Aneks nr 23 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna

Wobec rezygnacji Pana Jakuba śyto z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2007 r., do treści Prospektu
wprowadza się następujące zmiany:
Pkt. 5.1.5 Dokumentu Rejestracyjnego str.13 otrzymuje brzmienie:
W dniu 26 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. podjęło Uchwałę Nr 26 w
sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii N z prawem
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Oferta obejmuje nie
więcej niŜ 10.408.867 akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 2,00 zł kaŜda. Emisja
akcji serii N zostanie dokonana w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty
publicznej. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii N
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, przy czym za kaŜdą jedną akcję posiadaną na
koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę
emitowanych akcji serii N za dwa prawa poboru wydanie zostanie jedna akcja serii N. Dzień prawa
poboru został ustalony na 30 lipca 2007 r.

Pkt. 14.1.2 Dokumentu Rejestracyjnego str.43 otrzymuje brzmienie:
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
- Henryk Drob
- Jarosław Bauc
- Edward Szczytowski
- Anna Bera
- Tadeusz Wareluk

- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w siedzibie Emitenta przy ul.
Marcinkowskiego 154 w Inowrocławiu.

W pkt. 14.1.2 Dokumentu Rejestracyjnego str.43 wykreśla się następujące informacje:
Jakub śyto – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiek: 37 lat.
Jakub śyto posiada wykształcenie wyŜsze prawnicze: w latach 1988 - 1993 studiował na Wydziale
Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1993 – 1997 odbył aplikację
radcowską w Kancelarii Prawnej AD REM w Poznaniu.
Przebieg kariery zawodowej:
 W roku 1997 prowadził samodzielną kancelarię radcy prawnego.
 Od 1998 roku związany jest z Kancelarią Prawną Grynhoff, Woźny i Wspólnicy sp. k. w
Warszawie (dawniej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński, Woźny i wspólnicy sp. k.). Od 2002 r. jest
wspólnikiem tej Spółki.
Pan Jakub śyto od 1997 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Wydawnictwa Kurpisz S.A.
Poza wyŜej wymienionymi Pan Jakub śyto nie pełni i nie pełnił w ciągu ostatnich 5 lat funkcji członka
organów administrujących, zarządzających oraz nie jest i nie był w tym okresie wspólnikiem
jakiejkolwiek spółki kapitałowej i osobowej.
Według złoŜonego oświadczenia Jakub śyto:
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•

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta;

•

nie został skazany za przestępstwo oszustwa;

•

w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby
zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyŜszego szczebla (o której mowa w
pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie
jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny;

•

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

•

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

W pkt. 16.1.2 Dokumentu Rejestracyjnego str.43 wykreśla się następujące informacje:
Jakub śyto pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 17 czerwca 2005 roku. Obecna kadencja
członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 17 czerwca 2008 r. Mandat członka Rady Nadzorczej
wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2007.

W pkt. 17.2.2 Dokumentu Rejestracyjnego str.53 wykreśla się następujące informacje:
Jakub śyto – Przewodniczący Rady Nadzorczej nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta.
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