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Charakterystyka Spółki 
 

Spółka została zarejestrowana 25 października 1990 roku jako podmiot z udziałem 

kapitału zagranicznego, pod nazwą Przedsiębiorstwo Przewozów Międzynarodowych TRANS 

UNIVERSAL POLAND Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 

Na mocy Uchwały Nr 14/1997 Zgromadzenia Wspólników z dnia 19.11.1997 roku 

dokonano przekształcenia Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną pod 

nazwą TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. 

W 1998 roku została przeprowadzona publiczna emisja akcji serii B, a na początku 1999 

roku Trans Universal Poland S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie. TUP S.A. jest notowany na rynku równoległym w systemie notowań ciągłych. 

W listopadzie 2003 roku TUP S.A. rozpoczął proces przejmowania spółek CJ 

International Ltd. Sp. z o.o. i CJ Construction Sp. z o.o., tworząc grupę kapitałową w branŜy 

TSL. 

Po 2 latach restrukturyzacji i przeniesieniu działalności transportowo-spedycyjnej TUP 

S.A. do CJ International Ltd. Sp. z o.o. Zarząd w czerwcu 2005 roku podpisał umowę sprzedaŜy 

spółki CJ International Ltd. Sp. z o.o. spółce Raben Logistics. 

Nowa strategia działania, przyjęta przez Radę Nadzorczą w czerwcu 2005 roku, zakłada aktywną 

działalność inwestycyjną, poprzez obejmowanie udziałów w przedsiębiorstwach rokujących 

nadzieję na odpowiednio wysoki zwrot z zaangaŜowanego kapitału. 

We wrześniu 2006 roku Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 

zarejestrował zmianę nazwy na TUP S.A. i siedziby spółki. 

W lutym 2007 roku Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego TUP S.A. o kwotę 

1.377.120 zł. 

Kapitał akcyjny wynosi 9.712.345 zł i dzieli się na: 3.462.567 akcji imiennych 

uprzywilejowanych w głosach na WZA 5 do 1, 67.233 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 2.805.425 akcji zwykłych serii C, 1.377.120 akcji 

zwykłych na okaziciela serii D. Wartość nominalna akcji wynosi 1,00 zł. Nie występują Ŝadne 

ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych TUP S.A. 

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Eagle International Trading Ltd. z siedzibą w 

Londynie, który jest właścicielem 6.508.851 akcji (67,02% kapitału spółki), co daje prawo do 

85,75% głosów na walnym zgromadzeniu TUP S.A. (stan na dzień publikacji raportu). 
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TUP S.A. jest grupą kapitałową, w skład której wg stanu na dzień 31.12.2006 roku 

wchodziły następujące spółki: 

• Data Logistics Sp. z o.o. (100% kapitału i głosów) 

• Euroconstruction Sp. z o.o. (100% kapitału i głosów) 

• Modena S.A. (88,77% kapitału i głosów) 

• PHC Sp. z o.o. (100% kapitału i głosów) 

• Roda Sp. z o.o. (100% kapitału i głosów) 

• System SL Sp. z o.o. (100% kapitału i głosów) 

• TUP Property S.A. (100% kapitału i głosów) 

 

Struktura Grupy Kapitałowej TUP S.A. na dzień publikacji sprawozdania jest 

następująca: 

• Data Logistics Sp. z o.o. (100% kapitału i głosów) 

• Euroconstruction Sp. z o.o. (100% kapitału i głosów) 

• Modena S.A. (96,34% kapitału i głosów) 

• PHC Sp. z o.o. (100% kapitału i głosów) 

• Roda Sp. z o.o. (100% kapitału i głosów) 

• System SL Sp. z o.o. (100% kapitału i głosów) 

• TUP Property S.A. (100% kapitału i głosów) 

Spółka TUP S.A. nie posiada oddziałów i zakładów. 

Struktura Akcjonariatu TUP S.A. wg stanu na dzień 31.12.2006 roku 

Akcjonariusze Ilość akcji Ilo ść głosów na WZA 

 

Eagle International Trading Ltd. 

 

7.008.851 

 

72,16% 

 

20.704.051 

 

87,87% 

 

Dalco GmbH 

 

38.767 

 

0,04% 

 

193.835 

 

0,82% 
 

* El Ŝbieta Moritz 

 

438.232 

 

4,51% 

 

438.232 

 

1,86% 

 

* Lesław Moritz  

 

938.888 

 

9,67% 

 

938.888 

 

3,98% 

 

Pozostali 

 

1.287.607 

 

13,62% 

 

1.287.607 

 

5,47% 

 

RAZEM 

 

9.712.345 

 

100,00% 

 

23.562.613 

 

100,00% 

*W/w akcje zostały objęte 15.12. 2006 roku, a zarejestrowane w KRS w dniu 21.02.2007 roku. 
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Struktura Akcjonariatu TUP S.A. wg stanu na dzień publikacji raportu 

Akcjonariusze Ilość akcji Ilo ść głosów na WZA 
 

Eagle International Trading Ltd. 

 

6.508.851 

 

67,02% 

 

20.204.051 

 

85,75% 

 

ElŜbieta Moritz 

 

438.232 

 

4,51% 

 

438.232 

 

1,86% 
 

Lesław Moritz 

 

938.888 

 

9,67% 

 

938.888 

 

3,98% 

 

Dalco GmbH 

 

38.767 

 

0,01% 

 

193.835 

 

0,01% 

 

Pozostali 

 

1.787.607 

 

18,79% 

 

1.787.607 

 

8,40% 
 

RAZEM 

 

9.712.345 

 

100,00% 

 

23.562.613 

 

100,00% 

 

Stan posiadania akcji TUP S.A. przez Eagle International Trading Ltd. wg ostatniego 

zawiadomienia z dnia 01.03.2007 roku wynosi 6.508.851 akcji, w tym 3.423.800 akcji imiennych 

uprzywilejowanych w głosach 5 do 1. Stanowi to 67,02% kapitału i upowaŜnia do 85,75% 

głosów na WZA. TUP S.A. nie posiada informacji o umowach w wyniku których mogą w 

przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych 

akcjonariuszy. 

Kurs akcji w dniu 02.01.2006 r. wynosił 12,80 zł i spadł do 10,60 zł w dniu 29.12.2006 

roku, co oznacza spadek o około 17% od początku roku. NajniŜsza wartość akcji miała miejsce w 

dniach 13.07.2006 i 17.07.2006 r. i wyniosła 7,00 zł. NajwyŜsza wartość akcji wystąpiła w dniu 

13.12.2006 roku i wyniosła 13,64 zł. NajwyŜszy wolumen obrotu w roku 2006 wystąpił w dniu 

31.03.2006 roku i wynosił 279.135 sztuk. Wolumen roczny wyniósł ponad 4.773 tys. sztuk, co 

stanowi ponad 267% akcji będących w obrocie giełdowym (free float) na koniec 2006 roku. Od 

13.02.2006 roku akcje TUP S.A. są notowane w systemie notowań ciągłych. 

W grudniu 2006 roku TUP S.A. dokonał podwyŜszenia kapitału w ramach kapitału 

docelowego poprzez emisję 1.377.120 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Cena emisyjna 

wynosiła 8,30 zł za akcję Emisja została skierowana do pani ElŜbiety Moritz – 438.232 akcje i 

pana Lesława Moritz – 938.888 akcji. W dniu 15.12.2006 roku Spółka zawarła z w/w osobami 

umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności. NaleŜność za akcje objęte przez panią ElŜbietę 

Moritz w wysokości 3.637.325,60 zł została rozliczona w ten sposób, Ŝe nastąpiło potrącenie 
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wierzytelności pienięŜnej, jaką posiadała pani ElŜbieta Moritz wobec TUP S.A. w kwocie 

3.637.327,79 zł. NaleŜność za akcje objęte przez pana Lesława Moritza w wysokości 

7.792.770,40 zł została rozliczona w ten sposób, Ŝe nastąpiło potrącenie wierzytelności 

pienięŜnej, jaką posiadał pan Lesław Moritz wobec TUP S.A. w kwocie 7.792.773,20 zł. W dniu 

21.02.2007 roku Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego TUP S.A. Zarząd Spółki podejmie 

wszelkie niezbędne czynności w celu rejestracji akcji serii D w KDPW S.A. i czynności 

zmierzające do wprowadzenia w/w akcji do obrotu giełdowego w terminie 12 miesięcy od dnia 

objęcia akcji tj. 15.12.2006 roku. Emisja w/w akcji miała na celu rozliczenie naleŜności 

krótkoterminowych TUP S.A., wynikających z nabycia przez TUP S.A. wierzytelności wobec 

spółki zaleŜnej Modena S.A. oraz spełnienie oczekiwań wierzycieli zainteresowanych nabyciem 

akcji TUP S.A. W wyniku emisji w/w akcji zmniejszeniu uległy zobowiązania Grupy 

Kapitałowej TUP S.A. 

TUP S.A. posiada 67.233 akcje własne na okaziciela, które zostały nabyte przez Spółkę. 

od firmy Dalco GmbH, w wyniku przeniesienia w/w akcji poza rynkiem regulowanym. Wartość 

transakcji wyniosła 67.233 zł, czyli cena 1 akcji wyniosła 1,00 (jeden) zł. Akcje zostały nabyte w 

trybie art. 362 § 1.6 Kodeksu Handlowego, w wyniku umowy przejęcia akcji z dnia 18.12.1998 r. 

zawartej pomiędzy TUP S.A. a Dalco GmbH z siedzibą we Frankfurcie n/Menem. W/w 

transakcja została dokonana w lipcu 2005 roku po otrzymaniu stosownego zezwolenia ze strony 

KPWiG na przeniesienie akcji poza rynkiem regulowanym. W/w akcje stanowią 0,81% kapitału i 

zgodnie z KSH Spółka nie moŜe wykonywać prawa głosu z akcji własnych. Rada Nadzorcza na 

swoim posiedzeniu w dniu 08.09.2006 roku podjęła uchwałę o sprzedaŜy 67.233 akcji własnych 

spółki Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Jackowi Moritzowi wraz ze wszystkimi związanymi z 

nimi prawami za cenę 1,00 (jeden złoty) zł kaŜda, równą cenie nominalnej. Pan Robert Jacek 

Moritz zostanie zobowiązany do niezbywania akcji przez okres 90 dni od daty nabycia. W 

okresie 24 miesięcy od daty nabycia Spółce zostanie przyznane prawo pierwokupu akcji objętych 

umową po średniej cenie notowań na GPW z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień 

odkupienia. Rada Nadzorcza upowaŜniła Pana Michała Radziwiłła (członka RN) do zawarcia 

umowy sprzedaŜy akcji własnych Spółki na rzecz Prezesa Zarządu. W/w akcje upowaŜniają do 

0,30% głosów na WZA. Podstawą podjęcia uchwały była chęć docenienia indywidualnego 

wkładu pracy Prezesa Zarządu w osiągnięcie przez Spółkę w roku 2005 wysokiego zysku oraz 

powiązanie w przyszłości efektów jego pracy z wynikami ekonomicznymi TUP S.A. Do dnia 

dzisiejszego transakcja nie nastąpiła. 
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Spółka Dalco GmbH posiada 38.767 akcji imiennych uprzywilejowanych w głosach 5 do 

1, co uprawnia do 193.835 głosów na WZA Spółki. 

 

Władze spółki 
 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUP S.A. odbyło się w dniu 22.06.2006 roku. 

Przedmiotem obrad WZA było: zatwierdzenie sprawozdania finansowego TUP S.A. za 2005 rok, 

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu TUP S.A. za 2005 rok, zatwierdzenie finansowego 

skonsolidowanego GK TUP S.A. za 2005 rok, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z 

działalności GK TUP S.A. w 2005 roku, absolutorium dla członków Zarządu i RN, podział 

zysku, zmiany w składzie RN, ustalenie zasad wynagradzania członków RN, zmiany w statucie – 

upowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, 

zmiany nazwy i siedziby spółki, określenie kryteriów niezaleŜności członków RN, uzupełnienie 

zasad podejmowania uchwał przez RN. 

 

Rada Nadzorcza 

 

Członkami Rady Nadzorczej TUP S.A. są: 

 

1. Lesław Aleksander Moritz – Przewodniczący 

2. Wojciech Babicki – Członek 

3. Andrzej Łyko – Członek 

4. Zenon Plichciński – Członek 

5. Michał Radziwiłł – Członek 

 

W 2006 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Radzie Nadzorczej TUP S.A. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUP S.A. w dniu 22.06.2006 roku w związku z 

zakończeniem kadencji odwołało wszystkich członków RN i powołało na okres następnej 

kadencji panów: Wojciecha Babickiego, Andrzeja Łyko, Lesława Aleksandra Moritza, Zenona 

Plichcińskiego, Michała Radziwiłła. Jedyną zmianą w RN względem poprzedniej kadencji jest 

powołanie pana Michała Radziwiłła w miejsce odwołanego pana Andrzeja Karczykowskiego. 

 



Sprawozdanie Zarządu 
Grupy Kapitałowej TUP S.A. za 2006 rok 

Strona 8 z 25 

Zarząd 

 
Zarząd Spółki stanowi: 

 
 Robert Jacek Moritz - Prezes Zarządu 

 
W 2006 roku nie miały miejsca zmiany w zarządzie TUP S.A. Zgodnie ze statutem (art. 

16) spółki Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, która ustala zasady 

zatrudnienia i wynagrodzenia. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz ustala 

zasady zatrudnienia i wynagrodzenia, Rada Nadzorcza na wniosek prezesa z zachowaniem 

postanowień ust. 1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

Pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi nie występują umowy przewidujące 

rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waŜnej 

przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez 

przejęcie. 

 

Działalność Grupy Kapitałowej TUP S.A. w 2006 roku 

 

Euroconstruction Sp. z o.o. 

W 2006 roku Zarząd przeprowadził restrukturyzację firmy Euroconstruction Sp. z o.o., 

której wynikiem było wprowadzenie usprawnionego systemu zarządzania, wdroŜenie nowej 

strategii handlowo-marketingowej i w konsekwencji stworzenie nowoczesnego, rentownego 

przedsiębiorstwa. Określony został potencjał produkcyjny firmy w korelacji z moŜliwościami 

firm konkurencyjnych. Przeprowadzona została weryfikacja dostawców i warunków zakupowych 

oraz wprowadzono nowy systemu kalkulacji i kontroli realizacji zleceń. Zarząd firmy podjął 

decyzję o inwestycji w zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń dla działu stolarki oraz działu 

metalowego na łączną kwotę 1.750.000 zł. Zakłada się, iŜ inwestycja ta pozwoli na zwiększenie 

wydajności firmy i związane z tym docelowe zwiększenie sprzedaŜy o około 6.000.000 zł. 

Dodatkową korzyścią ze zmiany technologii jest poprawa jakości produkowanych przez firmę 

wyrobów. Stworzony został takŜe nowy schemat organizacyjny, który w połączeniu z badaniem 

kompetencji pracowników pozwolił określić cele rekrutacyjno-szkoleniowe na najbliŜszy okres. 

Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników stanie się kluczowym zagadnieniem w dalszym 

rozwoju spółki. Od lutego 2007 rozpoczęto dodatkowo wdraŜanie systemu jakości zgodnego z 

normą ISO 9001. Dynamiczny rozwój waŜnego dla nas obszaru, czyli działań handlowo- 
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marketingowych przyczyni się do pozyskania większej ilości dochodowych zamówień, a 

wprowadzenie sprawnego systemu zarządzania pozwoli szybciej, skuteczniej i bezpieczniej je 

realizować. Oprócz zmian strukturalnych w ramach dotychczasowej działalności 

przedsiębiorstwa planowane jest wdroŜenie nowego produktu, który pozwoliłby na kompleksowe 

wykorzystanie zasobów firmy. Euroconstruction Sp. z o.o. w ramach projektu Living Steel 

rozpoczyna wprowadzanie nowatorskiej technologii związanej z produkcją i budową budynków 

mieszkalnych w technologii szkieletu stalowego. Budynki oferowane przez spółkę mają być 

alternatywą dla przestarzałej technologii wielkiej płyty. Niskie koszty wytworzenia i krótki czas 

realizacji to podstawowe zalety Living Steel. Dzięki tej innowacyjnej metodzie spółka będzie 

mogła wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na tanie mieszkania. 

Roda Sp. z o.o. 

Działalność Spółki w roku 2006 skupiała się głównie na realizacji zadań produkcyjnych 

wynikających ze zlecania produkcji przez kontrahentów. Byli to w głównej mierze kontrahenci 

niemieccy, angielscy oraz polscy. Zmieniły się równieŜ udziały procentowe w całkowitej 

produkcji poszczególnych kontrahentów. W minionym roku został utworzony kolejny zespół 

produkcyjny - szyjący krótkie kolekcje handlowe i prototypy dla stałych kontrahentów. Ceny 

przeszyć pierwowzorów są odpowiednio wyŜsze. W minionym roku dało się zauwaŜyć, Ŝe nasi 

kontrahenci ponownie chcą lokować w Polsce swoją produkcję. Nadal istnieje tendencja 

skracania sezonów szycia dla kontrahentów zagranicznych. W okresie mniejszego nasycenia w 

zlecenia produkcyjne, wykorzystywane były urlopy wypoczynkowe zarówno zaległe jak i z roku 

bieŜącego. Pod koniec roku podjęto współpracę z dwoma nowymi firmami zagranicznymi; 

włoską firmą Sabatini i niemiecką firmą Laurel - w zakresie przerobu uszlachetniającego. Dalsza 

współpraca z tymi firmami pozwoli na poprawę struktury sprzedaŜy. W wyniku tych działań 

oczekujemy, Ŝe zwiększy się udział zleceniodawców o wyŜszych marŜach. W ramach umowy 

licencyjnej Roda produkuje i sprzedaje luksusowa kolekcje odzieŜy damskiej pod marką 

„Modena”. W maju 2006 r. pomiędzy Spółką a z NSZZ przy Roda Sp. z o. o. zostało zawarte 

porozumienie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Porozumienie 

to zwolniło Spółkę z ustawowego obowiązku powołania rad pracowników. W porozumieniu ze 

związkami zawodowymi zmieniono regulamin wynagrodzeń, m.in. znosząc obowiązek 

wypłacania nagród jubileuszowych. 

Data Logistics Sp. z o.o. 

Spółka prowadziła działalność w dwóch obszarach, informatycznym poprzez dostarczanie 

oprogramowania i sprzętu informatycznego oraz administrowania zasobami informatycznymi dla 

Grupy Kapitałowej TUP SA i firm niepowiązanych. Drugim obszarem działalności Spółki było 



Sprawozdanie Zarządu 
Grupy Kapitałowej TUP S.A. za 2006 rok 

Strona 10 z 25 

przygotowanie projektu tworzenia sieci punktów usługowych. W ramach tego projektu otwarto 2 

punkty pilotaŜowe w Krakowie. Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka prowadzi 3 punkty 

usługowe (2 w Krakowie i 1 w Poznaniu). Spółka w roku 2007 zamierza kontynuować obie 

działalności – informatyczną i dalszego rozwoju sieci punktów usługowych. W działalności 

informatycznej Spółka zamierza doprowadzić do zakończenia wdroŜenia oprogramowania 

Adaptix (system ERP) we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej TUP SA oraz doprowadzić do 

ujednolicenia rozwiązań teleinformatycznych w całej Grupie Kapitałowej TUP SA. W drugim 

obszarze działalności Spółka zamierza doprowadzić do powstania kolejnych punktów sieci w 

największych miastach Polski. 

Modena S.A. 

W roku 2006 spółka nie prowadziła juŜ działalności odzieŜowej, sprzedawała jedynie 

modele pozostałe z kolekcji z roku 2005. Nabywcą była Roda Sp. z o.o., która przejęła na siebie 

ryzyko magazynowania oraz dalszej odsprzedaŜy towarów. W 2006 roku, głównym obszarem 

działalności Modena S.A. było zarządzanie i utrzymywanie nieruchomości w Poznaniu i Środzie 

Wielkopolskiej. Działalność ta przynosiła straty operacyjne, poniewaŜ 40% powierzchni 

uŜytkowej pozostawała nie wynajęta. Znaczną część kosztów stanowiły opłaty eksploatacyjne 

dotyczące utrzymania obiektów. W roku 2006 Modena S.A. wynajmowała powierzchnie 40 

najemcom. Obsługą nieruchomości zajmuje się 4 etatowych pracowników. W grudniu 2006 r. 

Modena S.A. zawarła dwa akty notarialne dotyczące zbycia nieruchomości fabrycznych Modena 

S.A.: sprzedaŜ prawa uŜytkowania wieczystego działki gruntu nr 130/1 o powierzchni 3.427 m2, 

połoŜonej w Poznaniu przy ul. Jackowskiego, oraz prawa własności posadowionych na 

przedmiotowej działce budynków i budowli, opisanych w KW nr PO1P/00157789/3, oraz 

sprzedaŜ prawa własności niezabudowanych działek gruntowych nr 128/3, nr 128/4 i nr 128/5 o 

powierzchni ogółem 89 m2, opisanych w KW nr PO1P/00158219/4, strona nabywająca: TUP 

Property S.A. oraz umowę przejęcia długu i wstąpienia w prawa oraz umowa przeniesienia prawa 

uŜytkowania wieczystego działek gruntu nr 128/16 i nr 129 o powierzchni ogółem 14.572 m2, 

połoŜonych w Poznaniu przy ul. Jackowskiego oraz praw własności wszystkich posadowionych 

na nim budynków i budowli, opisanych w KW nr PO1P/00157791/0, strona przejmująca dług 

oraz wstępująca w prawa: TUP Property S.A., transakcja została sfinansowana w ten sposób, Ŝe 

TUP Property S.A. przejęła dług Modena S.A. w stosunku do Pani ElŜbiety Moritz i Pana 

Lesława Moritz w wysokości 11.430.100,99 zł wraz z naleŜnymi odsetkami (patrz: rozdział 

Umowy zawarte w 2006 roku). 

W roku 2006 Spółka połączyła się z Modena Projekt Sp. z o.o. Połączenie zarejestrowano 

5 grudnia 2006 roku. W momencie połączenia Modena S.A. była właścicielem 100% udziałów w 
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Modena Projekt Sp. z o.o. Modena S.A. nabyła udziały w Modena Projekt Sp. z o.o. od 

niezaleŜnego podmiotu Sotofte Polska w maju 2006 roku. Celem połączenia nie emitowano akcji 

Spółki. Uchwały o połączeniu podjęte zostały przez Zarząd Spółki Modena S.A. w dniu 21 

listopada 2006 roku oraz przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Modena Projekt 

Sp. z o.o. Połączenie rozliczono metodą nabycia, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4a 

Ustawy o rachunkowości oraz w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 w związku z art. 506 oraz 516 

Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Modena Projekt Sp. z 

o.o. na spółkę Modena S.A. Podpisano umowę licencyjną z Roda sp. z o.o. dotyczącą 

wykorzystania marki „Modena”. 

PHC Sp. z o.o. 

Przychody  spółki w 2006 roku pochodziły z opisanych źródeł: czynsze najmu i czynsze 

dzierŜawne z nieruchomości, stanowiących własność PHC Sp. z o.o. oraz będących w 

uŜytkowaniu wieczystym spółki, znajdujących się w Głuchowie, OŜarowie Mazowieckim i 

Katowicach. Obiekt w Głuchowie jest dzierŜawiony przez DHL Poland Sp. z o.o. z 

przeznaczeniem dla oddziału firmy - umowa dzierŜawy dotycząca Głuchowa jest kontynuowana 

od roku 2000, aktualny okres obowiązywania umowy: 31.05.2008 r., obiekt biurowo – 

magazynowy w Katowicach w całości jest wynajęty jednemu najemcy – firmie ArchiDoc 

Sp. z o.o., natomiast obiekt w OŜarowie Mazowieckim w roku 2006 był wynajęty częściowo 

kilku najemcom. Poza przychodami z tytułu czynszu, Spółka osiągała przychody z działalności 

telekomunikacyjnej: satelitarna transmisja danych (VSAT), internet drogą satelitarną w kwocie 

1.300 tys. zł. Spółka realizuje osiedle 14 domów szeregowych w Warszawie, przewidywany 

termin sprzedaŜy – 2 połowa 2007. 

Plany na przyszłość przewidują połączenie z TUP Property S.A. oraz sprzedaŜ sektora 

działalności obejmującego usługi przesyłu danych i dostępu do internetu drogą satelitarną. 

TUP Property S.A. 

W lipcu 2006 roku została utworzona spółka TUP Property S.A., która zajmuje się 

budowaniem portfela nieruchomości. W tym celu nabyła m.in. od Modena S.A. nieruchomość po 

byłych zakładach ZPO Modena S.A. w Poznaniu oraz budynek w OŜarowie Mazowieckim od 

spółki PHC Sp. z o.o. (patrz: Umowy zawarte w 2006 roku). W dniu 14.03.2007 roku TUP 

Property S.A. podpisała przedwstępną warunkową umowę sprzedaŜy spółki celowej SPV, która 

przejmie od TUP Property S.A. własność nieruchomości po ZPO Modena S.A. Partnerem w 

realizacji w/w przedsięwzięcia jest spółka MNE Investment Sp. z o.o. (patrz: opis działalności 

TUP S.A.). W planach jest połączenie spółki ze spółką PHC Sp. z o.o. 

System SL Sp. z o.o. 
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Spółka nie prowadziła działalności w 2006 roku (działalność zawieszona). 

TUP S.A. 

Podstawowym i praktycznie jedynym źródłem przychodów Spółki za 2006 rok były 

refaktury kosztów, głównie dla spółek zaleŜnych. Spółka prowadzi działalność holdingową i 

finansowo-księgową. Zajmuje się zarządzaniem działalnością w jednostkach zaleŜnych, poprzez 

zarządzanie wiedzą wsparte inwestycjami z kapitału własnego. Celem są płaskie struktury 

prowadzące do efektywnego wykorzystania aktywów i przejrzystości. Działalność spółki 

skupiała się na restrukturyzacji i nadzorze właścicielskim nad spółkami zaleŜnymi. 

W roku 2006 zakończono restrukturyzację spółki Modena S.A., głównie w zakresie 

sanacji stanu prawnego, zakończeniu produkcji odzieŜowej oraz opracowaniu i realizacji projektu 

Modena-Park, zakładającego wybudowanie na terenie byłych Zakładów Przemysłu OdzieŜowego 

Modena ok. 38.000 m2 powierzchni mieszkalnej i handlowej. Realizując te cele w marcu 2007 

roku TUP Property S.A. (spółka zaleŜna) podpisała przedwstępną warunkową umowę sprzedaŜy 

spółki celowej SPV, która przejmie od TUP Property S.A. własność nieruchomości po ZPO 

Modena S.A. Partnerem w realizacji w/w przedsięwzięcia jest spółka MNE Investment Sp. z o.o. 

(Kupujący) z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25. (Patrz niŜej). 

Ponadto w tym okresie trwały prace związane z inicjacją nowych projektów, 

opracowywaniem strategii dla spółek zaleŜnych, zatrudnianiem kadry menadŜerskiej oraz 

wdraŜaniem nowego systemu finansowo-księgowego (ERP) w całej Grupie Kapitałowej TUP 

S.A., który ułatwi zarządzanie spółkami zaleŜnymi. 

Dnia 01.01.2006 roku TUP S.A. był stroną w 18 procesach sądowych. Do końca roku 

ograniczono liczbę postępowań do 10. 

Pod koniec roku Spółka przeprowadziła nową emisję akcji na zasadach subskrypcji 

prywatnej (patrz: rozdział Umowy zawarte w 2006 roku). 

Przeprowadzenie w trakcie 2005 roku radykalnej zmiany przedmiotu działalności 

podstawowej i podjęcie nowych dalekosięŜnych planów, spowodowało praktycznie 

nieporównywalność rocznych danych księgowych i wskaźników ekonomicznych z wynikami lat 

ubiegłych jak i tymi, które będą dotyczyć najbliŜszej przyszłości. 

W 2006 roku nie miały miejsca zmiany zasad zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i 

jego Grupą Kapitałową. 
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Przeciętne zatrudnienie w GK TUP S.A. w 2006 roku: 
 

Lp. Spółka Osoby 
1. TUP S.A. 10 
2. Roda Sp. z o.o. 139 
3. Data Logistics Sp. z o.o. 5 
4. Modena S.A. 14 
5. PHC Sp. z o.o. 8 
6. TUP Property S.A. 5 
7. Euroconstruction Sp. z o.o. 57 
8. System SL Sp. z o.o. 0 
 Razem 237 

 
Umowy zawarte w 2006 roku (w tym umowy ze spółkami powiązanymi). 
 

W dniu 16.01.2006 roku TUP S.A. zawarł umowę sprzedaŜy 2.746 udziałów (30% 

kapitału i głosów) o wartości nominalnej 240,60 zł kaŜdy w spółce CJ International Ltd. Sp. z 

o.o. ze spółką Raben Logistics, będącej częścią Grupy Raben. Wartość transakcji wynosiła 

18.300 tys. zł. W/w transakcja jest wynikiem wzajemnego złoŜenia oświadczenia o przyjęciu 

oferty wynikającego z warunków umowy zawartej w dniu 25.06.2005 roku. Wartość ewidencyjna 

zbywanych udziałów w księgach TUP S.A. wynosiła 5.486.546 zł. Zbycie udziałów CJ 

International Ltd. Sp. z o.o. jest zgodne z przyjętą przez spółkę wieloletnią strategią rozwoju. 

W dniu 06.02.2006 roku TUP S.A. zawarł umowy z DZ Bank Polska S.A., których 

przedmiotem jest nabycie jednostek uczestnictwa w 3 funduszach inwestycyjnych: 

• UNIWIBID SFIO za kwotę 7.500 tys. zł – fundusz rynku pienięŜnego, lokujący 100% 

aktywów w instrumenty finansowe rynku pienięŜnego, których czas pozostający do 

wykupu nie przekracza roku, 

• DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus za kwotę 4.500 tys. zł – fundusz papierów 

dłuŜnych, lokujący 50% aktywów w obligacje i bony Skarbu Państwa oraz 50% aktywów 

w bony komercyjne, 

• UNISTOPROCENT PLUS FIO za kwotę 3.000 tys. zł – fundusz mieszany, lokujący 

55% aktywów w instrumenty rynku pienięŜnego i max. 45% aktywów w polskie akcje, 

głównie spółek z indeksu WIG20. 

W dniu 08.03.2006 r. TUP S.A. zawarł umowę nabycia 10.680 udziałów (100% kapitału i 

głosów) spółki Roda Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej o wartości nominalnej 100 zł 

kaŜdy od spółki zaleŜnej Modena S.A. Cena nabycia wynosi 850 tys. zł. Wartość ewidencyjna 

w/w aktywów w księgach rachunkowych Modena S.A. wynosiła 792.738 zł. 
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W wyniku n/w umów zawartych w dniu 22.03.2006 roku TUP S.A. objął 100% kapitału i 

głosów w spółce Data Logistics Sp. z o.o. o z siedzibą w OŜarowie Mazowieckim: umowa 

objęcia 2.000 udziałów (80% kapitału i głosów) spółki Data Logistics Sp. z o.o. o wartości 

nominalnej 100,00 zł kaŜdy w podwyŜszonym kapitale zakładowym w zamian za wkład 

pienięŜny w kwocie 487.429,08 zł, czyli 243,71 zł za udział oraz umowa nabycia 500 udziałów 

(20% kapitału i głosów) spółki Data Logistics Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł kaŜdy od 

spółki United Distributors Sp. z o.o. (sprzedający). Cena nabycia wynosi 121.857,27 zł, która jest 

zgodna z wartością kapitałów własnych Data Logistics Sp. z o.o., zgodnie z bilansem na dzień 

31.12.2005 roku. TUP S.A. ma zamiar w oparciu o doświadczenia i rozwiązania spółki 

rozszerzyć działalność Data Logistics Sp. z o.o. o usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w 

zakresie outsourcingu dokumentów, logistyki przepływu dokumentów i usług biurowych. 

W dniu 27.03.2006 r. TUP S.A. zawarł umowę nabycia 100.374 akcji zwykłych na 

okaziciela Modena S.A. od Skarbu Państwa po cenie 3,23 zł za jedną akcję, czyli po wartości 

nominalnej. W/w akcje stanowią 9,84% kapitału i głosów na WZA Modena S.A. Wartość 

transakcji wynosiła 324.208,02 zł. 

W dniu 28.03.2006 roku TUP S.A. zawarł kolejne umowy z DZ Bank Polska S.A., 

których przedmiotem jest nabycie jednostek uczestnictwa w 3 funduszach inwestycyjnych: 

• UNIWIBID SFIO za kwotę 7.500 tys. zł, 

• DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus za kwotę 4.500 tys. zł, 

• UNISTOPROCENT PLUS FIO za kwotę 3.000 tys. zł. 

Inwestycja miała charakter inwestycji krótkoterminowej, a podstawą decyzji o wyborze funduszy 

jako sposobu lokowania był fakt, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa jest 

wyŜsza niŜ średnie oprocentowanie alternatywnych lokat terminowych. 

W dniu 16.05.2006 roku TUP S.A. dokonał konwersji jednostek uczestnictwa w funduszu 

inwestycyjnym UNISTOPROCENT PLUS FIO na jednostki uczestnictwa w funduszu 

inwestycyjnym UNIWIBID SFIO. Kwota konwersji wyniosła 6.278.214 zł. Zanulizowana stopa 

zwrotu (APR) z inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 

UNISTOPROCENT PLUS FIO wyniosła 26,16%. 

W dniu 31.05.2006 roku TUP S.A. powziął informację o nabyciu przez Modena S.A. w 

dniu 30.05.2006 roku 13.067 udziałów, czyli 98,99% kapitału i głosów w spółce Modena-Projekt 

Sp. o.o. Zbywającym była Sotofte Polska Sp. z o.o. w likwidacji. Wartość nominalna 1 udziału 

wynosi 1 tys. zł. Cena nabycia wyniosła 100 tys. zł. Modena-Projekt Sp. o.o. została powołana 

przez Modena S.A. dla prowadzenia działalności deweloperskiej i jest właścicielem działki w 
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Poznaniu przylegającej do nieruchomości Modena S.A. Transakcja została wykonana celem 

uporządkowania wzajemnych wierzytelności. 

W dniu 22.06.2006 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS 

zarejestrował zmiany struktury kapitału zakładowego spółki Modena-Projekt Sp. z o.o., 

wynikającą z objęcia przez Modena S.A. 13.067 udziałów w Modena-Projekt Sp. z o.o. Wartość 

nominalna 1 udziału wynosi 1.000 zł. 

W dniu 26.06.2006 r. TUP S.A. podpisał list intencyjny ze Stowarzyszeniem Monopol 

Warszawski w celu podjęcia działań zmierzających do nabycia od Skarbu Państwa Warszawskiej 

Wytwórni Wódek „Koneser”. WWW Koneser to ponad 50 tys. m2 atrakcyjnego terenu 

połoŜonego w samym sercu zabytkowej Pragi pomiędzy ulicami: Ząbkowską, Białostocką, 

Nieporęcką i Markowską. Zamiarem TUP S.A. była rewitalizacja fabryki w celu odtworzenia 

produkcji i wykorzystanie walorów architektoniczno-urbanistycznych. TUP S.A. nie nabył 

WWW „Koneser”. 

W dniu 04.07.2006 roku TUP S.A. podpisał akt notarialny powołujący spółkę zaleŜną 

TUP Property S.A. Kapitał zakładowy spółki TUP Property S.A. wynosi 5.000 tys. zł i dzieli się 

na 5.000.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda. Cena emisyjna jest równa 

wartości nominalnej. Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 

27.07.2006 roku zarejestrował spółkę TUP Property S.A. 

 

W dniu 09.08.2006 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS 

zarejestrował obniŜenie kapitału zakładowego spółki Modena S.A. poprzez obniŜenie wartości 

nominalnej akcji z 3,23 zł na 0,50 zł. ObniŜenie kapitału zakładowego o kwotę 2.784.600 zł 

nastąpiło w celu pokrycia straty za rok 2005 i poprzednie lata obrotowe. 

W dniu 28.09.2006 roku TUP S.A. zawarł umowę objęcia 1.500.000 akcji zwykłych na 

okaziciela nowej emisji serii C spółki Modena S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł kaŜda. Cena 

emisyjna w/w akcji wynosi 0,50 zł, a łączna wartość transakcji 750.000 zł. TUP S.A. pokrył 

obejmowane akcje gotówką. Pozyskane środki finansowe Modena S.A. przeznaczyła na spłatę 

poŜyczki wobec TUP S.A. Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 

06.10.2006 roku, zarejestrował podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki Modena S.A. o 

1.500.000 akcji serii C. 

W dniu 21.11.2006 roku TUP Property S.A. nabył następujące nieruchomości: prawo 

uŜytkowania wieczystego działki gruntu nr 128/17 o powierzchni 1.287 m2, połoŜonej w 

Poznaniu przy ul. Jackowskiego 24, oraz prawo własności budynku trzykondygnacyjnego, 

podpiwniczonego, połoŜonego na działce o powierzchni uŜytkowej 1.235,60 m2 za kwotę 2.000 
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tys. zł od pana Lesława Moritza oraz prawo uŜytkowania wieczystego niezabudowanej działki 

gruntu nr 128/18 o powierzchni 734 m2, połoŜonej w Poznaniu przy ul. Wawrzyniaka za kwotę 

405.040 zł od spółki zaleŜnej Modena Projekt sp. z o.o. 

W dniu 01.12.2006 roku TUP S.A. podpisał z panią ElŜbietą Moritz i panem Lesławem 

Moritz listy intencyjne, dotyczące objęcia przez w/w osoby akcji nowej emisji. PowyŜsze listy 

intencyjne określają zasady na jakich w/w osoby obejmą akcje nowej emisji serii D emitowane na 

zasadach subskrypcji prywatnej. Nabycie wierzytelności przez TUP S.A. od pani ElŜbiety Moritz 

i pana Lesława Moritza, które będą przedmiotem potrącenia przy rozliczeniu objęcia przez nich 

akcji serii D nastąpiło w dniu 01.12.2006 roku. 

1. TUP S.A. nabył od pana Lesława Moritza wierzytelność przysługującą mu w stosunku do 

spółki Modena S.A. w kwocie 7.792.773,20 zł oraz przyszłe odsetki od tej kwoty. TUP S.A. 

nabywa tę wierzytelność za cenę równą jej wysokości na dzień 30 listopada 2006 roku. 

2. TUP S.A. nabył od pani ElŜbiety Moritz wierzytelność przysługującą jej w stosunku do spółki 

Modena S.A. w kwocie 3 637 327,79 zł oraz przyszłe odsetki od tej kwoty. TUP S.A. nabywa tę 

wierzytelność za cenę równą jej wysokości na dzień 30 listopada 2006 roku. 

Zbywalność w/w wierzytelności nie jest wyłączona ani ograniczona zastrzeŜeniami umownymi 

ani wynikającymi z przepisów prawa, wierzytelność ta nie była przedmiotem innych cesji, 

zastawu i nie jest obciąŜona zajęciami organów egzekucyjnych. W wyniku przeprowadzenia 

transakcji po stronie TUP S.A. powstały krótkoterminowe zobowiązania pienięŜne w wysokości 

7.792.773,20 zł wobec pana Lesława Moritza oraz 3 637 327,79 zł wobec pani ElŜbiety Moritz. 

Wierzytelności nabyte przez TUP S.A. od pani ElŜbiety Moritza i pana Lesława Moritza 

podlegały umowom konsolidacji, opisanym poniŜej, zawartym przez w/w osoby ze spółką 

Modena S.A. w dniu 30.11.2006 roku. 

1. Pani ElŜbieta Moritz zawarła z Modena S.A. umowę konsolidującą poŜyczki, których udzieliła 

spółce Modena S.A. w okresie od 24.02.2004 r. do 09.06.2005 r. w łącznej wysokości 3.240.600 

zł, czyli przed nabyciem akcji Modena S.A. przez TUP S.A., które nastąpiło 22.07.2005 roku. 

Kwota odsetek od w/w poŜyczek w wysokości 489.787,39 zł w dniu 30.11.2006 roku uległa 

kapitalizacji. 

2. Pan Lesław Moritz zawarł z Modena S.A. umowę mającą na celu uporządkowanie stosunków 

prawnych, w tym wysokości roszczeń i terminu spłaty kredytu udzielonego spółce Modena-

Projekt Sp. z o.o. przez Bank Pekao S.A, a przejętych przez pana Lesława Moritza w roku 2002. 

Strony ustaliły, Ŝe kwota zobowiązania na dzień 30.11.2006 roku wynosi 5.661.773,61 zł. Kwota 

odsetek od w/w zobowiązania w wysokości 2.630.863,69 zł w dniu 30.11.2006 roku uległa 

kapitalizacji. W wyniku zawarcia umowy pomiędzy panem Lesławem Moritz a Modena S.A. 
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została zwolniona hipoteka zwykła ustanowiona na nieruchomości naleŜącej do Modena S.A. 

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe powyŜsze transakcje otworzyły drogę do zagospodarowania i 

rozwoju nieruchomości Modena S.A. przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu. Nastąpiło równieŜ 

uporządkowanie struktury wierzytelności i stosunków prawnych w Grupie Kapitałowej TUP S.A. 

W dniu 05.12.2006 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał wpisu połączenia spółek 

Modena S.A. i Modena-Projekt Sp. z o.o. Spółką przejmującą była spółka Modena S.A. 

Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 oraz 516 KSH 

poprzez przeniesienie całego majątku spółki Modena-Projekt Sp. z o.o. na spółkę Modena S.A. 

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe jest to kolejna czynność prawna, która zmierza do 

uporządkowania stosunków własnościowych nieruchomości stanowiących teren byłych ZPO 

Modena. 

W dniu 08.12.2006 roku TUP Property S.A. zawarł umowę, w wyniku której prawa 

wieczystego uŜytkowania 5 działek gruntu nr 128/19, 128/20, 128/21, 129/1, 129/2 o łącznej 

powierzchni 14.572 m2 wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli o 

łącznej powierzchni ok. 14.000 m2 połoŜonych w Poznaniu przy ul. Jackowskiego zostały 

przeniesione na TUP Property S.A. W zamian za w/w nieruchomości TUP Property S.A. 

przejmuje dług Modena S.A. względem TUP S.A. o łącznej wartości 11.430.100,99 zł obliczony 

wg stanu na dzień 30.11.2006 roku oraz zobowiązał się zapłacić na rzecz Modena S.A. kwotę 

5.014.899,01 zł w terminie do dnia 15.04.2007 roku. Ponadto w dniu 08.12.2006 roku TUP 

Property S.A. zawarł umowę nabycia od spółki Modena S.A. prawa wieczystego uŜytkowania 

działki gruntu nr 130/1 o powierzchni 3.427 m2 wraz z prawem własności posadowionych na niej 

budynków i budowli o łącznej powierzchni ok. 450 m2 połoŜonych w Poznaniu przy ul. 

Jackowskiego za łączną kwotę 2.133.000 zł oraz prawo własności niezabudowanych 3 działek 

gruntu nr 128/3, 128/4, 128/5 o łącznej powierzchni 89 m2 połoŜonych w Poznaniu przy ul. 

Jackowskiego za kwotę 72.000 zł zł. Łączna kwota w wysokości 2.205.000 zł zostanie zapłacona 

najpóźniej do dnia 15.04.2007 roku. W/w nieruchomości graniczą z sobą i stanowią teren byłych 

zakładów ZPO Modena S.A. 

W dniu 20.12.2006 r. TUP S.A. zawarł umowę nabycia 9.356 udziałów (100% kapitału i 

głosów) spółki PHC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 670,00 zł kaŜdy od pani ElŜbiety Moritz. 

Cena nabycia wynosiła 6.268.520 zł. Podstawowymi aktywami PHC Sp. z o.o. są posiadane 

przez nią atrakcyjne nieruchomości. W planach jest sprzedaŜ wszystkich nieruchomości, z 

wyjątkiem osiedla segmentów jednorodzinnych w Warszawie-Białołęce do spółki zaleŜnej TUP 

Property S.A. do końca I kw. 2007 roku. PHC Sp. z o.o. zajmie się dokończeniem budowy 

osiedla segmentów jednorodzinnych w Warszawie-Białołęce. 
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W dniu 20.12.2006 roku TUP Property S.A. zawarł umowę, w wyniku której prawa 

wieczystego uŜytkowania 3 działek o łącznej powierzchni 5.528 m2 wraz z prawem własności 

budynku administracyjno-biurowego posadowionego na nich o powierzchni 2.756 m2, 

połoŜonego w OŜarowie Maz. przy ul. Konotopskiej zostały przeniesione na TUP Property S.A. 

Sprzedającym była spółka PHC Sp. z o.o. Cena nabycia wynosi 4.880 tys. zł (cztery miliony 

osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Płatność zostanie dokonana w terminie 120 dni od 

zawarcia niniejszej umowy. TUP S.A. posiada 100% kapitału i głosów w PHC Sp. z o.o. i 100% 

kapitału i głosów w TUP Property S.A. Źródłem finansowania w/w transakcji są środki własne i 

poŜyczka udzielona spółce TUP Property S.A. (poŜyczkobiorca) przez TUP S.A. 

(poŜyczkodawca) w dniu 20.12.2006 r. w wysokości 3.200 tys. zł. Oprocentowanie poŜyczki 

wynosi 3M WIBOR liczony ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc kończący kwartał + 

marŜa 1%. PoŜyczka (kapitał +odsetki) zostanie zwrócona do dnia 31.12.2007 roku. 

W 2006 roku TUP S.A. dokonywał sprzedaŜy jednostek uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych UNIWIBID SFIO oraz DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus. Łączna wartość 

sprzedanych jednostek uczestnictwa wyniosła: 13.538.537 zł. 

 

Udzielone poŜyczki 
 

W roku 2006 TUP S.A. zawarł następujące umowy poŜyczki lub aneksy do poŜyczek ze 

spółkami powiązanymi. 

 W dniu 02.02.2006 roku poŜyczka dla Modena S.A. na kwotę 900.000 zł. 

Oprocentowanie 3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2007 roku. 

 W dniu 18.05.2006 roku poŜyczka dla Euroconstruction Sp. z o.o. na kwotę 250.000 zł. 

Oprocentowanie 3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2006 roku. 

W dniu 05.06.2006 roku poŜyczka dla Modena S.A. na kwotę 370.000 zł. 

Oprocentowanie 3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2007 roku. 

W dniu 24.07.2006 roku poŜyczka dla Euroconstruction Sp. z o.o. na kwotę 250.000 zł. 

Oprocentowanie 3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2006 roku. 

W dniu 02.08.2006 roku poŜyczka dla Data Logistics Sp. z o.o. na kwotę 200.000 zł. 

Oprocentowanie 3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2007 roku. 

W dniu 25.08.2006 roku poŜyczka dla Modena S.A. na kwotę 70.000 zł. Oprocentowanie 

3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2007 roku. 

W dniu 05.09.2006 roku poŜyczka dla Euroconstruction Sp. z o.o. na kwotę 150.000 zł. 

Oprocentowanie 3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2007 roku. 
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W dniu 20.10.2006 roku poŜyczka dla Euroconstruction Sp. z o.o. na kwotę 100.000 zł. 

Oprocentowanie 3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2007 roku. 

W dniu 27.10.2006 roku poŜyczka dla Modena S.A. na kwotę 40.000 zł. Oprocentowanie 

3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2007 roku. 

W dniu 07.11.2006 roku poŜyczka dla Data Logistics Sp. z o.o. na kwotę 100.000 zł. 

Oprocentowanie 3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2007 roku. 

W dniu 27.11.2006 roku poŜyczka dla Euroconstruction Sp. z o.o. na kwotę 150.000 zł. 

Oprocentowanie 3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2007 roku. 

W dniu 06.12.2006 roku poŜyczka dla Data Logistics Sp. z o.o. na kwotę 620.000 zł. 

Oprocentowanie 3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2009 roku. 

W dniu 20.12.2006 roku poŜyczka dla TUP Property S.A. na kwotę 3.200.000 zł. 

Oprocentowanie 3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2007 roku. 

W dniu 29.12.2006 roku konsolidacja poŜyczek z dnia 18.05.2006, 24.07.2006, 

05.09.2006, 20.10.2006, 27.11.2006 dla Euroconstruction Sp. z o.o. na kwotę 900.000 zł. 

Oprocentowanie 3M WIBOR +1%. Zwrot poŜyczki 31.12.2008 roku. 

 

Na dzień 31.12.2006 roku TUP S.A. posiadał następujące poŜyczki udzielone swoim 

spółkom zaleŜnym na bieŜące potrzeby: 

Kwoty w tys. zł 
 Euroconstr

uction Sp. z 
o.o. 

Modena 
S.A. 

System SL 
Sp. z o.o. 

Data 
Logistics 
Sp. z o.o. 

TUP 
Property 

S.A. 

Razem 

NaleŜność na 
dzień bilansowy 

1.928 279 191 424 14.673 17.494 

w tym część 
krótkoterminowa 
wg 
harmonogramu 

277 279 0 424 3.243 4.223 

 
Stopa odsetkowa 

WIBOR 3M 
+1,00% 

marŜy  

WIBOR 3M 
+1,00% 

marŜy  

WIBOR 1Y 
+1,00% 

marŜy  

WIBOR 3M 
+1,00% 

marŜy 

WIBOR 3M 
+1,00% 

marŜy 

 

 
harmonogram 
płatności odsetek 

płatne wraz 
z ratą 

kapitału (na 
koniec 

kaŜdego 
miesiąca); 

płatne 
jednorazowo 
2008-12-31 

wraz z 
kapitałem 

płatne 
jednorazowo 
2007-12-31 

wraz z 
kapitałem 

płatne 
jednorazowo 
2009-12-31 

wraz z 
kapitałem 

płatne 
jednorazowo 
2007-12-31 

wraz z 
kapitałem 

płatne 
jednorazowo 
2007-12-31 

wraz z 
kapitałem; 

odsetki 
płatne co 3 

miesiące, 
kapitał na 

koniec 

 

Data zakończenia 
umów 

2008-12-31 2007-12-31 2009-12-31 2007-12-31 2007-12-31 
2011-06-30 

 

 



Sprawozdanie Zarządu 
Grupy Kapitałowej TUP S.A. za 2006 rok 

Strona 20 z 25 

W 2006 roku TUP S.A. udzielił spółce Euroconstruction Sp. z o.o. poręczenia kredytu do 

kwoty 1.000.000 zł. 

 

Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym. 
 

W dniu 08.01.2007 roku TUP S.A. dokonał sprzedaŜy jednostek uczestnictwa w funduszu 

inwestycyjnym UNIWIBID SFIO. Wartość sprzedanych jednostek uczestnictwa wyniosła: 

6.609.460 zł. Zanulizowana stopa zwrotu (APR) z zrealizowanej inwestycji wyniosła 4,03%. 

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaŜy zostały przeznaczone na zapłatę za nabyte udziały w 

spółce PHC Sp. z o.o. 

 W dniu 15.01.2007 roku TUP S.A. oraz jego spółka zaleŜna PHC Sp. z o.o. podpisali z 

Polish Broadband LLC (większościowy akcjonariusz PAGI S.A.) i PAGI S.A. list intencyjny w 

sprawie nawiązania współpracy i stworzenia więzi korporacyjnych oraz integracji i wzmocnienia 

działalności PAGI S.A. i Polish Phonesat, która jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa 

PHC Sp. z o.o. Strony uzgodniły, Ŝe TUP S.A. zakupi 23,93% akcji PAGI S.A. W rozliczeniu 

PHC Sp. z o.o. sprzeda Polish Phonesat, która prowadzi działalność w zakresie przesyłu danych i 

telekomunikacji do spółki PAGI S.A. 

W dniu 15.01.2007 roku spółka zaleŜna TUP S.A. - TUP Property S.A. podpisała list 

intencyjny z firmą MNE Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25. 

List intencyjny wyraŜa intencje stron odnośnie przyszłej współpracy przy realizacji projektu 

„Modena Park” (www.modenapark.pl). W wyniku powyŜszego listu intencyjnego TUP Property 

S.A. udzielił dwumiesięcznej wyłączności negocjacyjnej firmie MNE Investment Sp. z o.o. dla 

rozmów dotyczących zawarcia Umowy o Współpracy albo zawarcia Umowy SprzedaŜy 

powyŜszej nieruchomości w części lub w całości. 

W 2007 roku TUP S.A. dokonał sprzedaŜy jednostek uczestnictwa w funduszu 

inwestycyjnym UNIWIBID SFIO. Łączna wartość sprzedanych jednostek uczestnictwa wyniosła: 

11.914.422 zł. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaŜy zostały przeznaczone na zapłatę za 

nabyte udziały w spółce PHC Sp. z o.o. oraz na uregulowanie zobowiązań w spółkach zaleŜnych. 

Aktualna wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez TUP S.A. na dzień publikacji 

raportu wynosi 3 972 731 zł: 

• w funduszu UNIWIBID SFIO                                  - 1 941 632 zł, 

• w funduszu DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus   - 2 031 099 zł. 

W dniu 07.03.2007 roku TUP S.A. zawarł umowy nabycia łącznie 190.876 (stu 

dziewięćdziesięciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu sześciu) akcji Modena S.A. z siedzibą w 
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Poznaniu od panów: Roberta Ołeniaka (95.438 akcji) i Bogusława Kisielewskiego (95.438 akcji) 

po cenie 3,30 zł za jedną akcję. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł. W/w akcje są 

akcjami zwykłymi na okaziciela i stanowią 7,57% kapitału i głosów na WZA Modena S.A. 

Wartość transakcji wynosi łącznie 629.890,80 zł. 

W dniu 14.03.2007 roku TUP Property S.A. (spółka zaleŜna) podpisała przedwstępną 

warunkową umowę sprzedaŜy spółki celowej SPV, która przejmie od TUP Property S.A. 

własność nieruchomości po ZPO Modena S.A. Partnerem w realizacji w/w przedsięwzięcia jest 

spółka MNE Investment Sp. z o.o. (Kupujący) z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25. 

W/w umowa zawiera szereg warunków zawieszających umowę, za które odpowiada 

Sprzedający: utworzenie i zarejestrowanie spółki celowej, zapewnienie wpisów w księgach 

wieczystych potwierdzających prawa Sprzedającego do w/w nieruchomości, dostarczenie 

prawomocnych warunków zabudowy w/w nieruchomości, osiągnięcie porozumienia z ENEA 

S.A. odnośnie relokacji stacji trafo, oraz Kupujący: uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na nabycie 

udziałów w spółce celowej lub zaświadczenia, Ŝe taka zgoda nie jest konieczna, dostarczenie 

poręczenia wybranej firmy naleŜącej do Meydan Group – właściciela MNE Investment Sp. z o.o. 

Wypełnienie w/w warunków umoŜliwi sprzedaŜ udziałów w spółce celowej spółce MNE 

Investment Sp. z o.o. za kwotę: 51.000.000 zł (pięćdziesiąt jeden milionów złotych), która będzie 

powiększona o 35% nadwyŜki ceny sprzedaŜy kaŜdego metra kwadratowego powierzchni 

uŜytkowej powyŜej średniej ceny 6.542,05 zł (bez VAT). 

 

Informacja finansowa 
 

NaleŜne wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w TUP S.A. i spółkach zaleŜnych w 2006 

roku (dane w zł): 

 

 
Członkowie Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenie 
łączne 

Wynagrodzenie 
z TUP S.A. 

Wynagrodzenie 
ze spółek 
zaleŜnych 

Wojciech Babicki 68 333,08 68 333,08 0,00 
Andrzej Karczykowski 59 999,73 59 999,73 0,00 
Andrzej Łyko 101 833,08 75 833,08 26 000,00 
Lesław Aleksander Moritz 80 999,73 78 999,73 2 000,00 
Michał Radziwiłł 15 833,35 15 833,35 0,00 
Erwin Plichciński 76 833,08 75 833,08 1 000,00 
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NaleŜne wynagrodzenie Prezesa Zarządu w TUP S.A. i spółkach zaleŜnych w 2006 roku (dane w 

zł): 

 

 
Członkowie Zarządu 

Wynagrodzenie 
łączne 

Wynagrodzenie 
z TUP S.A. 

Wynagrodzenie 
ze spółek 
zaleŜnych 

Robert Jacek Moritz 496 233,00 496 233,00 0,00 
 

Pan Robert Jacek Moritz – Prezes Zarządu posiada 2.572 akcje TUP S.A. i nie posiada 

akcji i udziałów w spółkach zaleŜnych TUP S.A. Rada Nadzorcza w dniu 08.09.2006 roku 

podjęła uchwałę o sprzedaŜy 67.233 akcji własnych spółki Prezesowi Zarządu Panu Robertowi 

Jackowi Moritzowi wraz ze wszystkimi związanymi z nimi prawami za cenę 1,00 zł. (patrz 

rozdział Charakterystyka Spółki). 

Pan Lesław Aleksander Moritz – Przewodniczący Rady Nadzorczej TUP S.A. posiada 

938.888 akcji TUP S.A. W/w akcje zostały nabyte w ramach subskrypcji prywatnej w grudniu 

2006 roku. Pan Lesław Moritz posiada 15 akcji spółki zaleŜnej Modena S.A. 

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji TUP S.A. oraz nie posiadają 

akcji i udziałów w spółkach zaleŜnych TUP S.A. 

 

Aktualna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej TUP S.A. 
 

Przychody ze sprzedaŜy usług GK TUP S.A. za rok 2006 wyniosły 12.727 tys. zł. Było to 

spowodowane zakończeniem działalności transportowej w 2005 roku. 

Koszty sprzedaŜy usług GK TUP S.A. wyniosły 13.166 tys. zł. 

Zysk netto GK TUP S.A. wynosi 12.835 tys. zł. 

Kapitały własne GK TUP S.A. osiągnęły wartość 48.955 tys. zł. 

 W sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TUP S.A. w roku bieŜący i poprzednim 

nie wystąpiły zobowiązania oraz naleŜności pozabilansowe. 

 

W dniu 28.12.2005 roku Spółka podała do publicznej wiadomości prognozę na 2006 rok 

skonsolidowanego zysku netto GK TUP S.A. w wysokości 8.000 tys. zł oraz prognozę 

skonsolidowanych przychodów GK TUP S.A. w wysokości 34.300 tys. zł W dniu 14.02.2007 

roku Spółka opublikowała korektę prognozy za 2006 rok skonsolidowanego zysku netto GK TUP 

S.A. oraz skonsolidowanych przychodów GK TUP S.A. Spółka obniŜyła prognozę 
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skonsolidowanych przychodów GK TUP S.A. do poziomu 12.688 tys. zł i podwyŜszyła prognozę 

skonsolidowanego zysku GK TUP S.A. do poziomu 12.376 tys. zł. 

Spółka nie podawała do publicznej wiadomości prognozy dotyczącej wyników 

jednostkowych TUP S.A. za 2006 rok. 

W dniu 02.04.2007 roku Spółka podała do publicznej wiadomości prognozę na rok 2007, 

która przewiduje osiągnięcie zysku skonsolidowanego GK TUP S.A. na poziomie 28 000 000 zł 

(dwadzieścia osiem milionów złotych). Podstawę prognozy stanowią plany finansowe spółek 

zaleŜnych TUP S.A., przy czym zasadnicze znaczenie ma planowana sprzedaŜ udziałów w spółce 

specjalnego przeznaczenia (SPV), która przejmie od spółki zaleŜnej TUP Property S.A. własność 

nieruchomości, na których realizowany będzie projekt budowy zespołu apartamentowców z 

towarzyszącymi budynkami biurowo-usługowymi (projekt Modena Park - www.modenapark.pl), 

zgodnie z zawartą w dniu 14 marca 2007 r., warunkową umową przedwstępną sprzedaŜy 

udziałów. 

Grupa Kapitałowa TUP S.A. nie prowadziła Ŝadnych badań rozwojowych w 2006 roku. 

 

Czynniki ryzyka 
 

Wyniki Grupy Kapitałowej TUP S.A uzaleŜnione są od wielu czynników, z których część 

leŜy poza sferą wpływów zarządu spółki. 

 

Są to między innymi: 

• koniunktura na rynku mieszkaniowym i nieruchomości komercyjnych 

• konkurencyjność kosztu pracy w Polsce 

• kurs złotego w stosunku do Euro i innych walut obcych 

 

Jednocześnie waŜne są czynniki zaleŜne od pracy zarządu, z których najwaŜniejsze to: 

• właściwy dobór kadry kierowniczej w spółkach zaleŜnych 

• właściwa ocena projektów inwestycyjnych 

• umiejętne zarządzanie majątkiem obrotowym. 

 

Ryzyko zmiany cen dotyczy jednostek udziałowych w funduszach inwestycyjnych 

UNIWIBID SFIO, DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus i jest znikome, gdyŜ dotyczy funduszy 

rynku pienięŜnego. 
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Ryzyko kredytowe Spółka ocenia jako niskie, poniewaŜ poŜyczki zostały udzielone 

spółkom zaleŜnym, w pełni kontrolowanym. Ryzyko stopy procentowej związane z udzielonymi 

poŜyczkami i otrzymanymi poręczeniami. W opinii Zarządu zmiana stóp procentowych nie 

wpłynie w znaczący sposób na wyniki osiągane przez Grupę w przyszłości. 

Spółka nie spodziewa się istotnych zakłóceń przepływów środków pienięŜnych oraz 

utraty płynności finansowej. 

 Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających ryzyko finansowe. Na ryzyko 

walutowe naraŜone są przychody osiągane przez Roda Sp. z o.o. oraz w niewielkim stopniu 

przychody Euroconstruction. Sp. z o.o. W 2006 roku przychody walutowe wynosiły 3 074 tys. zł. 

co stanowi 24% sumy przychodów Grupy Kapitałowej TUP S.A. 

 

Plany rozwojowe 
 

Plany rozwojowe spółki są co roku przedstawiane do oceny i zatwierdzenia Radzie 

Nadzorczej, wraz z raportem z wykonania za rok poprzedni. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej 

dnia 21 grudnia 2006 oceniono pozytywnie wykonanie business planu za 2006 i zaakceptowano 

plan działania na rok 2007. 

 

W ramach tego planu przewiduje się: 

• sprzedaŜ projektu Modena Park 

• likwidację spółki Modena S.A. 

• przygotowanie projektu rozwoju Roda Sp. z o.o. 

• kontynuację inwestycji w Euroconstruction Sp. z o.o., w powiązaniu z projektem Living 

Steel 

• kontynuacje projektu Moje Biuro przez Data Logistics sp. z o.o. 

• połączenie PHC Sp. z o.o. z TUP Property S.A. 

• zbudowanie portfela wynajętych nieruchomości komercyjnych w TUP Property S.A. 

• emisję publiczną akcji wraz z programem opcji menedŜerskich 

zakup nowych, znaczących projektów inwestycyjnych zbliŜonych skalą do Modena Park. 

 

Zysk netto za 2006 rok 
 

Grupa Kapitałowa TUP S.A. osiągnęła zysk netto za rok 2006 w wysokości 12.835 tys. zł. 

Spółki zaleŜne TUP S.A. osiągnęły w 2006 roku następujące wyniki finansowe: 
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Data Logistics Sp. z o.o.  -       (233) tys. zł 

Euroconstruction Sp. z o.o.  -    (2.588) tys. zł 

Modena S.A.    -       8.193 tys. zł 

PHC Sp. z o.o.   -          640 tys. zł 

Roda Sp. z o.o.   -          (56) tys. zł 

System SL Sp. z o.o.   -          112 tys. zł 

TUP Property S.A.   -        (108) tys. zł 

 

Zarząd TUP S.A. zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 28.10.2005 roku o utworzeniu funduszu dywidendowego będzie 

wnioskował o przeznaczenie 1.942.469 zł (0,20 zł na akcje) na dywidendę. Ponadto Zarząd 

proponuje następujący podział zysku: 

• dywidendę w wysokości 0,20 zł na akcję co daje w sumie 1.942.469 zł, 

• przeznaczenie na kapitał zapasowy kwoty w wysokości 6.707.881 zł. 

Rada Nadzorcza TUP S.A. w dniu 07.11.2006 roku dokonała wyboru podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Umowa o badanie sprawozdań finansowych 

z Sarnowski&Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o. została zawarta w dniu 10.11.2006 roku 

na zbadanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2006. NaleŜne 

wynagrodzenie z tytułu badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2006 wynosi 

14.900 zł netto (18.000 zł netto za rok 2005 dla HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.). 

NaleŜne wynagrodzenie z tytułu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

2006 wynosi 13.900 zł netto (14.500 zł netto za rok 2005 dla Sarnowski&Wiśniewski Spółka 

Audytorska Sp. z o.o.). Dodatkowe łączne wynagrodzenie dla Sarnowski&Wiśniewski Spółka 

Audytorska Sp. z o.o. z innych tytułów w 2006 roku wyniosło 38.500 zł netto (3.500 zł netto w 

2007 roku). 

 

 

.................................... 

Robert Jacek Moritz 

Prezes Zarządu 

 
Warszawa, 06.04.2007 r. 


