SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ "TRAS INTUR" S.A. 
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU 
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1) Dane podstawowe 
Firma: 
Tras - Intur Spółka Akcyjna 
Siedziba: 
Inowrocław 
Adres: 
88-100 Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 154 
Numer telefonu: 
(+48 52) 355 03 00 
Numer telefaksu: 
(+48 52) 357 11 26 
e-mail: 
sekterariat@intur-kfs.pl 
Adres internetowy: 
www.tras-intur.com.pl 

HISTORIA EMITENTA I JEGO POPRZEDNIKA PRAWNEGO 
1997 
Powołanie spóki pod firmą Tras Tychy S.A. 
1998 
Zakup nieruchomość (2,5 ha) w Tychach, w Podstrefie KSSE i otrzymanie zezwolenie Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności gospodarczej 
1999 

2001 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy dopuściła do obrotu publicznego akcje Emitenta 
2002 
Decyzja o połączeniu spółek TRAS TYCHY S.A. i TRAS-OKNA S.A. 
2004 
Fuzja z Intur-Kfs Sp. z o.o.; restrukturyzacja Spółki oraz reorganizacja wewnętrzna 
2005 
W roku 2005 dobiegnie końca proces przejęcia przez Emitenta spółki Intur KFS Sp. z o.o. Znacząca poprawa wyników i efektywności funkcjonowania wynikać będzie z wystąpienia następujących czynników: 
  ograniczenia kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej, 
  pełnego ujednolicenia sieci sprzedaży, 
  całkowitej harmonizacji działów: produkcji, zaopatrzenia, zakupów i marketingu,   
redukcji dublujących się służb, 
  optymalizacja majątku produkcyjnego połączonych spółek poprzez sprzedaż całej nieruchomości w Tychach zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 31 marca 2005r., 
  wykorzystania efektu finansowego pełnej synergii. 

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą spółki Tras Intur S.A. i Monto – Tras Sp. z o.o. 
Monto Tras Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 
Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji stolarki PCV. Jej kapitał zakładowy wynosi 670 tys. zł. Emitent posiada 93,28% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym. 
2) Informacje o podstawowych produktach 
OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI 
Obszarem działalności Emitenta jest produkcja i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych i drewna oraz (w mniejszym zakresie) z innych materiałów przeznaczonych dla budownictwa. Od 30 czerwca 2005 r. – data połączenia z Intur KFS sp. z o.o. zakres działalności został poszerzony o usługi z zakresu transportu i spedycji oraz produkcję europalet. 
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Sprzedaż okien PCV, drewno, Aluminium 1762 33,02423874,74033473,85942281,6 6524087,7Sprzedaż systemu ECO 25493,5 50466,8Sprzedaż parapetów 10211,4 14872,0Pozostała sprzedaż 3579 67,0821825,31432326,2982813,5 26093,5 
Udział poszczególnych rodzajów działalności Emitenta w przychodach ogółem, z wyłączeniem zmiany stanu produktów (dane w tys. zł) I półrocze 2005 I półrocze 2004 2004 2003 2002 tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % Przychody ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów w tym: 5341 100324561005465710072820100 74382100
Okna PCV 
Stolarka okienna PCV jest sprzedawana w kraju i na eksport. Jest wytwarzana w oparciu głównie o profile TROCAL. Spółka od wielu lat eksportuje swoje produkty, głównie na rynek niemiecki, gdzie cieszy się bardzo dobrą opinią. Prawie 50% sprzedaży jest generowane z eksportu. 
Okna drewniane EURO 68 
Okna produkowane są z drewna sosnowego oraz odmian szlachetnych: mahoniu i dębu. Drewno jest klejone trójwarstwowo, aby wyeliminować efekty odkształcania się wyrobów. Okna te sprzedawane są praktycznie na terenie całego kraju, przy czym najważniejszym terenem zbytu jest województwo małopolskie. Coraz więcej produktów tego typu trafia na eksport, głównie do Niemiec. 
Okna aluminiowe Produkcja okie 
n aluminiowych stanowi niewielką część działalności Emitenta. 
Parapety wewnętrzne. 
Usługi serwisowe i inn 
e związane z podstawową produkcją. 
Sprzedaż wyrobów prowadzona jest przez powiązane kapitałowo spółki i sieć autoryzowanych przedstawicieli handlowych. 
Transport i spedycja międzynarodowa 
Transport i spedycja międzynarodowa są realizowane za pomocą własnego oraz dzierżawionego sprzętu transportowego. Działalność spedycyjno – transportowa sięga 1989 roku. Dzięki zdobytemu doświadczeniu firma może zaoferować perfekcyjną organizację transportu samochodowego na terenie całej Polski i Europy. Firma świadczy 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 pracuje stale około 200 samochodów ciężarowych. Firma oferuje współpracę przewoźnikom, spedytorom, eksporterom i importerom towarów. 
Produkcja Europalet 
Emitent jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Producentów EUROPALET oraz Europejskiego Stowarzyszenia Paletowego. Posiada licencje na produkcję palet typu EUR wydanych przez PKP i DB, atestu EPAL na produkcję wsporników palet oraz uprawnieniami nadanymi przez SGS - Control do autokontroli procesu produkcji palet. Palety drewniane są produkowane na linii automatycznego zbijania, a posiadane zaplecze techniczne umożliwia wykonanie każdego ich typu. Znacząca część produkcji trafia do odbiorców zagranicznych. 
Monto Tras Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji stolarki PCV. Firma systematycznie zwiększa sprzedaż i buduje własną sieć autoryzowanych partnerów handlowych. 
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3) Informacje o zmianach rynków zbytu 
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiła znacząca zmiana rynków zbytu ani zmiana źródeł zaopatrzenia. 
4) Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej Spółki Ubezpieczenia – PZU Umowa o współpracy Tras a Pilkington IGP - dostawa szyb, ROTO – dostawa okuć. 
5) Informacja o zmianach w powiązaniach organizacyjnych 
Najważniejszą zmianą organizacyjną w I półroczu 2005, warunkującą dalszy rozwój działalności Spółki było przeprowadzenie pełnej fuzji Tras Tychy S.A. i Intur KFS Sp. z o.o. oraz przeniesienie praktycznie całej dzialalności operacyjnej do Inowrocławia. 
6) Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, Opisano w dodatkowych notach do sprawozdania finansowego. 
7) Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczki, poręczeń i gwarancji, Szczegółowo przedstawia nota dodatkowa do sprawozdania finansowego. 
8) Informacje o udzielonych pożyczkach Opisano w dodatkowych notach do sprawozdania finansowego. 
9) Emisja papierów wartościowych 
W I półroczu 2005 Spółka nie przeprowadzała innych emisji papierów wartościowych za wyjątkiem 350.000 akcji serii H zaoferowanych udziałowcom spółki przejmowanej Intur KFS. 
10) Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników Spółka nie opublikowała prognoz sprawozdań finansowych w 2005 roku. 
11) Ocena zarządzania zasobami finansowymi, 
Wskaźniki rentowności sprzedaży spółki TRAS-INTUR załamały się po 2003 roku i są ujemne. Spółka odnotowuje jedynie dodatni wynik na poziomie zysku ze sprzedaży brutto. Pogorszenie się rentowności jest wynikiem przeinwestowania (finansowanego długiem) i niewykorzystania w kolejnych latach w pełni efektów skali. Moce produkcyjne Spółki nie były wykorzystywane jednocześnie Grupa kapitałowa ponosiła wysokie koszty finansowe. Strata 2004 roku wygenerowana została w zdecydowanej części w czwartym kwartale. Wysoki ujemny wynik ostatniego kwartału 2004 roku związany jest z procesem restrukturyzacji. Spółka wyprzedawała niewykorzystywany majątek trwały (oraz przenosiła linie technologiczne stolarki drzewnej do Inowrocławia). Szybka sprzedaż majątku trwałego poniżej wartości księgowej skutkowała stratą. Na ujemny wynik 2004 roku wpływ miały też czynniki zewnętrzne, w tym ponoszone koszty wadliwej dostawy surowca do produkcji profili PCV. Spółka na drodze sądowej wystąpiła o odszkodowanie z tytułu poniesionych olbrzymich kosztów reklamacji i utraty zaufania klientów. 
Wyprzedaż majątku trwałego i spłata zadłużenia wpłynie na poprawę wskaźników zadłużenia i rentowności. 
Do 2004 roku rentowności Spółki Tras były wyższe niż Grupy Kapitałowej, spowodowane to było słabszymi wynikami Inturu (Spółka zależna z Inowrocławia). Sytuacja ulega jednak odwróceniu. Ze względu na wysoki udział 
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eksportu w sprzedaży Spółki Intur, jej rentowność rośnie i tym samym Grupa Kapitałowa osiąga lepsze rentowności niż Emitent. 
Gwałtowne zał amanie się wartości sprzedaży w pierwszym półroczu 2005 roku jest nie jest tak duże jak wynika to z zapisów księgowych (5,3 mln zł). Przejęcie Inturu przez Tras z punktu widzenia zapisów księgowych, skutkuje przejęciem majątku a nie wartości przychodów i wyniku. Sprzedaż Intur kfs w pierwszym półroczu 2005 roku wynosiła ponad 21 mln zł. 
12) Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, Plany inwestycyjne w 2004 roku zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi w prospekcie emisyjnym akcji serii G. Spółka nie planuje obecnie znaczących działań inwestycyjnych, a prowadzone działania zmierzają do zwiększenia majątku obrotowego. 
13) Ocena czynników 
i nietypowych zdarzeń 
Największy wpływ na wyniki Spółki miała podjęta przez Zarząd restrukturyzacja organizacyjna i finansowa Spółki. Dotyczyła ona takich elementów jak: zamknięcie nierentownych i kosztochłonnych rodzajów prowadzonej działalności, restrukturyzacja majątku trwałego i zatrudnienia oraz stworzenie dodatkowych rezerw, głównie na należności. 
Podjęte działania miały następujące konsekwencje finansowe: 
1. rezerwa na sprzedawaną spółkę zależną System Tychy Sp. z o.o. uwzględnia należności Tras Tychy oraz wartość udziałów – 3,7 mln PLN; 
2. rezerwa na sprzedaż maszyn do ekstruzji profila ( w 2005 roku) – 1,9 mln PLN; 
3. utworzone rezerwy na przeterminowane należności powyżej 1 roku – 3,1 mln PLN; 
4. rezerwa na sprzedaż nieruchomości w Tychach poniżej wartości księgowej – 2 mln PLN; 
5. rezerwa dotycząca likwidacji spółki zależnej Ekowiknoplast Ukraina (należności i udziały) – 0,5 mln PLN; 
6. rezerwa na zapasy związane z likwidacją produkcji profila – 0,3 mln PLN; 
7. koszty procesu z firmą Anwil oraz Celt – 0,4 mln PLN; 
8. pozostałe koszty restrukturyzacji w tym odprawy dla zwalnianych pracowników – 0,6 mln PLN 
Ad 1) Spółka System Tychy zajmowała się produkcją profila okiennego PVC dla wszystkich Spółek Grupy Tras. Załamanie rynku okiennego w 2004 roku oraz problemy z zakupem surowca (proces sądowy z Anwil S.A.) spowodowały, że produkcja własnego profila zaczęła przynosić pokaźne straty. Po przeprowadzeniu symulacji finansowych Zarząd podjął decyzję o zamknięciu tego rodzaju działalności w Grupie i przejściu na produkcję w oparciu o profil innego producenta, o zbliżonych parametrach jakościowych i niższej cenie. 
Ad 2) Zamknięcie produkcji własnego profila powoduje konieczność sprzedaży zbędnego majątku produkcyjnego. Sprzedaż w wartościach księgowych jest niemożliwa wobec czego Spółka musiała utworzyć odpowiednią rezerwę. 
Ad 3) Spółka prowadzi restrykcyjną politykę tworzenia rezerw co powoduje dotworzenie rezerw wynikających z przeterminowanych należności. 
Ad 4) Zamknięcie produkcji profila jak również pełna fuzja z Intur KFS, który dysponuje bardzo dużym własnym majątkiem produkcyjnym powoduje, że dalsze utrzymywanie obiektów produkcyjnych Spółki w Tychach przestało być efektywne. Spółka postanowiła o upłynnieniu tego majątku. Proces sprzedaży nieruchomości o takiej wartości i gabarytach jest jednak długotrwały. Dodatkowo zawiązano rezerwę na ewentualność zbycia obiektu poniżej jego wartości księgowej. 
Ad 5) Zarząd postanowił o zamknięciu fabryki na Ukrainie, z uwagi na to, że działalność nie przynosiła pożądanych efektów. 
Ad 6) W związku z zaprzestaniem produkcji profili okiennych Spółka była zmuszona przygotować odpowiednie stany magazynowe, pod kątem przejścia na profil od innego dostawcy. 
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Ad 7) Spółka informowała o toczącym się postępowaniu z Anwil S.A. Rozpoczęcie procedury sądowej wymagało poniesienia znacznych kosztów, podczas gdy efekty postępowania będą znane dopiero w dłuższym okresie. 
Ad 8) Potrzeba restrukturyzacji Spółki wynika z konieczności dostosowania kosztów stałych do aktualnego poziomu sprzedaży oraz z potrzeby przygotowania organizacji do pełnej fuzji z Intur KFS. W tym celu ponoszone są koszty redukcji zatrudnienia oraz odpraw dla zwalnianych pracowników. 
Rada Nadzorcza Tras Tychy S.A. zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd strategię restrukturyzacji oraz podjęte dotychczas i planowane w przyszłości działania. Po zapoznaniu się z informacją Zarządu w sprawie wysokości i struktury straty w 2004 roku Rada uznała także zasadność kroków podjętych przez Zarząd. 
Prowadzona w Spółce restrukturyzacja ma również wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta w bieżącym roku. Działania naprawcze spowodowały zmniejszenie przychodów i kosztów działalności operacyjnej. 
14) Charakterystyka w ewnętrznych i zewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki 
Konkurencja 
Pozycja Emitenta na rynku oraz jego konkurencyjność są wypadkową wielu czynników, wśród których należy wymienić te zaliczające się do grupy stanowiącej wykorzystane szanse w całej historii Spółki oraz do grupy czynników rynkowych. 
Bez wątpienia Spółka w przeciągu całego okresu swojej działalności wypracowała sobie renomę oraz markę, która jest rozpoznawalną wśród odbiorców. Stanowi to dużej wartości dodanej firmy, co potwierdzają dane o udziale TRAS-TYCHY w rynku stolarki budowlanej. Jest to ok. 10% rynku. W dodatku Emitent jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie papierów Wartościowych, co przyczynia się do wzrostu jej rangi oraz uznania i gwarancji bezpieczeństwa wśród odbiorców. 
Szeroka gama produktów dostarczanych przez Emitenta zapewnia mu dywersyfikację ryzyka działalności gospodarczej, jak i również stanowi mocną stronę w sytuacji tworzenia strategii rozwoju. Związane jest to z możliwością penetracji kilku równoległych sobie rynków w branży stolarki budowlanej, oczywiście przy zachowaniu racjonalnej polityki zarządzania kosztami. 
W ostatnim okresie Spółka jest poddawana gruntownym przemianom restrukturyzacyjnym, które zostały zawarte w programie restrukturyzacji nowo powstałej spółki Tras-Intur S.A. Postępujące przemiany wewnętrzne w Spółce powoli przyniosą pozytywne efekty restrukturyzacyjne. Przemiany związane są z poszukiwaniem źródeł finansowania wzrostu produkcji i sprzedaży oraz reorganizacją Spółki. W pierwszym przypadku można mówić o restrukturyzacji finansowej, która oparta jest na dwóch czynnikach: 
• wzrost kapitału własnego; 
• zwiększenie finansowania kapitałem obcym. 
Spółka aby zwiększyć swoje możliwości finansowe i produkcyjne oraz aby zwiększyć pozycję sprzedaży na rynku zagranicznym planuje zaoferować pakiet akcji nowemu inwestorowi branżowemu z Niemiec, jak również dotychczasowym akcjonariuszom. W ramach konwersji zobowiązań planuje się zaoferowanie dotychczasowym dostawcom pakietu akcji w zamian za część zobowiązań. 
W przypadku reorganizacji Emitent skupił się poprawie zarządzania majątkiem trwałym i obrotowym. Do działań tych należy zaliczyć: 
• zarządzanie majątkiem trwałym; 
• zarządzanie zapasami; 
• zarządzanie należnościami; 
• budżetowanie kosztów. 
Poszczególne elementy reorganizacji Spółki maja na celu doprowadzić do upłynnienia zbędnych składników środków trwałych, likwidacji zużytych środków trwałych, odzyskanie pełnej zdolności kredytowej, działania na rzecz obniżenia wartości i norm zużycia materiałowego poprzez selekcję dostawców z punktu widzenia jakości, ceny, warunków płatności za materiały, monitoringu dziennego spłaty należności wobec wymaganych terminów, wprowadzenia skutecznej polityki zarządzania należnościami dostosowanej do indywidualnej do kategorii klientów, przeprowadzanie analiz dotyczących wielkości kosztów oraz uzyskanie elastyczności w zwiększaniu i zmniejszaniu budżetu kosztów stosownie do zmian wielkości realizowanych zadań. 
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Koniunktura gospodarcza w Polsce 
Wpływ na kondycję Spółki wywiera sytuacja gospodarcza kraju, zwłaszcza zaś koniunktura na rynku budowlanym. W finansowaniu budownictwa niezmiernie ważną rolę odgrywają warunki kredytowe. Wysokość oprocentowania kredytów dla budownictwa zależy od polityki państwa w tym obszarze (kredyty preferencyjne) ale także od poziomu stóp procentowych, które w ostatnim okresie ulegały systematycznemu obniżaniu. W związku z tym dostępność kredytów zwiększa się, co w dłuższej perspektywie powinno wpłynąć na ożywienie w branży budowlanej, szczególnie w sektorze budownictwa mieszkaniowego. 
Wpływ ożywienia gospodarczego i przewidywany wzrost inwestycji, w tym inwestycji budowlanych 
Dobra koniunktura na rynku budowlanym może wpływać na dalszą poprawę wyników finansowych Spółki, nie jest to jednak warunek determinujący, gdyż Emitent systematycznie zwiększa swój udział w krajowym rynku wypierając konkurencję. 
Otwarcie rynków państw UE na dobrej jakości polskie produkty stolarki budowlanej 
Budownictwo mieszkaniowe w Unii Europejskiej przeżywało kryzys w 2003 roku. W przypadku odwrócenia się tej niekorzystnej tendencji można oczekiwać znacznego wzrostu zapotrzebowania na produkty oferowane przez Emitenta, ponieważ polscy producenci są bardzo cenionymi w państwach Unii Europejskiej dostawcami stolarki budowlanej ze względu na jakość i cenę ich wyrobów. Już obecnie można zauważyć zwiększony popyt na okna drewniane produkowane przez Grupę Tras Tychy S.A. 
Efekty fuzji z Intur KFS Sp. z o.o. 
Między innymi dzięki silnej pozycji w swojej branży, rozpoznawalnej marce, konkurencyjnym produktom oraz uzyskaniu dostępu do źródeł finansowania poprzez publiczny rynek papierów wartościowych Emitent uzyskał wiodącą pozycję wśród polskich producentów stolarki okiennej. Cały segment rynku działania Emitenta jest w Polsce bardzo rozdrobniony i dla zwiększenia efektywności wymaga podjęcia działań konsolidacyjnych. Będą one przebiegały wokół najsilniejszych reprezentantów branży – jednym z nich jest przedsiębiorstwo Emitenta. Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji tak określonej strategii stanowią przejęcia konkurentów z branży dokonane w 2002 r. W roku 2005 dobiegnie także końca proces przejęcia przez Emitenta spółki Intur KFS Sp. z o.o. 
Znacząca poprawa wyników i efektywności funkcjonowania wynikać będzie z wystąpienia następujących czynników: 
  ograniczenia kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej, 
  pełnego ujednolicenia sieci sprzedaży, 
  całkowitej harmonizacji działów: produkcji, zaopatrzenia, zakupów i marketingu, 
  redukcji dublujących się służb, 
  optymalizacja majątku produkcyjnego połączonych spółek poprzez sprzedaż całej nieruchomości w Tychach zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 31 marca 2005r., 
  wykorzystania efektu finansowego pełnej synergii. 
Stabilizacja sytuacji podatkowej 
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku została podniesiona stawka VAT na materiały budowlane, co odbiło się niekorzystnie na wynikach finansowych Emitenta. W chwili obecnej wydaje się, że ryzyko zmian podatkowych związanych z prowadzoną przez Emitenta działalnością zostało znacznie ograniczone. 
15) Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania spółką W 2005 r. nie miały miejsca zmiany podstawowych zasad zarządzania Spółką. 
16) Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących 
W I półroczu 2005 miały miejsce zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Tras Intur S.A. 
Skład Zarządu: 
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Prezes Zarządu - Jan Mazur 
Do 17 czerwca 2005 - Wiceprezes Zarządu - Matylda Birgiel 
Od 23 czerwca 2005 - Członek Zarządu – Paweł Puszczyński 
W skład Rady Nadzorczej wchodzili: 
Do 17 czerwca 2005: 
Marszalik Tadeusz 
Paweł Bala Bauc Jarosła 
w 
Drob Henryk 
Ostrowski Bogdan 
Od 17 czerwca 2005: 
Jakub Żyto 
Paweł Bala Jarosław Bau 
c 
Bogdan Ostrowski 
Henryk Drob 
18) Wartość nie spłaconych pożyczek udzielonych osobom zarządzającym i nadzorującym Pożyczek nie udzielano. 
19) Łączna liczba i wartość nominalna akcji w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Aktualnie Prezes Zarządu – Pan Jan Mazur jest akcjonariuszem Spółki. Posiada 5,4% akcji Emitenta. 
20) Akcjonariusze posiadający min. 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Głównymi akcjonariuszami Tras Intur S.A. są:. 
Akcjonariusz 
Liczba posiadanych akcji
Udział w kapitale zakładowym (%) 
Liczba głosów 
Udział głosów na WZ (%) 
Otwarty Fundusz Emerytalny “DOM” 
548.240 
8,06 
548.240 
8,06 
Otwarty Fundusz Emerytalny „POCZTYLION” 
443.424 
6,52 
443.424 
6,52 
Jan Mazur 
370.541 
5,4 
370.541 
5,4 

21) Umowy w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić w przyszłości zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 
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Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 18.07.2002r. dokonano rejestracji uchwały o emisji nie więcej niż 3000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 zł. każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E oraz uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4836368,00 zł do kwoty nie większej niż 6836368,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1000000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 2 zł każda. 
22) Czynniki ryzyka 
• Sezonowość sprzedaży 
Sprzedaż Emitenta podlega wahaniom sezonowym, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze półrocze przynosi mniejsze przychody. Zwiększona sprzedaż ma miejsce w ostatnim kwartale. Szczyt sprzedaży przypada z reguły w październiku. Istniejąca w danej branży sezonowość sprzedaży jest zawsze czynnikiem zwiększającym ryzyko utraty płynności finansowej oraz powoduje zwiększenie niepewności co do realnych prognoz finansowych na dany rok. Taki przebieg sezonu może dodatkowo podlegać zakłóceniom, związanym ze zmianami podatkowymi, jak to miało miejsce w 2004 roku. 
• Konkurencja 
Podstawowa działalność Emitenta spotyka się z konkurencją podmiotów krajowych i zagranicznych. Obecnie w Polsce konkurencja na rynku stolarki budowlanej jest duża, choć mocno rozproszona. Grupa Kapitałowa, do której należy Spółka posiada przeszło 10% w rynku okien PCV i zalicza się do największych producentów na rynku. Wg szacunków Spółki inni główni konkurenci osiągają podobne udziały w rynku. Do głównych konkurentów Spółki na rynku zaliczyć trzeba następujące podmioty: Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o., Okfens Sp. z o.o., Solarka Wołomin S.A., Sokółka Drzwi i Okna S.A., Oknoplast, THERMOPLAST Sp. z o.o., Stolbud Włoszczowa S.A., Stolbud Warszawa Sp. z o.o., Firma Urzędowski. Liczne jest grono mniejszych producentów, w tym trudna do określenia liczba drobnych warsztatów stolarskich, specjalizujących się w wykonywaniu stolarki drewnianej. Najdrobniejsi producenci są stopniowo wypierani z rynku przez większe podmioty, gdyż produkcja w warsztatach rzemieślniczych charakteryzuje się z reguły niższą wydajnością i trudnościami z zachowaniem odpowiednich standardów jakościowych. Dodatkowo w związku z integracją Polski z Unią Europejską, można w przyszłości oczekiwać większej penetracji polskiego rynku przez podmioty zagraniczne. 
• Ryzyko walutowe 
Spółka prowadzi sprzedaż eksportową rozliczaną zarówno w walucie euro, jak i w dolarze. W wyniki wahań kursu złotego na rynku walutowym zyski Spółki podlegają korekcie kursowej w części przychodów z eksportu. Poprawiający się stan gospodarki polskiej oraz koniunktura gospodarcza mogą prowadzić do okresowego umacniania się złotego, co ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszanie się zysków Spółki. Aby zapobiec takim scenariuszom Spółka podejmie współpracę z wyspecjalizowaną instytucją na rynku kapitałowym w celu uruchomienia instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe, głównie transakcje forward, co może ją uniezależnić do pewnego stopnia od wahań kursów walutowych. 
• Ryzyko związane z koniecznością wykupu obligacji zamiennych 
W przypadku, gdy Obligatariusze nie wyrażą woli zamiany Obligacji na akcje serii E, Emitent będzie zobowiązany do ich wykupu, za kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Obligacji powiększoną o premią w wysokości ustalonej w warunkach emisji Obligacji. Istnieje ryzyko, że w momencie wykupu Obligacji Emitent nie będzie dysponował ilością środków wystarczających na pokrycie zobowiązań względem Obligatariuszy i będzie zmuszony do skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, co może mieć ujemny wpływ na przyszłe wyniki. Termin wykupu Obligacji serii A przypada dzień 23 lipca 2007 roku, zaś Obligacji serii B na dzień 20 sierpnia 2007 roku. 
• Ryzyko związane z prowadzonym programem naprawczym 
Powodzenie programu naprawczego w decydującej mierze uzależnione jest od sfinalizowania sprzedaży nieruchomości w Tychach, maszyn i urządzeń do produkcji profili PCV i innego nieproduktywnego majątku trwałego. Brak wpływu środków z tych transakcji może spowodować spadek przychodów ze sprzedaży. W związku z zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomości w Tychach i koniecznością spłaty rat kredytowych istnieje ryzyko nie wywiązania się ze zobowiązań wobec banku a wpływ odpowiedniej wielkości rat kredytowych z bieżącej działalności jest niemożliwy. 
• Uzależnienie od koniunktury 
Działalność Emitenta uzależniona jest od koniunktury na rynku budowlanym. Koniunktura na rynku budowlanym zależy od wielu czynników wśród których należy wymienić: wielkość PKB, stopień zamożności społeczeństwa, nastawienie inwestycyjne podmiotów gospodarczych oraz państwa, czynniki wpływające na oprocentowanie kredytów, w tym zwłaszcza wysokość inflacji, politykę państwa w zakresie promowania rynku budowlanego (stawki VAT i CIT, ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty itp.). 
• System prawno-podatkowy 
Funkcjonujące dotąd uregulowania prawno-podatkowe sprzyjały rozwojowi budownictwa. Takie działania jak zwiększanie podatku VAT na produkty dla branży budowlanej, likwidacja części podatkowych ulg budowlanych negatywnie oddziałują na rozwój budownictwa, co nie pozostanie bez wpływu na działalność Emitenta. 
• Sytuacja ekonomiczna państwa 
Na kondycję całego sektora, a zatem również na Emitenta wpływać będzie ogólna kondycja gospodarcza państwa. W finansowaniu budownictwa niezmiernie istotne są warunki kredytowe. Wielkość oprocentowania kredytów dla budownictwa zależy od polityki państwa (preferencyjne kredyty), ale również od poziomu stóp procentowych. 
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23) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 
Obecnie toczy się jedno takie postępowanie z powództwa Spółki przeciwko Anwil S.A. o zapłatę odszkodowania w kwocie 4 mln zł za dostawę wadliwego surowca do produkcji profili PVC. Pozew został wniesiony w Sądzie Okręgowym w Krakowie w dniu 20.09.2004 r. 
24) Dalsz 
e zamierzenia 
Znacząca poprawa wyników i efektywności funkcjonowania wynikać będzie z wystąpienia następujących czynników: 
  ograniczenia kosztów funkcjonowania Tras Intur SA, 
  optymalizacji majątku trwałego (sprzedaż nieruchomości w Tychach i Skawinie); 
  wzrostu majątku obrotowego; 
  pełnego ujednolicenia sieci sprzedaży, 
  koncentracji produkcji i działalności operacyjnej w Inowrocławiu; 
  redukcji zadłużenia 
  intensyfikacji eksportu (w tym nowe kierunki ekspansji); 
  pozyskiwania nowych partnerów handlowych i branżowych (w tym podmiotów zagranicznych). 
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