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SZANOWNI PAŃSTWO! 
 

Rok 2006 był pierwszym rokiem działalności TRAS-INTUR S.A. w 

nowej strukturze organizacyjnej. 

Zarejestrowane przez Sąd w roku obrotowym 2005 połączenie Tras 

Tychy S.A. z Intur - KFS Sp. z o.o., jak równieŜ zmiana nazwy Spółki na 

TRAS-INTUR S.A. oraz siedziby na Inowrocław stanowiły zwieńczenie 

długotrwałego procesu przygotowawczego mającego na celu przeniesienie 

całokształtu produkcji do Inowrocławia przy jednoczesnej likwidacji 

zakładów w Tychach i Skawinie. 

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 odczuwalne jeszcze 

były pewne skutki lat poprzednich jednakŜe ich zakres i charakter był juŜ 

znacznie ograniczony. 

Informowałem juŜ Szanownych Państwa, Ŝe w 2006 roku spłaciliśmy 

ponad 12,3 mln zł kredytów. W I kwartale zakończony został proces 

dostosowania majątku trwałego Spółki do jej potrzeb i zamierzeń, poprzez 

zbycie zbędnych składników połoŜonych na południu kraju. Rozwiązaliśmy 

równieŜ, poprzez konwersję na akcje, kwestię obligacji zamiennych 

wyemitowanych w 2002 r., dzięki czemu kapitały własne Spółki wzrosły o 

7,7 mln złotych. Niektóre pozytywne skutki naszych działań podjętych w 

roku 2006 ujawniają się w roku 2007, np. dalsze zwiększenie kapitału 

Spółki o kwotę 6,5 mln zł w wyniku rejestracji akcji serii M (emisja 

uchwalona we wrześniu 2006 r.). 

W związku z brakiem zadawalających wyników spółki zaleŜnej w 2006 r. 

oraz zmianami polityki sprzedaŜy Grupy Kapitałowej, z początkiem 2007 r. 

zostały sprzedane udziały w Monto Tras Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. 

Jednocześnie opracowano plan dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Tras – 

Intur S.A., które zakładały pozyskanie trzech nowych Spółek. Jedna z nich 

znalazła juŜ miejsce w Grupie Kapitałowej Tras – Intur, mianowicie -  
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Synergis Sp. z o.o. w Dobrym Mieście, mieszczące się w Warmińsko – 

Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przedsiębiorstwo zajmuje się 

produkcją okien, drzwi i fasad z aluminium. Na etapie negocjacji znajdują 

się rozmowy i uzgodnienia z kolejnymi firmami, jedną z branŜy stolarki 

drewnianej posiadającej kompletne zaplecze przeróbki drewna, i druga z 

branŜy metalowej. KaŜda z tych firm posiada własne technologie, 

wykwalifikowaną kadrę oraz wypracowane rynki zbytu. Dalsze 

powiększenie Grupy Kapitałowej będzie kompatybilne z jednej strony z 

dotychczasową strukturą Tras – Intur S.A., z drugiej strony spowoduje 

wniesienie określonego, znacznego majątku do Grupy Kapitałowej. 

 

Szanowni Państwo, 

Rok 2006 był okresem trudnym dla Spółki, jednakŜe po 2 latach strat 

zanotowaliśmy zysk. Jego wielkość nie satysfakcjonuje jeszcze Zarządu i z 

całą pewnością wielu naszych akcjonariuszy. JednakŜe jak wielokrotnie 

podkreślałem, nie restrukturyzujemy, lecz systematycznie budujemy 

Grupę Kapitałową, która powinna być stabilna, oprzeć się koniunkturalnym 

zjawiskom, w której produkty poszczególnych spółek nie są identyczne, 

chociaŜ zbliŜone, a tym samym Grupa staje się  bardziej stabilna. 

Priorytetowym celem Zarządu na kolejny rok obrotowy jest wzrost 

wyników finansowych Spółki, m.in. poprzez wykorzystanie efektu synergii 

dzięki nabywaniu udziałów w przejmowanych przedsiębiorstwach. 

Szereg naszych działań to operacje, których pozytywne skutki pojawiły się 

w dłuŜszej perspektywie czasowej. Nie zadawalają one być moŜe co 

bardziej „niecierpliwych” inwestorów, lecz Zarząd czyni wszystko aby 

Spółka Nasza była bezpieczną inwestycją w szczególności dla inwestorów 

długoterminowych. 
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Pragnę zapewnić, Ŝe Zarząd dołoŜy wszelkich starań aby rok 2007 był 

jeszcze bardziej satysfakcjonujący dla wszystkich naszych akcjonariuszy.   

      

 

   

     Z Wyrazami Szacunku 

 

      JAN MAZUR 

         PREZES ZARZĄDU 

         TRAS – INTUR S.A. 


