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ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZ ĄDU 
Z DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ  TRAS-INTUR S.A. 

ZA  2007  ROK 
1) Dane podstawowe 
 
 
Spółka TRAS-INTUR S.A. (wcześniej TRAS TYCHY S.A.) została powołana aktem notarialnym nr 
Rep.4169/97 z dnia 28 kwietnia 1997 roku w Kancelarii Notarialnej Marii Kwiecińskiej - Stybel w Krakowie i 
wpisana do rejestru pod numerem H/B 7223 w Sądzie Rejestrowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI 
Gospodarczy.  
Następnie po zmianie siedziby Spółki w 1998 roku na miasto Tychy, Sądem Rejestrowym został Sąd Rejonowy 
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy-Rejestrowy, z  numerem w rejestrze H/B 15033. 
Dnia 03.07.2001 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 24482 w Sądzie Rejonowym 
w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
Wobec zmiany siedziby Spółki ze Skawiny na Inowrocław, w dniu 17 sierpnia 2005 r. Spółka została wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. 
Aktualnie, siedzibą Spółki jest miasto Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 154 . Czas trwania spółki jest 
nieograniczony. 
2) Przedmiot działalności (zgodnie ze Statutem) 
 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a/ produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna (PKD 20.1) 
-produkcja wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A) 
-działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna (PKD 20.10.B) 
b/ produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z) 

c/ produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów uŜywanych do 
wyplatania (PKD 20.5) 

-produkcja pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51.Z) 
-produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów uŜywanych do wyplatania (PKD 20.52.Z) 
d/ produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.2) 
-produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z) 
-produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z) 
-produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z) 
-produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z) 
e/ produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 26.1) 
-produkcja szkła płaskiego (PKD 26.11.Z) 
-produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego (PKD 26.12.Z) 
-produkcja szkła gospodarczego (PKD 26.13.Z) 
-produkcja włókien szklanych (PKD 26.14..Z) 
-produkcja szkła technicznego (PKD 26.15.Z) 
f/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 28.1) 
-produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.A) 
-produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.B) 

-działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C) 
-produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12.Z) 

g/ produkcja wyrobów noŜowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 28.6) 
-produkcja wyrobów noŜowniczych (PKD 28.61.Z) 
-produkcja narzędzi (PKD 28.62.Z) 
-produkcja zamków i zawiasów (PKD 28.63.Z) 
h/ sprzedaŜ hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5) 
-sprzedaŜ hurtowa drewna (PKD 51.53.A) 
-sprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŜenia sanitarnego (PKD 51.53.B) 

-sprzedaŜ hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŜenia hydraulicznego i grzejnego 
(PKD 51.54.Z) 

-sprzedaŜ hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z) 
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-sprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z) 
i/ pozostała sprzedaŜ hurtowa (PKD 51.7) 
-pozostała sprzedaŜ hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A) 
-pozostała sprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B) 
j/ handel detaliczny poza siecią sklepową (PKD 52.6) 
-pozostała sprzedaŜ detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z) 
k/ reklama (PKD 74.40.Z) 
l/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4) 
-zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42) 
-malowanie i szklenie (PKD 45.44) 
-wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45) 
- posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian ( PKD 45.43. A ) 
ł/ produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40. Z) 
m/ towarowy transport drogowy (PKD 60.24.) 
n/ magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C ) 
o/ działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40. C) 
p/ wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20. Z) 
r/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 

technologicznego (PKD 74.20. A) 
s/ ściąganie naleŜności płatniczych, ocena zdolności kredytowej osób i jednostek 
gospodarczych prowadzoną w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (PKD 74.84. B) 
t/ pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 65.23.Z PKD ) 
u/  pośrednictwo pienięŜne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 63.12.B PKD) 
w/ zagospodarowanie i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek ( 70.11.Z PKD ) 
x/ Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek ( 70.12.Z ) 
y/ leasing finansowy ( 65.21.Z PKD )  
z/ pozostałe formy udzielania kredytów ( 65.22.Z PKD) 

 
 

 
 

 
 

2) Informacje o podstawowych produktach i usługach 
 

STOLARKA OTWOROWA 

Spółka produkuje następujące rodzaje okien: 
• Okna PCV 

Stolarka okienna PCV jest sprzedawana w kraju i na eksport. Jest wytwarzana w oparciu głównie o profile 
TROCAL.( głównie dla odbiorców z Niemiec) oraz na profilu Aluplast ( dla odbiorców krajowych) Spółka 
od wielu lat eksportuje swoje produkty, głównie na rynek niemiecki, na którym cieszy się bardzo dobrą 
opinią. Prawie 50% sprzedaŜy 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,. Coraz więcej produktów tego typu trafia na eksport, głównie do 
Niemiec. 

• Okna aluminiowe 
Produkcja okien aluminiowych stanowi jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się części 

działalności Spółki. Aktualnie realizowana jest znaczna ilość zleceń na dostawy stolarki aluminiowej, a w 
2007 r. zamknięty został szereg inwestycji obejmujących konstrukcje elewacji ze szkła i profili 
aluminiowych. 

USŁUGI SERWISOWE I INNE ZWIĄZANE Z PODSTAWOWĄ PRODUKCJĄ 

Jako uzupełnienie swojej działalności Spółka oferuje równieŜ usługi serwisowe. Usługi serwisowe i inne 
związane z podstawową produkcją prowadzone były równieŜ w I kwartale 2007 r. przez powiązaną kapitałowo 
zaleŜną spółkę Monto Tras  Sp. z o.o. (która prowadzi równieŜ działalność w zakresie produkcji stolarki PCV) 
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do dnia zbycia 100% udziałów w tejŜe spółce przez Emitenta oraz poprzez sieć autoryzowanych przedstawicieli 
handlowych. 

TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA 

Transport i spedycja międzynarodowa są realizowane za pomocą własnego oraz wynajmowanego sprzętu 
transportowego. Spółka jest obecna na tym rynku juŜ od 1989 r. Dzięki zdobytemu doświadczeniu firma moŜe 
zaoferować 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 cięŜarowych. Firma oferuje współpracę przewoźnikom, spedytorom, eksporterom i importerom 
towarów. 
W dniu 23 stycznia 2007 roku Spółka zawarła umowy na dostawę 12 sztuk ciągników siodłowych marki 
RENAULT PREMIUM 450.18.T oraz 12 sztuk naczep marki SCHMITZ. Technologia Euro 5 zapewnia  
większą moc silników przy obniŜonym zuŜyciu paliwa o około 5% . Silniki te spełniają wszystkie europejskie 
normy dotyczące emisji spalin. Pozwoli to na bezproblemowy wjazd i poruszanie się po krajach o zaostrzonym 
rygorze emisyjnym spalin, związanym z ochroną środowiska ( Szwajcaria , Austria ). Spełnianie powyŜszych 
wymogów skutkować będzie równieŜ niŜszymi opłatami i podatkami na terenie Niemiec ponoszonymi przez 
Spółkę. Nowe rozwiązania technologiczne wpłyną takŜe na bezawaryjność pojazdów , a to z kolei na obniŜenie 
kosztów ich utrzymania. 
Renault Premium  jest samochodem specjalizującym się w transporcie długodystansowym, zorganizowanym w 
oparciu o nowoczesny system logistyczny dostaw „just in time”. Konstrukcja pojazdu zapewnia większą 
ładowność, niŜ w samochodach konkurencji w standardowej konfiguracji. Sekwencyjna skrzynia biegów 
Optidriver pozwala uzyskać zwiększenie ładowności pojazdu. 
Naczepy Schmitz będące przedmiotem umowy spełniają najwyŜszy standard jakości, zapewniają one 
maksymalną wytrzymałość na obciąŜenia mechaniczne. Oznacza to wysoką ochronę inwestycji oraz znaczną 
redukcję kosztów eksploatacyjnych.  
Wzbogacenie parku samochodów cięŜarowych o 12 nowych zestawów dostawczych pozwoliło Spółce 
sukcesywnie zwiększać ilość obsługiwanych klientów na terenie całej Europy. Tras – Intur S.A.  stał się bardziej 
konkurencyjny w dziedzinie transportowo – spedycyjnej, co pozwoli  równieŜ na pozyskanie nowych 
kontrahentów w kierunku stolarki budowlanej.  
 

PRODUKCJA EUROPALET 

Spółka jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Producentów EUROPALET oraz Europejskiego Stowarzyszenia 
Paletowego. Posiada licencje na produkcję palet typu EUR wydane przez PKP i DB, atest EPAL na produkcję 
wsporników palet oraz uprawnienia nadane przez SGS - Control do autokontroli procesu produkcji palet. Palety 
drewniane są produkowane na linii automatycznego zbijania, a posiadane zaplecze techniczne umoŜliwia 
wykonanie kaŜdego ich typu. Znacząca część produkcji Europalet trafia do odbiorców z Francji, Belgii, 
Niemiec, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Austrii. 

Udział poszczególnych produktów i usług Spółki w pr zychodach ogółem 
Stolarka PVC Stolarka 

Drewniana 
Transport i 
Spedycja 

Palety Stolarka 
Aluminiowa 

Pozostała 
sprzedaŜ 

Rok 

% tys. zł. % tys. zł. % tys. zł. % tys. Zł. % tys. zł. % tys. zł. 

2006 40,12 25.511 4,99 3171 36,65 23.305 8,09 5146 9,63 6126 0,52 332 
2007 25,2 17 090 13,4 9 083 34,4 23 350 13,3 9 057 11,7 7 951 2,0 1 320 
 
 

3) Informacje o rynkach zbytu, 

 
Geograficzna struktura przychodów Spółki (tys. zł) 
 31.12.2007 31.12.2006 

Kraj 38 188 31.846 
Eksport 29 663 31.745 
Razem 67 851 63.591 
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Rynek krajowy 
W Polsce Spółka działa na: 

- rynku budowlanej stolarki otworowej tj. głównie okna z PCV, drewna i z aluminium, 
- rynku transportu drogowego i spedycji, 
- rynku europalet. 

Na rynku stolarki otworowej Spółka sprzedaje swoje wyroby bezpośrednio poprzez własny dział sprzedaŜy 
krajowej i eksportowej oraz sieć autoryzowanych przedstawicieli handlowych. Spółka posiada ponad 100 
autoryzowanych punktów sprzedaŜy zlokalizowanych na terenie prawie całej Polski. Autoryzacja tych punktów 
zapewnia wysoki poziom obsługi handlowej oraz konsultacji technicznych..  
Na rynku usług transportowych Spółka zajmuje ugruntowaną pozycję. Jego zakłady spedycji zlokalizowane we 
Wrocławiu i Inowrocławiu.  
Na rynku europalet Spółka sprzedaje swoje produkty odbiorcom z całego kraju. 

Rynek zagraniczny 
Z uwagi na rosnący udział sprzedaŜy eksportowej głównym rynkiem na którym Spółka sprzedaje swoje wyroby i 
usługi są Niemcy. Ponad 43% sprzedaŜy produktów stanowią przychody z eksportu. 
Głównym zagranicznym rynkiem zbytu Spółki jest rynek niemiecki. Spółka eksportuje swoje produkty i usługi 
równieŜ do Francji, Belgii i Czech. 
Tras-Intur S.A. sprzedaje za granicą przede wszystkim okna z PCV. Jednocześnie wzrasta eksport europalet. 
Europalety sprzedawane są głównie w Niemczech, Francji oraz Belgii. 
Geograficzna struktura przychodów eksportowych Spółki (tys. zł) 
 31.12.2007 31.12.2006

Niemcy 25 892 26 317 

pozostałe kraje 3 771 5 428 

Eksport razem 29 663 31 745 
 
Udział Ŝadnego z odbiorców nie przekracza 10% przychodów ze sprzedaŜy ogółem. 
Zaopatrzenie 
Podstawowe surowce do produkcji to: 
- do produkcji okien z PCV oprócz profili PCV- wzmocnienia, uszczelki, szyby, okucia i inne drobne akcesoria 
- do produkcji okien drewnianych - klejonka, lakiery, silikony, kleje, szyby, okucia, okapniki i inne drobne 

akcesoria. 

- do produkcji okien z aluminium - profile aluminiowe, szyby zespolone, uszczelki, okucia i inne akcesoria 

Zamówienia na materiały są składane na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań przez Dział Przygotowania 
Produkcji w określonych dniach tygodnia. Poziom zamówień jest ściśle związany ze średnim asortymentowym 
poziomem zapasów. Wielkość utrzymywanego zapasu w obszarze produkcji jest przyjęta jako ilość materiałów 
dla zaspokojenia dwóch dób pracy produkcji w cyklu trzy zmianowym. Wielkość ta jest określana i korygowana 
w cyklu miesięcznym.  
Udział Ŝadnego z dostawców materiałów nie przekracza 10% przychodów ze sprzedaŜy ogółem. 

4) Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności  Spółki 
 
Spółka zawarła w 2007r. następujące znaczące umowy: 

1) W dniu 10.01 .2007 roku została zawarta umowa sprzedaŜy z Fabryką Maszyn Rotox Sp. z o.o. z siedzibą 
w Zieleńcu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy 
pod nr 0000108340. Postanowienia umowy przewidują zakup przez Tras - Intur S.A. "parku maszynowego" 
opisanego w ofercie nr 001/2007. Tras - Intur S.A. zakupi maszyny do produkcji okien PVC wyszczególnione 
w ww. ofercie tj. : 

1. Centrum zgrzewającą - obróbczo - czyszczące - ościeŜnice : 

a) Zgrzewarka czterogłowicowa do zgrzewania ram, 

b) Centrum Obróbki Ram ZOR z integrowaną stacją chłodzenia, 

c) Automat do czyszczenia naroŜy ze spoin, 

d) Automatyczna stacja obrobowa. 

2. Piła do cięcia listew przyszybowych , 
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3. Zderzak długościowy do piły do listew typu . 

Strony zgodnie ustaliły, iŜ postanowienia umowy nabierający mocy prawnej i stają się skuteczne z momentem 
spełnienia się warunku przyznania Tras - Intur S.A. dotacji w ramach działania SPO - WKP 2.2.1. Umowa stanie 
się wykonalna z momentem otrzymania przez Tras - Intur S.A. pisemnej informacji o przyznaniu dotacji. 

Strony ustaliły cenę przedmiotu umowy na kwotę stanowiąca równowartość 275 682 EURO., która będzie płatna 
w następujący sposób : 

a) zaliczka w wysokości 30 % ceny przedmiotu umowy w terminie14 dni od daty otrzymania pisemnej 
informacji o przyznaniu dotacji, 

b) Dopłata w wysokości 60 % ceny przedmiotu umowy w terminie do 7 dni przed dostawą, 

c) 10 % ceny przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty dostawy i uruchomienia maszyn. 

Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy na zakupiony przedmiot umowy. 

Umowa uznana została za znaczącą , poniewaŜ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta. 

Zawarta umowa i planowana inwestycja stanowi realizację jednego z celów wydatkowania środków 
pochodzących emisji akcji serii L. Zgodnie z określonymi w prospekcie emisyjnym priorytetami, środki 
pozyskane z emisji akcji będą przeznaczane na sukcesywne unowocześnianie procesu produkcyjnego poprzez 
kompleksową modernizację parku maszynowego jak, równieŜ odnowę parku samochodów cięŜarowych oraz 
wdroŜenie zintegrowanego ,informatycznego systemu zarządzania. 

2) W dniu 23 stycznia 2007 roku zawarto dwie umowy z Przedsiębiorstwem WielobranŜowym AUTOS Sp. 
z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Powstańców 19, zwanym dalej dostawcą.  

W umowie nr 2/Inowrocław/2007 AUTOS Sp. z o.o. zobowiązał się dostarczyć na rzecz Tras - Intur S.A. 12 
sztuk naczep marki SCHMITZ. Cena jednostkowa za dostawę naczep została ustalona na kwotę 22.600,00 
EURO, natomiast całkowita wartość kontraktu dotyczącego naczep wynosi 271.200,00 EURO. 

W umowie nr 3/Inowrocław/2007 AUTOS Sp. z o.o. zobowiązał się dostarczyć na rzecz Tras - Intur S.A 12 
sztuk ciągników siodłowych marki RENAULT PREMIUM 450.18.T. Cena jednostkowa za dostawę ciągników 
siodłowych została ustalona na kwotę 65.450,00 EURO, natomiast całkowita wartość kontraktu wynosi 785.400 
EURO. Naczepy Schmitz będące przedmiotem umowy spełniają najwyŜszy standard jakości, zapewniają one 
maksymalną wytrzymałość na obciąŜenia mechaniczne. Oznacza to wysoką ochronę inwestycji oraz znaczną 
redukcję kosztów eksploatacyjnych.  

Przedmiotowe umowy są realizacją przez Zarząd Spółki zaplanowanego ,zgodnie z celami emisyjnymi akcji 
serii L, programu inwestycyjnego. Wzbogacenie parku samochodów cięŜarowych o 12 nowych zestawów 
dostawczych pozwoli Spółce sukcesywnie zwiększać ilość obsługiwanych klientów na terenie całej Europy. Tras 
- Intur S.A. stanie się bardziej konkurencyjny w dziedzinie transportowo - spedycyjnej, co pozwoli równieŜ na 
pozyskanie nowych kontrahentów w kierunku stolarki budowlanej. 

3) W dniu 7.02.2007 roku zawarto umowę objęcia akcji Tras - Intur S.A. i przeniesienia własności udziałów 
Synergis Sp. z o.o. Umowa została zawarta z inwestorem Stanisławem Markiem Grzoną. 

Strony umowy zgodnie oświadczyły , iŜ dnia 12 września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
podjęło uchwałę nr 9 o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję 1.800.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii M, o wartości nominalnej 2,00 złote kaŜda i cenie emisyjnej 3,60 zł kaŜda (Akcje Nowej Emisji). 
Zgodnie z tą Uchwałą, Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane wyłącznie Stanisławowi Markowi Grzonie 
w zamian za 3.000 udziałów w spółce SYNERGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Dobrym Mieście, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166898, o wartości nominalnej 100,00 
zł kaŜdy i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego 
i uprawniających do 100,00% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Synergis Sp. z o.o. prowadzi działalność 
w zakresie produkcji konstrukcji i elementów metalowych, a takŜe wyrobów z tworzyw sztucznych. Producent 
z Dobrego Miasta zajmuje się takŜe wytwarzaniem sprzętu na potrzeby przemysły telekomunikacyjnego.  
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Wartość wkładu niepienięŜnego wnoszonego na pokrycie podwyŜszonego kapitału zakładowego określona 
została w sprawozdaniu Zarządu z dnia 11 września 2006 r. na kwotę 6.551.080,42 zł, zbadanym przez biegłego 
rewidenta. Stanisław Marek Grzona oświadczył ponadto, iŜ w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy, 
przenosi na TRAS-INTUR Spółkę Akcyjną z siedzibą w Inowrocławiu własność 3.000 udziałów w spółce 
SYNERGIS Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100,00 zł kaŜdy i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł, 
stanowiących 100,00% kapitału zakładowego i uprawniających do 100,00% głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników. Zawarcie umowy objęcia akcji serii M i nabycia udziałów w Synergis Sp. z o.o. to kolejny etap 
realizacji strategii Zarządu dotyczącej rozwoju Grupy Kapitałowej TRAS-INTUR. Wniesienie do Spółki aportu 
w postaci udziałów w Synergis Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście pozwoli Tras - Intur S.A. na  
zwiększenie mocy produkcyjnych Grupy Kapitałowej Tras-Intur w wyniku przejęcia spółki działającej 
w najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmencie produkcji okien i fasad aluminiowych. Ułatwi realizację 
znaczącej ilości kontraktów na produkcję stolarki budowlanej zarówno juŜ pozyskanych jak i negocjowanych 
aktualnie przez Synergis Sp. z o.o. oraz  powiększy majątek trwały Grupy Kapitałowej o nowoczesny obiekt 
fabryczny połoŜony w Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 

Synergis Sp. z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie powyŜej SSE do 
dnia 23 września 2017 r., co pozwoli na skorzystanie z ulg i zwolnień podatkowych. Wykorzystanie kanałów 
dystrybucyjnych Synergis Sp. z o.o. rozszerzy dotychczasowe rynki zbytu Tras - Intur S.A. Posadowienie 
całokształtu produkcji okien i fasad aluminiowych w fabryce połoŜonej w Dobrym Mieście, pozwala na 
rozbudowę istniejących w Inowrocławiu Zakładów wytwórczych okien PVC i drewnianych, do rozmiarów 
odpowiadających narastającym zamówieniom produkcyjnym na rynek krajowy oraz Europy Zachodniej.  

  

4) W dniu 14.02.2007 roku zawarto umowę sprzedaŜy wszystkich udziałów posiadanych w Spółce Monto Tras 
Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 

Na mocy zawartej umowy Tras - Intur S.A. sprzedał firmie Invest House Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 
wszystkie udziały posiadane w Spółce pod firmą MONTO TRAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, tj. 6253 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych kaŜdy, za łączną cenę 
w wysokości 625.300 zł. 

WyŜej wymienione udziały stanowiły 93,28 % kapitału zakładowego Spółki Monto Tras Sp. z o.o. i uprawniały 
do 93,28% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość udziałów w księgach rachunkowych Tras - Intur S.A. 
wynosiła 625.300 zł. Tras - Intur S.A. traktował inwestycję w udziały w Monto Tras Sp. z o.o. jako inwestycję 
długoterminową.  

Monto Tras Sp. z o.o. produkuje okna z PVC, zasadniczo w systemie odmiennym niŜ TRAS-INTUR S.A., 
w głównej mierze na potrzeby krajowego rynku odbiorców indywidualnych. 

Transakcja stanowiła realizację planów Spółki związanych z ukierunkowaniem Grupy Kapitałowej na produkcję 
stolarki z materiałów najwyŜszej klasy, dla wymagających odbiorców, szczególnie w segmencie najbardziej 
zyskownej produkcji okien drewnianych, aluminiowych i drewniano-aluminiowych oraz prowadzeniem polityki 
sprzedaŜy obliczonej na pozyskiwanie kontrahentów wśród największych firm budowlanych i deweloperskich 
w kraju i , w znacznej mierze, na eksport. 

  

5) W dniu 6.03.2005 r. Spółka zawarła umowy leasingu z BRE LEASING Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KS. l. 
Skorupki 5, 00-963 WARSZAWA, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0 000090905. 

Przedmiotem Umowy Leasingu Nr TRAS-INTUR/BY/428160/2007 są ciągniki siodłowe Renault Premium 
150.18 T w ilości 5 sztuk , rok produkcji 2007. Finansujący zobowiązany jest do nabycia przedmiotu leasingu 
i oddania Tras - Intur S.A. do uŜywania na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Leasingu, 
stanowiących Załącznik Nr 1 do umowy. Natomiast Tras - Intur S.A. zobowiązany jest zapłaty Finansującemu 
wynagrodzenia pienięŜnego, w uzgodnionych ratach. Rata leasingowa została ustalona na kwotę 27.248,97 zł 
brutto, natomiast opłata wstępna wynosi 158.344,56 zł brutto. Cena zakupu przedmiotu leasingu została ustalona 
na łączna kwotę 1 297 906,22 zł plus 22% Vat. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy i kończy się 
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z dniem wymagalności ostatniej raty leasingowej. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny In blanco , 
wstawiony przez Tras - Intur S.A. wraz z deklaracja wekslową.  

Przedmiotem Umowy Leasingu Nr TRAS-INTUR/BY/428161/2007 są naczepy skrzyniowe Schmitz Cargobull 
typ SPR 24/L 13,62E, w ilości 5 sztuk, rok produkcji 2007. Finansujący zobowiązany jest do nabycia 
przedmiotu leasingu i oddania Tras - Intur S.A. do uŜywania na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach 
Leasingu, stanowiących Załącznik Nr 1 do umowy. Natomiast Tras - Intur S.A. zobowiązany jest zapłaty 
Finansującemu wynagrodzenia pienięŜnego, w uzgodnionych ratach. Rata leasingowa została ustalona na kwotę 
9.409,85 zł brutto, natomiast opłata wstępna wynosi 54.676,65 zł brutto. Cena zakupu przedmiotu leasingu 
została ustalona na łączna kwotę 448.169,30 zł plus 22% VAT. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy 
i kończy się z dniem wymagalności ostatniej raty leasingowej. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny In 
blanco , wstawiony przez Tras - Intur S.A. wraz z deklaracja wekslową. Po upływie podstawowego okresu 
obowiązywania umów leasingu Tras - Intur S.A. przysługuje prawo do nabycia przedmiotów leasingu.  

Umowy leasingu są finansową realizacją umów na dostawy ciągników i naczep, o których Spółka informowała 
w raporcie bieŜącym z dnia 23.01.2007 r. nr 18/2007. Ta forma zapłaty pozwoliła Tras - Intur S.A. na elastyczne 
sfinansowanie zamierzonej inwestycji unowocześnienia i rozbudowy posiadanej floty samochodów cięŜarowych 
oraz umoŜliwiła dopasowanie opłat leasingowych do sytuacji finansowej, a tym samym do kolejnych zamierzeń 
inwestycyjnych Tras - Intur S.A.. Umowa została uznana za znaczącą poniewaŜ jej wartość przekraczała 10 % 
kapitałów własnych emitenta. 

6) W dniu 19 lipca 2007 roku zawarto znaczącą umowę o współpracy z niemieckimi kontrahentem Frehse 
Fenster Gbmh z siedzibą w Reinbek. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Tras - Intur S.A. wyrobów 
standardowych i nietypowych stolarki okiennej i drzwiowej z tworzywa sztucznego , drewna i aluminium. Tras - 
Intur S.A. w ramach współpracy z Frehse Fenster Gbmh będzie wykonywał wyroby standardowe i nietypowe, ze 
względu na rodzaj konstrukcji, technologii, czy rodzaj materiału. Strony umowy szacują, Ŝe poziom sprzedaŜy 
do końca 2008 roku osiągnie wysokość 850 000 Eur - 3 188 180 zł (w przeliczeniu wg średniego kursu NBP na 
dzień 19.07.2007). Umowę zawarto na czas do dnia 31.12.2008 r.. Ponadto Tras - Intur S.A. w ramach 
współpracy będzie odpłatnie świadczył usługi transportu wyprodukowanych wyrobów w ramach wykonywanej 
działalności transportowej . Umowa nie przewiduje istotnych kar, za wyjątkiem standardowych kar za 
opóźnienia. Tras - Intur S.A. dostarczy w ciągu trzech tygodni wyroby standardowe z PVC, natomiast 
zamówienia niestandardowe z uwagi na indywidualny charakter wyrobu zostaną dostarczone w terminie od 4 - 9 
tygodni. Wyroby stolarki drewnianej oraz ślusarki aluminiowej będą dostarczone wg. indywidualnych ustaleń. 
Umowa uznana została za znaczącą , poniewaŜ jej wartość przekraczała 10% wartości kapitałów własnych 
Emitenta. 

7) Od dnia 27 września 2006 r. tj. podpisania znaczącej umowy z Budimex Dromex S.A. ogłoszonej w raporcie 
bieŜącym nr 88/2006 opublikowanym w dniu 27 września 2006 r. Tras - Intur S.A. zawarł z Budimex Dromex 
S.A. Oddział Zachodni w Poznaniu kolejną umowę nr 79/BxD/PZR3/2007 o wykonanie robót budowlano-
montaŜowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Tym samym łączna wartość 
wszystkich zawartych umów w okresie od września 2006 roku do 31 lipca 2007 roku spełnia kryterium uznania 
ich za znaczącą umowę wg ww. Rozporządzenia tj, przekraczała 10 procent kapitałów własnych Tras - Intur 
S.A. według stanu na dzień 31.03.2007 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu 
kwartalnego.  

Łączna wartość brutto wszystkich zawartych umów od września ubiegłego roku do 31 lipca 2007r. wynosi 4 246 
939,02 zł.  

Umową o największej wartości jest umowa nr 47/2B1E/2006 zawarta w dniu 2 maja 2007 roku. 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. 

Aluminium i drewno jest idealną kombinacją dwóch sprawdzonych materiałów do budowy okien gwarantuje 
w budowie okien pierwszorzędne wartości budowlano-fizyczne. Profil aluminiowy od zewnątrz zapewnia 
absolutnie pewną i trwałą ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych. Drewno od wewnątrz zapewnia 
przyjemną atmosferę w pomieszczeniu i chronione jest niezawodnie od strony zewnętrznej przez aluminium 
przed wiatrem i wpływem czynników atmosferycznych. Zdecydowaną zaletą tej technologii jest : maksymalne 
wartości izolacyjne, znakomite wzornictwo, doskonała ochronna, minimalna pielęgnacja, długa Ŝywotność. 
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Zastosowana technologia wykonania produktu polegająca na połączeniu drewna i aluminium jest nowoczesnym 
rozwiązaniem polegającym na tym, Ŝe wewnętrzna część drewniana w witrynach będzie spełniała funkcje nośną, 
natomiast zewnętrzne nakłady aluminiowe spełniają funkcję konstrukcyjną dla oszklenia i uszczelnień. Profil 
drewniany jest wykonany z sosny, natomiast profile aluminiowe będą wykonane w systemie Bug-Alutechnik. 
Przedmiotem ostatniej umowy zawartej z Budimex Dromex S.A. Oddział Zachodni są roboty budowlane 
dotyczące zadania inwestycyjnego w zakresie wykonania, dostawy i montaŜu stolarki okiennej na budowę 
osiedla mieszkaniowego "Przy Parku" w Szczecinie realizowanego dla Szczecińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.. W ramach tego Tras - Intur S.A. wykona 905 sztuk okien drewnianych. 
Zakres robót zostanie wykonany zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną - projektem architektonicznym. 
Ryczałtowe wynagrodzenie dla Tras - Intur S.A. 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. Tras - Intur S.A. udziela Zamawiającemu 
gwarancji jakości na wyroby stolarki drewnianej wraz z montaŜem na okres 5 lat i jednego miesiąca. 

  

8) W dniu 3 lipca 2007 roku podpisano umowę kredytową nr 15/036/07/Z/VV o kredyt w rachunku bieŜącym 
z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny 
Bydgoszcz, ul. Grodzka 17-21, 85-109 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 
0000025237, posiadająca NIP nr 526-021-50-88, REGON nr 001254524-00110. 

Na podstawie zawartej umowy BRE Bank S.A. udziela Tras - Intur S.A. kredytu w rachunku bieŜącym 
w wysokości 1 000 000 zł. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na 
finansowanie bieŜącej działalności Tras - Intur S.A.. Spółka moŜe zadłuŜać się z tytułu udzielonego kredytu 
w rachunku bieŜącym bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych w okresie od 3 lipca 2007 roku 
do dnia 13 grudnia 2007 roku. 

9) W dniu 8 października 2007 roku TRAS-INTUR S.A. zawarł z udziałowcami Spółki "Stolarski Zakład 
Produkcyjno Handlowy w Mszanowie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Panami: Jerzym Humięckim, 
Piotrem Szostakiem oraz Janem Rafalskim , umowę przeniesienia własności 100% udziałów w tejŜe spółce oraz 
umowę objęcia akcji serii O. 

 TRAS-INTUR S.A. na podstawie zawartej umowy przyrzeczonej złoŜył wyŜej wymienionym inwestorom 
ofertę objęcia 3.500.000 akcji nowej emisji z ceną emisyjną jednej Akcji Nowej Emisji równą 5,40 PLN 
w zamian za wkład niepienięŜny (aport) w postaci 16.600 udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-
Handlowy Sp. z o.o., według następujących parytetów: 

1. Panu Jerzemu Humięckiemu zaoferowano 1 505 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości 
nominalnej 3 010 000 zł , po cenie emisyjnej równej 5,40 złotych za jedną akcję, w zamian za wkład 
niepienięŜny w postaci 8.134 udziałów w Stolarskim Zakładzie Produkcyjno-Handlowym Sp. z o.o. z siedzibą 
w Mszanowie,, o wartości nominalnej 500 złotych kaŜdy, zaś o łącznej wartości nominalnej 4.067.000 zł , 
stanowiących 49 % kapitału zakładowego i uprawniających do 49 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

2. Panu Piotrowi Szostakowi 910 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1 820 000 zł 
po cenie emisyjnej równej 5,40 złotych za jedną akcję, w zamian za wkład niepienięŜny w postaci 3.320 
udziałów w Stolarskim Zakładzie Produkcyjno-Handlowym w Mszanowie Sp. z o.o. , o wartości nominalnej 500 
złotych kaŜdy, o łącznej wartości nominalnej 1.660.000 zł, stanowiących 20 % kapitału zakładowego 
i uprawniających do 20 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

3. Panu Janowi Rafalskiemu 1 085 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 2 170 000 zł 
po cenie emisyjnej równej 5,40 złotych za jedną akcję, w zamian za wkład niepienięŜny w postaci 5.146 
udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy Sp. o.o., o wartości nominalnej 500 złotych kaŜdy, 
o łącznej wartości nominalnej 2.573.000 zł, stanowiących 31 % kapitału zakładowego i uprawniających do 31 % 
głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

  

Wartość wkładu niepienięŜnego wnoszonego na pokrycie podwyŜszonego kapitału zakładowego określona 
została w sprawozdaniu Zarządu TRAS-INTUR S.A. , które zostało zbadane przez biegłego rewidenta.   
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Przeniesienie wyŜej wymienionych udziałów nastąpiło z dniem zawarcia niniejszej Umowy tj. bez warunku 
zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyŜszenia kapitału zakładowego Tras Intur Spółka Akcyjna w drodze 
emisji akcji serii N. 

Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o.(posługujący się w obrocie znakiem 
towarowym HUMDREX OKNA I DRZWI) jest producentem drzwi i okien drewnianych, a takŜe PVC i ALU. 
Firma powstała w 1991 roku. SZPH Sp. z o.o. posiada trzy zakłady produkcyjne, kaŜdy specjalizujący się 
w swojej dziedzinie i zatrudniający kadrę wysoko wykwalifikowanych pracowników. Łączna liczba wszystkich 
zatrudnionych wynosi ok.380 osób. 

Zakład produkcji drzwi wewnętrznych usytuowany jest w Iławie, Zakład Produkcji Drewnianych Okien i Drzwi 
Zewnętrznych, Drzwi Wewnętrznych Płytowych usytuowany jest w Mszanowie, natomiast Zakład Produkcji 
Okien i Drzwi z PVC i Aluminium znajduje się w Ostródzie - Kajkowie. 

Spółka mieści się w województwie Warmińsko-Mazurskim. Lokalizacja jest bardzo korzystna ze względu na 
łatwość pozyskiwania surowca drzewnego. Firma dysponuje własnym zapleczem przerobu surowca. W skład 
majątku Spółki wchodzi tartak oraz suszarnie drewna. W tartaku pozyskuje się półprodukt drzewny do produkcji 
stolarki co sprawia , Ŝe SZPH Sp. z o.o. jest podmiotem samowystarczalnym pod względem zaopatrzenia 
w surowiec oraz dysponuje potencjałem umoŜliwiającym produkcję materiału dla wytwarzania drewnianej 
stolarki budowlanej dla całej Grupy Kapitałowej TRAS-INTUR. Ma to olbrzymie znaczenie w okresie 
wzmoŜonego popytu na stolarkę drewnianą.  

10) W dniu 28 grudnia 2007 roku TRAS-INTUR S.A. zawarł z udziałowcem Spółki ORION + Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółką CMV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowę przeniesienia 
własności 100% udziałów w tejŜe spółce oraz umowę objęcia akcji serii P. TRAS-INTUR S.A. na podstawie 
zawartej umowy złoŜył Inwestorowi ofertę objęcia 4.850.000 akcji nowej emisji z ceną emisyjną jednej Akcji 
Nowej Emisji równą 5,40 PLN w zamian za wkład niepienięŜny (aport) w postaci 100 udziałów w spółce 
ORION + Sp. z o.o.. Wartość wkładu niepienięŜnego wnoszonego na pokrycie podwyŜszonego kapitału 
zakładowego określona została w sprawozdaniu Zarządu z dnia 17 września 2007 r. zbadanym przez biegłego 
rewidenta Mariannę Grabowską z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Kasztanowej 26.  Stuprocentowym 
udziałowcem CMV Sp. z o.o. jest Pan Marek Grzona Prezes Zarządu Emitenta. Warunki transakcji umowy oraz 
jej treść zostały wynegocjowane jeszcze przed powołaniem Pana Marka Grzony na Prezesa Zarządu TRAS-
INTUR S.A. Nabycie udziałów stanowi długoterminową lokatę kapitałową.  
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5) Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki 
z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji 
krajowych i zagranicznych; 

Istotne podmioty zaleŜne Tras – Intur S.A. oraz wielkość udziału Emitenta w spółkach zaleŜnych 

Lp. Nazwa Siedziba Procentowy udział w 
kapitale 

Procentowy udział w głosach 
na Walnym Zgromadzeniu 

Wspólników 
1 Synergis Sp. z o.o. Dobre Miasto 100,0% 100,0% 
 
2 

Stolarski Zakład Produkcyjno 
Handlowy w Mszanowie Sp. z 

o.o. 

Nowe Miasto 
Lubawskie 

100,0% 100,0% 

3 ORION + Sp. z o.o. Warszawa 100,0% 100,0% 

 

Ponadto Spółka posiadała w 2007 roku udziały w: 

 
4. Ekowiknoplast Sp. z o.o. Kijów, Ukraina 50% 50% 

5. Monto-Tras  Sp. z o.o. Dąbrowa 
Górnicza 

100% 100% 

 
1. Spółka Ekowiknoplast Sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie została postawiona w 2003r. w stan upadłości. Na 

ten składnik majątku Spółka dokonała odpisu aktualizującego w 100%. Spółka nie prowadzi działalności. 
2. Monto-Tras Sp. z o.o. , Dąbrowa Górnicza – producent stolarki otworowej z PVC. 100% udziałów w tejŜe 

spółce zostało zbyte w dniu 14.02.2007 r. 
3. Nie występują Ŝadne powiązania organizacyjne lub kapitałowe z podmiotami spoza Grupy Kapitałowej. 
4. Spółka w 2007 roku nabyła 100% udziały w spółkach wyspecyfikowanych w pozycjach 1-3 tabeli. 

 

6) Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, 
Opis transakcji z podmiotami powiązanymi zamieszczono w dodatkowych notach do sprawozdania 
finansowego. Transakcje powyŜej równowartości 500.000 EUR nie występowały. 
 

7) Informacje o zaciągniętych kredytach, poŜyczkach i gwarancjach 
Informacje o kredytach, poŜyczkach, poręczeniach i gwarancjach szczegółowo przedstawia nota dodatkowa do 
sprawozdania finansowego. 
 

8) Informacje o udzielonych poŜyczkach, 
Spółka udzieliła w dniu 21.11.2007r. poŜyczki spółce zaleŜnej Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie 
Sp. z o.o. w wysokości 1 mln. zł. Poręczeń i gwarancji innym podmiotom nie udzielano.. 
 

9)  Emisja papierów wartościowych w okresie objętym raportem  
W okresie objętym raportem Spółka wyemitowała :  
� 1.800.000 akcji serii M wydawanych w zamian za 100% udziałów w Synergis Sp. z o.o. Wartość emisji 

wyniosła 6.480.000  PLN. 
� 6.783.547 akcji serii N – emisja z zachowaniem prawa poboru. Wartość emisji wyniosła 21.028.995,70 

PLN. 
� 3.500.000 akcji serii O wydawanych w zamian za 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno 

Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. Wartość emisji wyniosła 18.900.000 PLN. 
� 4.850.000 akcji serii P wydawanych w zamian za 100% udziałów w Orion + Sp. z o.o. Wartość emisji 

wyniosła 26.190.000 PLN. 

10) Objaśnienie róŜnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w 
raporcie a wcześniej publikowanymi prognozami wyników 

Spółka nie publikowała prognoz.  
 

11) Ocena zarządzania zasobami finansowymi, 
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Zarządzanie zasobami finansowymi 
Działalność prowadzona przez Tras-Intur SA naraŜona jest na następujące zagroŜenia finansowe : 

- ryzyko rynkowe, w tym ryzyko zmiany kursu walut (przede wszystkim kursu EUR/PLN),  
- ryzyko kredytowe, 
- ryzyko utraty płynności, 

Spółka stara się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy tych ryzyk na wyniki finansowe. 

Ryzykiem zarządza bezpośrednio zarząd spółki analizując na bieŜąco skalę tego ryzyka i podejmując w tym 
zakresie stosowne decyzje. 

a) Ryzyko rynkowe 
- Ryzyko zmiany kursu walut 

Spółka prowadzi działalność międzynarodową polegającą przede wszystkim na eksporcie wyrobów do 
krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co naraŜa ją na ryzyko zmiany kursu walut (w 
szczególności EUR). Ryzyko zmiany kursu walut wynika z dokonywanych transakcji zakupu towarów 
handlowych, za które płatność następuje w terminie późniejszym niŜ zamówienie.  

b) Ryzyko kredytowe 
Spółka z racji swojej działalności jest naraŜona na ryzyko z tytułu sprzedaŜy z odroczonym terminem 
płatności. Ryzyko minimalizowane jest poprzez bieŜące monitorowanie zaangaŜowania w kredytowaniu 
odbiorców.  

c) Ryzyko utraty płynności 
Spółka zakłada utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków płynnych. Spółka stara się zachować 
odpowiednią elastyczność finansowania w ramach posiadanych dostępnych środków finansowych i 
przyznanych linii kredytowych. 

12) Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
Na dzień 31.12.2007 Emitent podjął następujące wiąŜące zobowiązania związane z inwestycjami planowanymi na lata 2007-
2009: 
 
(III) Umowy leasingu operacyjnego zawarte z BRE Leasing Sp. z o.o. 
 
Umowa Leasingu Nr TRAS-INTUR/BY/428160/2007 z BRE LEASING Sp. z o.o., (Finansujący) której przedmiotem są 
ciągniki siodłowe Renault Premium 150.18 T w ilości 5 sztuk , rok produkcji 2007. Finansujący zobowiązany jest do nabycia 
przedmiotu leasingu i oddania Tras – Intur S.A. do uŜywania na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Leasingu, 
stanowiących Załącznik Nr 1 do umowy. Natomiast Tras – Intur S.A. zobowiązany jest zapłaty Finansującemu 
wynagrodzenia pienięŜnego, w uzgodnionych ratach. Rata leasingowa została ustalona na kwotę 27.248,97 zł brutto, 
natomiast opłata wstępna wynosi 158.344,56 zł brutto. Cena zakupu przedmiotu leasingu została ustalona na łączna kwotę 
1 297 906,22 zł plus 22% VAT. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy i kończy się z dniem wymagalności ostatniej 
raty leasingowej. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco , wstawiony przez Tras – Intur S.A. wraz z 
deklaracja wekslową.   
 
Umowa Leasingu Nr TRAS-INTUR/BY/428161/2007 z BRE LEASING Sp. z o.o., (Finansujący) Przedmiotem Umowy 
Leasingu Nr są naczepy skrzyniowe Schmitz Cargobull typ SPR 24/L 13,62E, w ilości 5 sztuk, rok produkcji 2007. 
Finansujący zobowiązany jest do nabycia przedmiotu leasingu i oddania Tras – Intur S.A. do uŜywania na zasadach 
określonych w Ogólnych Warunkach Leasingu, stanowiących Załącznik Nr 1 do umowy. Natomiast Tras – Intur S.A. 
zobowiązany jest zapłaty Finansującemu wynagrodzenia pienięŜnego, w uzgodnionych ratach. Rata leasingowa została 
ustalona na kwotę 9.409,85 zł brutto, natomiast opłata wstępna wynosi 54.676,65 zł brutto. Cena zakupu przedmiotu leasingu 
została ustalona na łączna kwotę 448.169,30 zł plus 22% VAT. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy i kończy się z 
dniem wymagalności ostatniej raty leasingowej. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny In blanco , wstawiony przez 
Tras – Intur S.A. wraz z deklaracja wekslową. Po upływie podstawowego okresu obowiązywania umów leasingu Tras – Intur 
S.A. przysługuje prawo do nabycia przedmiotów leasingu. 
 
W ramach realizacji programu związanego z dywersyfikacją działalności produkcyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta, przy 
wykorzystaniu środków finansowych pozyskanych w drodze emisji akcji serii N z zachowaniem prawa poboru, Spółka 
zamierza przeprowadzić w latach 2008 -2010 inwestycje określone w par 1 uchwały Zarządu Spółki z dnia 3 grudnia 2007 r. 
opublikowanej raportem bieŜącym nr 153/2007 z dnia 3.12.2007 r. 
 
ZałoŜenia programu inwestycyjnego: 
 
 Realizacja inwestycji niezbędnych dla dywersyfikacji działalności Spółki oraz poszerzenia oferty produktów i usług 
Grupy Kapitałowej Tras-Intur S.A. 
1. Budowa hal i instalacji malarni  i oczyszczarki przelotowej do śrutowania elementów stalowych 
Spółka przeznacza na realizację ww. inwestycji kwotę 1 mln zł ze  środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii N. 

Pozostała kwota zostanie sfinansowana w postaci długoterminowego kredytu bankowego.  
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WyŜej wymieniona inwestycja została rozpoczęta w IV kwartale 2007 r. poprzez zakup elementów stalowych konstrukcji 

hali produkcyjnej, w której zostanie zainstalowana malarnia oraz instalacja do śrutowania. Kwota poczynionych dotychczas 

wydatków na realizację inwestycji wynosi 807, 5 tys. zł. 

Planowany harmonogram inwestycji: 

Inwestycja malarnia i śrutownia Planowany termin realizacji 

opracowania dokumentacji technicznej IV kw.2007 r.-I kw. 2008 r. 

prace budowlane (budowa hali) I-III kw. 2008 r. 

prace budowlane (place, drogi infrastruktura) III kw. 2008 r. 

zakup i montaŜ urządzeń malarni i śrutowni III kw. 2008- I kw2009 r. 

 

2. Budowa hal i instalacji cynkowni ogniowej  

 Spółka przeznacza na realizację ww. inwestycji kwotę 9,5 mln zł ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii N. 

Pozostała kwota zostanie sfinansowana w postaci długoterminowego kredytu bankowego.  

Inwestycja – hala i instalacja cynkowni ogniowej Planowany termin realizacji 

opracowania dokumentacji technicznej I kw. 2009 

prace budowlane (budowa hali) II kw. 2009 

prace budowlane (place, drogi infrastruktura) II kw. 2010 

zakup i  montaŜ cynkowni ogniowej III kw. 2010–I kw. 2011 

 

Alternatywnie do przeprowadzenia inwestycji opisanej w pkt 2. Spółka dopuszcza moŜliwość nabycia istniejącego obiektu 

cynkowni ogniowej oraz realizacji tamŜe projektu modernizacyjnego. W przypadku powstania wiąŜących zobowiązań w tym 

przedmiocie stosowna informacja zostanie opublikowana w drodze raportu bieŜącego Emitenta oraz aneksu do niniejszego 

prospektu emisyjnego. 

 

3. Zasilenie w środki finansowe Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp z o.o., z przeznaczeniem na 

rozbudowę i modernizację parku maszynowego (zakup urządzeń do produkcji okien drewnianych, produkcji 

skrzydeł drzwi oraz produkcji klejonki). 

 Spółka przeznacza na realizację ww. inwestycji kwotę 2 mln zł ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii N. 

Pozostała kwota zostanie sfinansowana w postaci długoterminowego kredytu bankowego.  

 

Inwestycja Planowany termin realizacji 
Zakład produkcyjny w Mszanowie  

a) Linia do produkcji okien drewnianych, szlifierka, system 
odpylania, narzędzia, system nawilŜania + malarnia 

 
 I-II kw 2008 

b) Produkcja drzwi: Wiertarko frezarka, centrum frezerskie, 
narzędzia, linia do pakowania drzwi, system odpylania 

 
 I-II kw 2008 

c) Produkcja klejonki: Wielopiła, linia do łączenia 
elementów drewnianych, strugarka, ściski, system 

nawilŜania 
 

 I-II kw 2008 

Zakład produkcyjny w Iławie  
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d) Produkcja skrzydeł drzwi drewnianych: strugarka, system 
odpylania, linia do pakowania drzwi, system nawilŜania 

 
 I-II kw 2008 

 

Spółka przewiduje, iŜ wyŜej opisany program inwestycyjny związany z modernizacją parku maszynowego spółki zaleŜnej od 

Emitenta zostanie sfinalizowany na przełomie I i II kwartału 2008 r poprzez uruchomienie odpowiednich linii 

produkcyjnych. Spółka dopuszcza moŜliwość zastąpienia inwestycji w urządzenia do produkcji klejonki (pkt c) powyŜszego 

zestawienia) poprzez przeprowadzenie modernizacji i udostępnienia na rzecz SZPH Sp. z o.o. linii produkcyjnych tego typu 

dotychczas funkcjonujących w ramach przedsiębiorstwa Emitenta. 

Dla realizacji kaŜdej z inwestycji opisanych w pkt 1 – 3 Spółka ubiegać się będzie, równolegle do finansowania w drodze 

kredytu bankowego, o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego przez Unię Europejską. W przypadku 

pozytywnej weryfikacji wniosku Spółki o dofinansowania ze środków z funduszy strukturalnych UE, proporcjonalnemu 

obniŜeniu ulegnie udział finansowania w postaci długoterminowego kredytu bankowego. 

 

 
 

13) Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z 
działalności za okres objęty raportem 

 
W miesiącu grudniu 2007 w związku z przewidywanymi dodatnimi wynikami finansowymi w 2008 roku i 

latach następnych oraz ponoszeniem w ostatnich trzech latach znacznych strat podatkowych Zarząd Tras-Intur 
S.A. podjął uchwałę o utworzeniu rezerwy na aktywa podatkowe w wysokość 1 355 155,27 zł. odpisywane w 
ciągu najbliŜszych czterech latach. Wysokość odpisu w wysokości 1 355 155,27 zł wpłynęła na poprawę wyniku 
finansowego netto za 2007 rok.  

14) Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, 
ujawnionych w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2007 rok  

 

Jednostkowe wyniki Spółki 
Wyszczególnienie (w tys. zł) 2007 r. 2006 r. 

A. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 

towarów i materiałów w tym: 
69 969 63.591 

B. Koszty sprzedanych produktów , 
towrów i materiałów,  w tym: 

62 400 57.129 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 7 569 6.462 

D. Koszty sprzedaŜy 3 092 2.706 

E. Koszty ogólnego zarządu 3 766 3.109 

F. Zysk (strata) na sprzedaŜy 711 647 

G. Pozostałe przychody operacyjne 1 999 1.831 

H. Pozostałe koszty operacyjne 953 1.313 

I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 
(EBIT)  

1 757 518 

J. EBITDA (wynik operacyjny + 
amortyzacja) 3 233 1.793 

K. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej 237 1.165 

I. Zysk (strata) brutto 237 811 
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M. Zysk (strata) netto 1 592 1.551 

 
 
Wyniki finansowe  za 2007 r. odzwierciedlają  efekty podjętych działań restrukturyzacyjnych związanych z 
połączeniem spółek Tras Tychy S.A. oraz Intur - Kfs Sp. z o.o. w Inowrocławiu oraz pierwsze efekty realizacji 
planu rozbudowy Grupy Kapitałowej TRAS-INTUR S.A. Spółka kolejny rok odnotowuje dodatnie wyniki 
finansowe, na wszystkich poziomach produkcji i sprzedaŜy. 
 

ANALIZA RENTOWNOŚCI 

Ocenę rentowności Spółki w oparciu o podstawowe wskaźniki rentowności przedstawia poniŜsza tabela: 

Jednostkowe wska źniki rentowno ści 

Wyszczególnienie  j.m. 
 2007 r.  2006 r. 

Rentowność sprzedaŜy brutto  % 10,82 10,16 

Rentowność EBITDA % 4,62 2,82 

Rentowność brutto % 0,34 0,01 

Rentowność netto  % 2,28 2,33 

Rentowność aktywów ogółem ROA  % 1,38 3,61 

Rentowność kapitału własnego ROE  % 1,64 16,66 
 
Wszystkie wskaźniki rentowności sprzedaŜy za 2007 r., z uwagi na zanotowanie dodatnich wyników, osiągają 
dodatnie wielkości, z wyŜszą dynamiką w stosunku do roku poprzedniego. Jedynie wskaźniki rentowności 
aktywów ROA i kapitałów własnych ROE ukształtowały się w stosunku do roku ubiegłego na poziomach 
niŜszych. Jest to konsekwencją tego, Ŝe na skutek przeprowadzonych w 2007r. emisji akcji i sfinalizowaniu 
zamierzeń inwestycyjnych, znacząco, w końcowej części roku wzrosły zarówno kapitały jak i majątek. Efekty z 
tytułu tych przejęć  w postaci wzrostu zysku będą widoczne dopiero w wynikach za 2008 rok.   
Nietypowe czynniki mające wpływ na działalność  i wyniki  Spółki  zostały szczegółowo przedstawione w pkt. 
13. 
W perspektywie bieŜącego roku obrotowego przewiduje się dalszy wzrost obrotów Spółki, szczególnie w 
zakresie przychodów z produkcji okien i fasad aluminiowych, poprawę prezentowanych wyŜej wskaźników, w 
związku z kontynuowanym procesem optymalizacji prowadzonej działalności produkcyjnej i ograniczania 
zbędnych kosztów. 
 

 
 

15)  Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń 

 CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z DZIAŁALNO ŚCIĄ SPÓŁKI 

 
• SEZONOWOŚĆ SPRZEDAśY 

SprzedaŜ Spółki podlegała dotychczas sezonowym wahaniom, typowym dla branŜy budowlanej. Pierwsze 
półrocze przynosiło mniejsze przychody. Zwiększona sprzedaŜ miała miejsce w czwartym kwartale roku. 
Istniejąca w danej branŜy sezonowość sprzedaŜy była zawsze czynnikiem zwiększającym ryzyko utraty 
płynności finansowej oraz powodowała zwiększenie niepewności co do realnych prognoz finansowych na dany 
rok. W związku z uchyleniem prawa do ulgi remontowo budowlanej z końcem 2005 r., moŜna się spodziewać 
zmian struktury sezonowości sprzedaŜy Spółki. Dotychczas obserwowana zwiększona liczbą zakupów 
produktów stolarki budowlanej w ostatnim miesiącu roku, w duŜym stopniu wynikała z moŜliwości skorzystania 
z odliczeń podatkowych poniesionych kosztów na cele remontowo budowlane, co niejednokrotnie było 
odkładane na ostatnie dni roku. W wyniku zmian prawno-podatkowych, moŜna się spodziewać zakupów 
czynionych w zaleŜności od pojawiających się potrzeb remontowo budowlanych, niezaleŜnie od pory roku, przy 
czym okres obejmujący miesiące zimowy 

• KONKURENCJA 
Obecnie w Polsce występuje duŜa, choć mocno rozproszona konkurencja na rynku stolarki budowlanej. Do 
głównych konkurentów Spółki na rynku zalicza się następujące podmioty: DRUTEX S.A. Bytów (Producent 
okien , drzwi, fasad z PVC, aluminium i drewna), P.P.U.H. ALWA sp. z o.o. Joint Ventures, Sławno (Produkcja 
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i montaŜ stolarki z PCV i drewna, usługi transportowe.), POL-SKONE Sp. z o.o. Lublin (Produkcja drzwi i 
okien drewnianych), Sokółka Okna i Drzwi S.A. Sokółka. Liczne jest grono mniejszych producentów, w tym 
trudna do określenia liczba drobnych warsztatów stolarskich, specjalizujących się w wykonywaniu stolarki 
drewnianej działających na pograniczu szarej strefy. Najdrobniejsi producenci są stopniowo wypierani z rynku 
przez większe podmioty, gdyŜ produkcja w warsztatach rzemieślniczych charakteryzuje się z reguły niŜszą 
wydajnością i trudnościami z zachowaniem odpowiednich standardów jakościowych. Wpływ na ograniczenie 
produkcji w szarej strefie wywierają regulacje prawne uprawniające do ulg, odliczeń lub refundacji zapłaconego 
podatku, z których moŜna skorzystać po przedstawieniu właściwych faktur. Producenci działający w szarej 
strefie, z uwagi na nie zarejestrowaną działalność, są pozbawieni prawa wystawiania przedmiotowych 
rachunków. 
 

• RYZYKO WALUTOWE 
Spółka prowadzi sprzedaŜ eksportową rozliczaną zarówno w walucie euro, jak i w dolarze. W wyniku wahań 
kursu złotego na rynku walutowym zyski Spółki podlegają korekcie kursowej w części przychodów z eksportu. 
Poprawiający się stan polskiej gospodarki oraz koniunktura gospodarcza mogą prowadzić do okresowego 
umacniania się złotego, co ma bezpośrednie przełoŜenie na zmniejszanie się zysków Tras-Intur S.A. Aby 
zapobiec scenariuszom ponoszenia strat spowodowanych krótkookresowymi wahaniami kursów walut Spółka 
podejmie współpracę z wyspecjalizowaną instytucją na rynku kapitałowym w celu uruchomienia instrumentów 
zabezpieczających ryzyko walutowe, głównie poprzez transakcje forward, co moŜe ją uniezaleŜnić do pewnego 
stopnia od wahań kursów walutowych. 
 

15.2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIAZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁ KA 
PROWADZI DZIAŁALNO ŚĆ 

 

• STAN SEKTORA BUDOWLANO - MONTAśOWEGO 
Koniunktura na rynku budowlano-montaŜowym kształtuje się wprost proporcjonalnie do wzrostu gospodarczego 
w Polsce. Na koniunkturę na rynku budowlano – montaŜowym mają przede wszystkim wpływ takie czynniki jak 
cena pieniądza wyraŜona wielkością stopy procentowej, dostępność ludności do linii kredytowych oferowanych 
przez sektor bankowy oraz sprzyjające korzystne rozwiązania prawne, umoŜliwiające podejmowanie kolejnych 
inwestycji. O ile w obszarze kosztów oraz dostępności kredytów moŜna dostrzec znaczącą poprawę w 
poprzednich dwóch latach, o tyle moŜliwość podejmowania inwestycji budowlanych wciąŜ napotyka na 
ograniczenia ze strony formalno-prawnej. Spółka dostrzega potencjalne zagroŜenie ze strony długotrwałych 
procedur administracyjno – budowlanych, od których uzaleŜnione jest rozpoczęcie nowych budów. Spółka 
zwraca uwagę, Ŝe tylko niewielka część obszarów kraju posiada plany zagospodarowania przestrzennego, 
których istnienie jest istotnym czynnikiem umoŜliwiającym rozpoczęcie realizacji inwestycji. 

• ŚCIĄGALNOŚĆ NALEśNOŚCI 
Charakterystyczny dla sektora budowlanego w Polsce jest fakt, Ŝe podmioty na nim działające spotykają się z 
dłuŜszym niŜ średni okresem oczekiwania na spływ naleŜności. Czynnik ten ma charakter zewnętrzny i jest 
zaleŜny od stanu gospodarki. Jest to element często determinujący działalność firm, co zwłaszcza dotyczy 
małych firm produkcyjno-usługowych i w najgorszym przypadku prowadzi do bankructwa. Dla Spółki ryzyko 
opóźnionej ściągalności naleŜności jest nieco obniŜone z uwagi na fakt, Ŝe wśród klientów Spółki pewien udział 
posiadają klienci indywidualni dla których nie stosuje się odroczonych terminów płatności. 

• SYSTEM PRAWNO-PODATKOWY 
W Polsce następują częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej. 
Istnieje ryzyko zmiany obecnych przepisów podatkowych w taki sposób, Ŝe nowe regulacje mogą się okazać 
mniej korzystne dla Spółki lub jego klientów, co w konsekwencji moŜe przełoŜyć się w sposób bezpośredni lub 
pośredni na pogorszenie warunków funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej.  
. 

• STAN GOSPODARKI POLSKIEJ  
Na kondycję całego sektora, a zatem równieŜ na sytuację Spółki wpływać będzie ogólny stan polskiej 
gospodarki. W finansowaniu budownictwa niezmiernie istotne są warunki kredytowe. Wysokość 
oprocentowania kredytów dla budownictwa zaleŜy od polityki państwa (preferencyjne kredyty), ale równieŜ od 
poziomu stóp procentowych. 
Nie moŜna równieŜ wykluczyć ryzyka spowolnienia wzrostu gospodarczego oraz pogorszenia się stanu dobrej 
koniunktury w gospodarce polskiej. Wystąpienie takich zmian miałoby negatywny wpływ na tempa wzrostu 
produkcji budowlanej, która po wielu latach zapaści powoli się odradza. Osłabienie tempa wzrostu 
gospodarczego mogłoby równieŜ zmniejszyć popyt na produkty i usługi oferowane przez Spółkę, a przez to 
osiągany przez niego wyniki na sprzedaŜy.  
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16) Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych 
dla rozwoju przedsiębiorstwa.  

16.1 Czynniki zewnętrzne 
 
Za najistotniejsze czynniki zewnętrzne mające wpływ na perspektywy i rozwój Spółki uwaŜa się trendy i koniunkturę w 
sektorze budowlano-montaŜowym. 
Wzrost zamówień dla sektora budowlano-montaŜowego, a w szczególności dla branŜy stolarki budowlanej jest zaleŜny od 
sytuacji, jaka kształtuje się na rynku mieszkaniowym. Dane dotyczące sprzedaŜy mieszkań oraz liczba wydanych nowych 
pozwoleń na ich budowę pozwalają ocenić i prognozować rozwój sektora budownictwa.  
W okresie od stycznia do marca 2007 r. ilość mieszkań, które oddano do uŜytkowania wynosiła 26 738 w tym najwięcej 
mieszkań indywidualnych: 15 729 mieszkań oraz przeznaczonych na sprzedaŜ lub wynajem: 7 623. Ankietowani przez GUS 
przedsiębiorcy z sektora budowlanego oczekują wzrostu zamówień, wzrostu produkcji oraz poprawy sytuacji finansowej.  
Produkcja budowlano – montaŜowa zrealizowana w pierwszym kwartale 2007 r. była wyŜsza niŜ w analogicznym okresie 
w 2006 r. a dane z sektora produkcji budowlano – montaŜowej potwierdzają wzrostowy długoterminowy trend. W krótkich 
okresach czasu występuje zmienność produkcji budowlano-montaŜowej, co jest efektem występowania sezonowości w tym 
sektorze gospodarki. Obserwując dane trendu rozwoju moŜna zauwaŜyć stopniowy wzrost produkcji, który nie jest w tym 
przypadku sezonowy lecz koniunkturalny i jest efektem poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju..  
 
16.2 Czynniki wewnętrzne. 
Do naistotniejszych czynników wewnętrznych mających wpływ na perspektywy i rozwój Spółki uwaŜa się: 
- utrzymanie tempa wzrostu produkcji, w szczególności w zakresie realizacji zamówień eksportowych 
- pozyskanie kolejnych odbiorców na terenie Europy Zachodniej związanych długoterminowymi umowami na 

dostawy stolarki budowlanej 
- rozwój agresywnej polityki w zakresie pozyskiwania kontraktów na realizacje stolarki aluminiowej i fasad 

aluminiowych na potrzeby znacznych inwestycji budowlanych 
- kontynuacja racjonalizacji kosztów ponoszonych przez Spółkę 
- odbudowa, ograniczonej w okresie restrukturyzacji, sieci dealerów stolarki budowlanej na terenie całego kraju. 
 

17) Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem 
Spółki i jego grupą kapitałową; 

 
W  2007 r. nie miały miejsca zmiany podstawowych zasad zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową. 
 
 

18) Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Spółki w 
ciągu ostatniego roku obrotowego, zasady dotyczące powoływania i 
odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób 
zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub 
wykupie akcji; 

 
W  2007 miały miejsce następujące zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej TRAS-INTUR  S.A. 
 
Skład Zarządu: 
Prezes Zarządu - Jan Mazur                                                                           do 01.10.2007r. 
Prezes Zarządu - Stanisław Grzona                                                                od 01.10.2007r. 
Członek Zarządu - Paweł Puszczyński  
Członek Zarządu - Jacek Gołębiowski                                                            do 23.02.2007r. 
Członek Zarządu - Wiktor Strach                                                                    do 10.05.2007r. 
Członek Zarządu  - Stanisław Pieciukiewicz                                                   od 18.12.2007r. 
 
Skład Rady Nadzorczej: 
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jakub śyto                                              do 26.06.2007r. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Bauc                                        od 01.10.2007r. 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Henryk Drob 
Członek Rady Nadzorczej - Edward Szczytowski                                           do27.12.2007r. 
Członek Rady Nadzorczej - Anna Bera 
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Członek Rady Nadzorczej - Tadeusz Wareluk 
Członek Rady Nadzorczej – Robert Fałkowski                                               od 27.12.2007r. 
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających 
określa Statut Spółki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub 
wykupie akcji przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

 
19) Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, 

przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub 
zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waŜnej przyczyny lub gdy 
ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki 
przez przejęcie; 

 
Umowy wyŜej opisane nie występują w Spółce. 
 

20) Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści dla osób zarządzających i 
nadzorujących w spółce 
 
Wysokość wynagrodzeń dla osób zarządzających wypłaconych lub naleŜnych w TRAS- INTUR S.A. 
w2007 r.: 

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu w 2007 roku (zł) pobrane od Emitenta 

Imi ę nazwisko Wynagrodzenie Wartość innych świadczeń 

Marek Grzona 90.000 - 

Jan Mazur 236.556,56 21.428* 

Paweł Puszczyński 208.000 - 

Wiktor Strach 53.714,30 - 

Stanisław Pieciukiewicz 4.211,00 - 

Jacek Gołębiowski 22.200,00 38.857* 

*ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
 
Wynagrodzenie brutto prokurentów Spółki w 2007 roku (zł) pobrane od Emitenta 

Imi ę nazwisko Wynagrodzenie Wartość innych 
świadczeń Małgorzata Lewandowska 14.400,00 - 

Wiktor Strach 42.285,75 - 

 

 

Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzeń z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek 
zaleŜnych. 
Wynagrodzenie brutto osób nadzorujących w 2007 roku (zł) pobrane od Emitenta 
Imi ę nazwisko Wynagrodzenie Wartość innych 

Jakub śyto 6.000  

Henryk Drob 7.500  

Anna Bera 9.000  

Tadeusz Wareluk 7.500  

Edward Szczytowski 6.000  

Jarosław Bauc 10.000  

Robert Fałkowski   

Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w 2007 r. Ŝadnych świadczeń od podmiotów 
zaleŜnych Emitenta. 
 

W 2007 r. Członkom Zarządu, Członkom Rady Nadzorczej oraz Prokurentowi nie przyznano Ŝadnych świadczeń 
w naturze gdyŜ nie świadczyli oni Ŝadnych usług na rzecz Spółki lub jej podmiotów zaleŜnych. 
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21) Łączna liczba i wartość nominalna akcji w posiadaniu osób 
zarządzających i nadzorujących 

 
Według informacji dostępnych Spółce na dzień 31 grudnia  2007 r. osoby zarządzające i 
nadzorujące posiadały następujące ilości akcji: 
 
Łączna liczba zarejestrowanych akcji na dzień 31 grudnia 2007 roku – 27 601 282  
Wartość nominalna wszystkich akcji na dzień 31 grudnia 2007 roku – 55 202 564 
Zarząd 

Imi ę i Nazwisko 

Liczba posiadanych 
akcji na dzień             

31 grudnia 2007 roku 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

Liczba głosów Udział głosów 
 na WZA(%)  

Marek Grzona* 2 800 000 10,14 2 800 000 10,14 

Paweł 
Puszczyński 0 0 0 0 

Stanisław 
Pieciukiewicz 0 0 0 0 

 
* W wyniku zawarcia przez TRAS – INTUR S.A. w dniu 28 grudnia 2007 roku umowy objęcia akcji i przeniesienia 
własności udziałów w Spółce ORION + Sp. z o.o.  z właścicielem Spółką CMV Sp. z o.o., w której Prezes Zarządu Marek 
Grzona posiada 100% udziałów, Prezes Marek Grzona posiada po rejestracji sądowej akcji serii O i P z dnia 12.02.2008 roku 
wraz z jednostkami powiązanymi 7 850 000 akcji TRAS – INTUR S.A. co stanowi 21,2 % w aktualnie zarejestrowanym 
kapitale zakładowym Spółki w wysokości 71 902 564 zł.   
 
  

Rada Nadzorcza * 

Imi ę i Nazwisko 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 
raportu za I 

półrocze  2007 

 

Liczba 
akcji 

nabytych 
do 

terminu 
przekazan
ia raportu  

 

Liczba 
akcji 

zbytych  
do 

terminu 
przekazan
ia raportu  

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
przekazania 

raportu za III 
kw. 2007 

 
Wartość  

wg 
wartości 
nominaln

ej 

Udział w 
kapitale 

zakładowy
m (%) 

Liczba głosów 

Udział 
głosów 

 na 
WZA(%) 

Edward** 

Szczytowski 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Henryk 

Drob 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Jarosław 

Bauc 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Tadeusz 

Wareluk 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Anna Bera 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Robert 

Fałkowski 

*** 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
* W dniu 27 sierpnia 2007 roku Zarząd Spółki otrzymał informację od osoby obowiązanej, członka Rady Nadzorczej, o 
transakcjach nabycia akcji TRAS-INTUR S.A. ( raport bieŜący nr 106/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku ).  Osoba 
obowiązana poinformowała o nabyciu w okresie od 16-21 sierpnia 2007 roku łącznie 118 000 akcji TRAS-INTUR S.A. 
 
** W dniu 18 grudnia 2007 roku Pan Edward Szczytowski złoŜył rezygnację z Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 
dzień odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w dniu 27 grudnia 2007 roku. 
 

*** W dniu 25.02.2008 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Fałkowskiego 
następującej treści :” Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 
roku, jako osoba zobowiązana - Prezes Zarządu CMV Sp. z o.o. i członek rady nadzorczej TRAS - INTUR S.A., niniejszym 
informuje, iŜ w związku z zarejestrowaniem w dniu 12.02.2008 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podwyŜszenia kapitału 
zakładowego TRAS-INTUR S.A. oraz emisji akcji Serii O i P, CMV Sp. z o.o. posiada wraz z jednostkami powiązanymi 7 
650 000 akcji TRAS-INTUR S.A.. CMV Sp. z o.o. posiada 4 850 000 akcji TRAS - INTUR S.A. w wyniku umowy objęcia 
akcji i przeniesienia własności udziałów w ORION + Sp. z o.o. zawartej z TRAS - INTUR S.A. w dniu 28 grudnia 2007 
roku. Posiadane przez CMV Sp. z o.o. 4 850 000 akcji stanowi 13,5 % ogólnej liczby akcji i jednocześnie uprawnia do 
wykonywania 13,5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRAS - INTUR S.A.Posiadane przez CMV 
Sp. z o.o. wraz z jednostkami powiązanymi 7 650 000 akcji stanowi 21,2 % ogólnej liczby akcji, uprawniających do 
wykonywania 21,2 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRAS - INTUR S.A. WyraŜamy zgodę na 
publikację danych osobowych.” 

 

22) Akcjonariusze posiadający min. 5 % liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 
 

Aktualny wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2007 r.: 
 

Akcjonariusz 

Liczba 
posiadanych 

akcji na dzień 
31 grudnia 
2007 roku   

Udział w 
kapitale 

zakładowy
m (%) 

Liczba głosów 

Udział 
głosów 

 na 
WZA(%) 

Marek Grzona* 2 800 000 10,14 2 800 000 10,14 

Pictet et Cie z 
siedzibą w 
Genewie** 

1 730 996 6,27 1 730 996 6,27 

NOVY FUND 
LIMITED, 
Overseas 

Management 
Company Trust 
(BVI) Ltd.*** 

1 288 184 
4,6 

 
1 288 184 

4,6 

 

 
* W wyniku zawarcia przez TRAS – INTUR S.A. w dniu 28 grudnia 2007 roku umowy objęcia akcji i przeniesienia 
własności udziałów w Spółce ORION + Sp. z o.o.  z właścicielem Spółką CMV Sp. z o.o., w której Prezes Zarządu Marek 
Grzona posiada 100% udziałów, Prezes Marek Grzona posiada wraz z jednostkami powiązanymi 7 850 000 akcji TRAS – 
INTUR S.A. co stanowi 21,2 % w aktualnie zarejestrowanym kapitale zakładowym Spółki w wysokości 71 902 564 zł.   
 
** Ilo ść akcji wynika z zawiadomienia przesłanego w dniu 14.09.2007 roku. Po rejestracji przez Sąd Rejonowy w 
Bydgoszczy w dniu 12.02.2008 roku kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii O i P, Spółka TRAS – INTUR S.A. 
nie otrzymała informacji od akcjonariusza o przekroczeniu progu 5 %. Podany udział został wyliczony w oparciu o nową 
wysokość kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2007 roku. 
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*** Ilo ść akcji wynika z zawiadomienia przesłanego w dniu 27.08.2007 roku. Po rejestracji przez Sąd Rejonowy w 
Bydgoszczy w dniu 27.12.2007 roku kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii N, Spółka TRAS – INTUR S.A. nie 
otrzymała informacji od akcjonariusza o przekroczeniu progu 5 %. Podany udział został wyliczony w oparciu o nową 
wysokość kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2007 roku. 
 
 
 

23) Informacje o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości 
nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy; 

 
Na dzień sporządzania sprawozdania nie ma zawartych umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić 
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. 

 
 

24) Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 
uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki,  
 
Brak jest papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne wobec Spółki. 

 

25) System kontroli programów akcji pracowniczych; 
 

W Spółce nie funkcjonują programy akcji pracowniczych. 
 

26)  Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów 
wartościowych Spółki oraz ograniczenia w zakresie wykonywania 
prawa głosu przypadających na akcje Spółki; 

 
Brak jest ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki oraz 

ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje Spółki poza wynikającymi z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz wskazanych poniŜej postanowień Statutu Spółki. 

W § 15 ust. 2 Statutu Spółki przewiduje ograniczenie prawa głosowania akcjonariuszy w ten sposób, Ŝe 
Ŝaden z nich nie moŜe wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niŜ 25 % ogólnej liczby głosów 
istniejących w Spółce  w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, zastrzegając, Ŝe ograniczenie to nie ma 
wpływu na potrzeby ustalenia  obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidziane w Prawie o 
publicznym obrocie papierami  wartościowymi. Dla obliczenia liczby głosów przysługujących danemu 
akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w 
przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje. 

 

27) Informacje odnoszące się do  rocznego sprawozdania finansowego za 
2007 oraz poprzedniego roku obrotowego dotyczące: 

 
a) daty zawarcia przez Spółkę umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, 

oraz okresu, na jaki została zawarta ta umowa,  
 

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania 
sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 r. została zawarta w dniu 
16 listopada 2007 r. Umowa została zawarta na okres do 15 maja 2008 r. 

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania rocznego 
sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za  2006 r. została zawarta w   
dniu  12.10.2006 r.. Umowa została zawarta na okres do dnia 27 maja   2007 r. 

b) łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdań finansowych, 
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Łączna wysokość wynagrodzenia biegłego rewidenta wynikająca z umowy o badania rocznego sprawozdania 
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za  2007 r. wynosi  25.000 PLN netto. 

 Łączna wysokość wynagrodzenia biegłego rewidenta wynikająca z umowy o badania rocznego 
sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za  2006 r. wynosi  18.000 PLN 
netto. 

c) pozostałej łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do 
badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, naleŜnego lub 
wypłaconego z innych tytułów niŜ określone w lit. b, dotyczącego danego roku obrotowego, 

 
Podmiot badający sprawozdania finansowe Spółki za 2007 rok nie otrzymał za 2007 r. ze Spółki Ŝadnego 

wynagrodzenia z innych tytułów niŜ z tytułu badania rocznych sprawozdań. 


