Aneks nr 27 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna

W związku z otrzymaniem w dniu 31 lipca 2007 r. informacji o podpisaniu przez drugą
stronę umów znaczących, do punktu pkt 6.4. Dokumentu Rejestracyjnego dodaje się
następującą treść:

(I). Umowy Budimex Dromex S.A.
a) Umowa nr 79/BxD/PZR3/2007 z Budimex Dromex S.A. Odział Zachodni w Poznaniu.
Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego w zakresie
wykonania, dostawy i montażu stolarki okiennej na budowę osiedla mieszkaniowego „Przy
Parku” w Szczecinie. Emitent zobowiązał się do wykonania 905 sztuk okien drewnianych.
Zakres robót zostanie wykonany zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną - projektem
architektonicznym. Ryczałtowe wynagrodzenie Emitenta za wykonanie zakresu robót wynosi
986.256 zł brutto. Termin rozpoczęcia prac ustalony został na 9 lipca 2007 roku, natomiast
termin zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy planowany jest na dzień 15 września
2007 r.
Emitent udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wyroby stolarki drewnianej wraz z
montażem na okres 5 lat i jednego miesiąca. Emitent zobowiązał się do złożenia w terminie
do 14 dni od podpisania niniejszej umowy gwarancji bankowej lub wiarygodnego
towarzystwa ubezpieczeniowego - terminowego i należytego wykonania Umowy w
wysokości 10% Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę Emitent jest zobowiązany zapłacić karę w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

b) Umowa nr 47/2B1E/2006 zawarta w dniu 2 maja 2007 roku z Budimex Dromex.
Przedmiotem tej umowy jest kompleksowe wykonanie witryn drewniano – aluminiowych,
świetlików aluminiowych oraz drzwi i okien aluminiowych wraz z wykonaniem
dokumentacji warsztatowej na obiekt Centrum Handlowego Srokosze w Warszawie. Za
wykonanie przedmiotu umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
2.687.283,02 zł. Zgodnie z umową rozpoczęcie robót powinno nastąpić dniu 14.05.2007 roku,
a zakończenie robót nastąpi w dniu 15.08.2007 r. W przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn odpowiedzialnych przez Wykonawcę Emitent jest zobowiązany do zapłacenia kary
umownej w wysokości 10% wynagrodzenia. Natomiast w przypadku odstąpienie od umowy
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przez Emitenta z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Budimex Dromex S.A., ten
ostatni zapłaci Emitentowi karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Łączna wartość brutto wszystkich umów zawartych z Budimex Dromex S.A od września
ubiegłego roku do 31 lipca 2007 r. wyniosła 4.246.939,02 zł., przekraczając 10% wartości
kapitałów własnych Emitenta.

W związku z powyższym, w opinii Zarządu Emitenta ww. umowy są umowami istotnymi i
prezentuje się ich opis w Prospekcie emisyjnym.

W związku ze zmianą w dniu 31 lipca 2007 r. przez Walne Zgromadzenie Statutu
Spółki, przewidującą upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego, do treści punktu 21.1.5. Dokumentu Rejestracyjnego
wprowadza się następujące zmiany:
Było:
Statut nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego.
Jest:
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2007 r. dokonano zmiany
Statutu Spółki, polegającej na upoważnieniu Zarządu do dokonania jednego lub więcej
podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie obowiązuje
do dnia 30 czerwca 2008 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego
o kwotę nie większą niż 16.700.000,00 zł.
Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane 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 ograniczoną odpowiedzialnością.
Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w granicach kapitału docelowego wymaga zgody
Rady Nadzorczej. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna nie może być niższa niż 5,40 zł (pięć
złotych czterdzieści groszy) za jedną akcję.
Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa
poboru w całości, dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego.
Na dzień podania niniejszego aneksu do publicznej wiadomości, zmiany Statutu Spółki nie
zostały zarejestrowane przez Sąd.

W pkt 5.1.5 dodaje się ostatni akapit:
W dniu 31 lipca 2007 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonano zmiany
Statutu Spółki, polegającej na upoważnieniu Zarządu do dokonania jednego lub więcej
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podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie obowiązuje
do dnia 30 czerwca 2008 r. Zarząd upoważniony jest 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 ograniczoną odpowiedzialnością.
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