższe, Zarząd uznaje, iż pozbawienie prawa poboru leży w interesie 
Spółki   i rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby głosowali za podjęciem uchwał w 
formie przedstawionej przez Zarząd i zatwierdzili podwyższenie kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii R z pozbawieniem dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki prawa poboru. 

 
 
 
 



 39

 
Uchwała nr Uchwała nr Uchwała nr Uchwała nr 26262626    

ZwyZwyZwyZwyczajnego Walnego Zgromadzeniaczajnego Walnego Zgromadzeniaczajnego Walnego Zgromadzeniaczajnego Walnego Zgromadzenia    

Spółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka Akcyjna    

z siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiu    

z dnia z dnia z dnia z dnia 10 czerwca 10 czerwca 10 czerwca 10 czerwca 2009 roku2009 roku2009 roku2009 roku    
w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii R do obrotu na rynku w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii R do obrotu na rynku w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii R do obrotu na rynku w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii R do obrotu na rynku 
regulowanym i ich dematerializacji.regulowanym i ich dematerializacji.regulowanym i ich dematerializacji.regulowanym i ich dematerializacji.    

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje: 

 
§ 1.§ 1.§ 1.§ 1.    

Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii R Spółki do obrotu na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. 

 
§ 2.§ 2.§ 2.§ 2.    

Upoważnia się Zarząd Spółki do: 
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z 

dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii R do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie 
określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w 
art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 
ze zm.). 

 
§ 3.§ 3.§ 3.§ 3.    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr Uchwała nr Uchwała nr Uchwała nr 27272727    

Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego Zgromadzenia    

Spółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka Akcyjna    

z siedzibz siedzibz siedzibz siedzibą w Inowrocławiuą w Inowrocławiuą w Inowrocławiuą w Inowrocławiu    

z dnia z dnia z dnia z dnia 10 czerwca 10 czerwca 10 czerwca 10 czerwca 2009 roku2009 roku2009 roku2009 roku    

w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowegopodwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowegopodwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowegopodwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z z z z 
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.    

 
 
Działając na podstawie art. 430 oraz art. 444 – 447 Kodeksu Spółek Handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wysłuchaniu opinii Zarządu 
uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady 
Nadzorczej, prawa poboru akcji, które mogą zostać wyemitowane przez Zarząd w 
ramach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej 
tych akcji, uchwala co następuje: 

 

§ 1.§ 1.§ 1.§ 1.    

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki 
poprzez emisję akcji nowych emisji w granicach kapitału docelowego, w 
okresie do 10 czerwca 2012 r. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału 
docelowego obejmuje jedno lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego o 
łączną kwotę nie przekraczającą ¾ (słownie: 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). 

3. Akcje wydawana w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w 
zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.  

4. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w 
zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. 
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5. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z 
pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady 
Nadzorczej. 

 

§ 2.§ 2.§ 2.§ 2.    

W związku z upoważnieniem wyrażonym w § 1 niniejszej uchwały, wprowadza się 
następującą zmianę do treści § 7a Statutu Spółki: 

§ 7a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 

„1. W okresie do dnia 27 grudnia 2010 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do 
dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o 
łączną kwotę nie wyższą niż 41.401.922,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów 
czterysta jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote) (kapitał docelowy). 

2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również 
w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład 
Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

3. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w granicach kapitału docelowego wymaga 
zgody Rady Nadzorczej. 

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia 
akcjonariuszy prawa poboru w całości dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„1. W okresie do dnia 10 czerwca 2012 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do 
dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o 
łączną kwotę nie przekraczającą ¾ (słownie: 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). 

2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w 
zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 
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3. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w 
zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. 

4. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z 
pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.” 

 

§ 3.§ 3.§ 3.§ 3.    

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach 
kapitału docelowego, ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury 
podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym ułatwienie Spółce w 
zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób 
pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby Spółki do warunków rynkowych. 
Emitowanie akcji przez Zarząd w ramach kapitału docelowego ułatwi realizację 
strategii przyjętej przez Zarząd Spółki i przyczyni się do przyspieszenia rozbudowy 
Grupy Kapitałowej Spółki. Upoważnienie Zarządu do emitowania akcji w ramach 
kapitału docelowego może umożliwić również zaoferowanie akcji Spółki 
obligatariuszowi obligacji serii D oraz E w celu konwersji długu na kapitał akcyjny 
Spółki.  

Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki powinno umożliwić zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez 
konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze 
zwoływaniem i odbywaniem Walnego Zgromadzenia oraz związanych z tym faktem 
opóźnień. 

§ 4.§ 4.§ 4.§ 4.    

Udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 
prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, w opinii akcjonariuszy 
jest uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgodnie 
z uzasadnieniem przedstawionym przez zarząd w opinii stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały. Prawa akcjonariuszy są dostatecznie chronione przez wymóg 
uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru w całości lub 
części.  
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§ 5.§ 5.§ 5.§ 5.    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w części dotyczącej zmian w Statucie 
Spółki – ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 

 

 

Opinia Zarządu spółki TRION Spółka AkcyjnaOpinia Zarządu spółki TRION Spółka AkcyjnaOpinia Zarządu spółki TRION Spółka AkcyjnaOpinia Zarządu spółki TRION Spółka Akcyjna    
uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału 

docelowegodocelowegodocelowegodocelowego    
oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji nowych emisjioraz proponowanej ceny emisyjnej akcji nowych emisjioraz proponowanej ceny emisyjnej akcji nowych emisjioraz proponowanej ceny emisyjnej akcji nowych emisji    

Zgodnie z wymogami art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, 
Zarząd TRION S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie 
uzasadnienia upoważnienia Zarządu do emitowania akcji w ramach kapitału 
docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w 
całości lub części. 

W związku z przyjętą strategią Zarządu TRION S.A. zmierzającą do wzrostu wartości 
Grupy Kapitałowej i ekspansji rynkowej poprzez akwizycję nowych podmiotów, 
zasadnym jest upoważnienie Zarządu do sprawnego emitowania papierów 
wartościowych bez konieczności ponoszenia kosztów zwoływania i odbywania 
Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd Emitenta podejmuje działania w celu stworzenia silnej grupy kapitałowej, 
działającej na krajowym i zagranicznym rynku dostawców kompleksowych rozwiązań 
w zakresie produkcji stolarki otworowej. 

Budowa silnej Grupy Kapitałowej skupionej wokół Spółki pozwoli na poszerzenie 
zakresu jej działalności, uzyskanie silnej pozycji na rynku oraz poprawę wyników 
finansowych. Zarząd uważa ponadto, że tak powstała Grupa będzie posiadała 
unikalne kompetencje oraz know - how, umiejętności zarządzania i powiązania 
handlowe niezbędne dla zapewnienia osiągnięcia przez Grupę TRION S.A. jej celów 
gospodarczych. 
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Prawa akcjonariuszy będą dostatecznie chronione przez wymóg uzyskania zgody 
Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach 
kapitału docelowego w całości lub części. 

Upoważnienie udzielone Emitentowi na 3 lata, w ocenie Emitenta, w obecnych 
warunkach rynkowych, uzasadnia przyjęcie rozwiązania, ustalania ceny emisyjnej na 
poziomie uzasadnionym warunkami poszczególnych emisji, nie niższej niż wartość 
nominalna akcji, za każdorazową zgodą Rady Nadzorczej. 
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Uchwała nr Uchwała nr Uchwała nr Uchwała nr 28282828    

Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego Zgromadzenia    

Spółki Spółki Spółki Spółki TRION Spółka AkcyjnaTRION Spółka AkcyjnaTRION Spółka AkcyjnaTRION Spółka Akcyjna    

z siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiu    

z dnia z dnia z dnia z dnia 10 czerwca 10 czerwca 10 czerwca 10 czerwca 2009 roku2009 roku2009 roku2009 roku    
w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych przez Zarząd w w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych przez Zarząd w w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych przez Zarząd w w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych przez Zarząd w 
ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich 
dematerializacji.dematerializacji.dematerializacji.dematerializacji.    

 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje: 
 

§ 1.§ 1.§ 1.§ 1.    
Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych przez 
Zarząd w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. 

 
§ 2.§ 2.§ 2.§ 2.    

Upoważnia się Zarząd Spółki do: 
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z 

dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki emitowanych przez Zarząd w 
ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie 
określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w 
art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 
ze zm.). 

 
§ 3.§ 3.§ 3.§ 3.    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr Uchwała nr Uchwała nr Uchwała nr 29292929    

Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajnego Walnego Zgromadzenia    

Spółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka AkcyjnaSpółki TRION Spółka Akcyjna    

z siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiuz siedzibą w Inowrocławiu    

z dnia z dnia z dnia z dnia 10 czerwca 10 czerwca 10 czerwca 10 czerwca 2009 roku2009 roku2009 roku2009 roku    
w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do równoległego obrotu na w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do równoległego obrotu na w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do równoległego obrotu na w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do równoległego obrotu na 
rynku regulowanym NYSE Eurrynku regulowanym NYSE Eurrynku regulowanym NYSE Eurrynku regulowanym NYSE Euronext i ich dematerializacji.onext i ich dematerializacji.onext i ich dematerializacji.onext i ich dematerializacji.    

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje: 

 
§ 1.§ 1.§ 1.§ 1.    

Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji Spółki do równoległego obrotu 
na rynku regulowanym NYSE Euronext oraz o ich dematerializacji. 

 
§ 2.§ 2.§ 2.§ 2.    

Upoważnia się Zarząd Spółki do: 
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z 

dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do równoległego obrotu rynku 
regulowanym NYSE Euronext. 

2) dokonania wszelkich czynności formalnych związanych z procesem 
dematerializacji akcji Spółki. 

 
§ 3.§ 3.§ 3.§ 3.    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UZASADNIENIEUZASADNIENIEUZASADNIENIEUZASADNIENIE    
 
Niniejsza uchwała umożliwi Zarządowi Spółki doprowadzenie do notowania akcji 
Spółki TRION S.A. na dojrzałym i charakteryzującym się wysoką płynnością rynku 
kapitałowym. Celem Zarządu jest  zwiększenie płynności akcji Spółki i 
doprowadzenie do sytuacji, w której TRION S.A. jako jedna z nielicznych Spółek z 
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Europy Środkowej zaistnieje w świadomości uczestników  rynku kapitałowego 
Europy Zachodniej. 
Duże wahania kursu polskiej waluty budzą wśród instytucjonalnych inwestorów 
zagranicznych obawę związaną z ryzykiem walutowym jakie jest podejmowane przy 
nabywaniu akcji nominowanych w PLN. Planowany dual listing akcji TRION S.A.  w 
założeniu ma doprowadzić m.in. do wykluczenia ryzyka walutowego dla osób i 
instytucji zainteresowanych nabywaniem akcji nominowanych również w EUR. W 
założeniu ma to stanowić o dodatkowej atrakcyjności akcji dla inwestorów 
zagranicznych  i w konsekwencji powinno wpłynąć na zwiększenie wyceny Spółki 
poprzez wzrost wartości jej akcji.  
 
 


