
 
Informacja dodatkowa 

 
 
W "wybranych danych finansowych" kwoty złotych przeliczono na EURO według kursów średnich ogłaszanych 
przez NBP: 
 
31.07.2004  - 4,3759 PLN 
31.08.2004  - 4,4465 PLN 
30.09.2004  - 4,3832 PLN 
  
31.07.2005  - 4,0758 PLN 
31.08.2005  - 4,0495 PLN 
30.09.2005  - 3,9166 PLN 
 
Kurs średni po III kwartałach 2004 – 4,3413 PLN 
Kurs średni po III kwartałach 2005 – 4,0583 PLN 
 
Kurs średni obliczono jako średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP. 
 
a) podstawowym przedmiotem działalności Trans Universal Poland S.A. wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności 
(EKD) jest działalność holdingów. Sprawozdanie obejmuje okresy 01.07.2005 - 30.09.2005 roku i 01.07.2004 - 
30.09.2004 roku oraz w przypadku bilansu kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte tym raportem. 
 
 
Ad § 55.5.1 i Ad. 55.5.2) W dniu 21.07.2005 roku Trans Universal Poland S.A. nabył od firmy Dalco GmbH 67.233 
akcje Trans Universal Poland S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda, w wyniku przeniesienia w/w akcji poza 
rynkiem regulowanym. Wartość transakcji wyniosła 67.233 PLN. W/w akcje były akcjami imiennymi 
uprzywilejowanymi w głosach 5 do 1 (uchwałą NWZA w dniu 28.10.2005 r. dokonano zamiany w/w akcji na akcje 
zwykłe na okaziciela). W/w akcje zostały nabyte zgodnie z umową przejęcia akcji z dnia 18.12.1998 roku zawartej 
pomiędzy Trans Universal Poland S.A. a Dalco GmbH z siedzibą we Frankfurcie n/Menem. 
 
W dniu 22.07.2005 roku Trans Universal Poland S.A. zawarł umowę objęcia 620.000 akcji nowej emisji ZPO 
Modena S.A. o wartości nominalnej 3,23 PLN. Cena emisyjna akcji wyniosła 3,23 PLN, a łączna wartość transakcji 
2.002.600 PLN. W/w akcje są akcjami na okaziciela. W dniu 20.10.2005 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyŜszenie kapitału w spółce Modena S.A. 
Trans Universal Poland S.A. posiada 60,78% kapitału i głosów na WZA Modena S.A. 
 
W dniu 08.09.2005 roku Trans Universal Poland S.A. zawarł umowę nabycia 30, czyli 100% udziałów w spółce 
System SL Sp. z o.o. od 3 osób fizycznych. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 2.000 PLN. Ze względu na stan 
zobowiązań i stan finansowy spółki System SL Sp. z o.o. cena nabycia wyniosła 3,00 PLN. TUP S.A. przejął 
zobowiązania wobec spółki System SL Sp. z o.o. jednego ze wspólników w kwocie 20.000 PLN. 
 
W dniu 26.09.2005 roku UOKiK wydał decyzję zezwalającą na nabycie przez spółkę Raben Logistics Sp. z o.o. 
udziałów w spółce CJ International Ltd. Sp. z o.o. W/w zgoda UOKiK była warunkiem zawieszającym, umowę 
sprzedaŜy 6.407 udziałów o wartości nominalnej 240,60 PLN kaŜdy przez Trans Universal Poland S.A., zawartą w 
dniu 25.06.2005 roku. Wartość sprzedaŜy 6.407 udziałów w spółce CJ International Ltd. Sp. z o.o. wyniosła 
42.700.000 PLN. 
 
 
Ad § 55.5.3)  W dniu 28.10.2005 roku odbyło się NWZA Trans Universal Poland S.A. na którym podjęto 
następujące uchwały: 
 
- o przyjęciu sprawozdania Zarządu grupy kapitałowej Trans Universal Poland S.A. za rok 2004, 
- o przjęciu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Trans Universal Poland S.A. za rok 2004, 
- o dalszym istnieniu spółki, 
- o zamianie 67.233 akcji imiennych uprzywilejowanych w głosach 5 do 1, będących w posiadaniu TUP S.A. na 
akcje zwykłe na okaziciela, 



- o odpowiedniej zmianie statutu, dotyczącej zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe, 
- o przyjęciu programu motywacyjnego dla menadŜerów i pracowników spółki, 
- o przyjęciu planu dywidendowego na najbliŜsze lata. 
 
 
Ad § 55.5.4) Zarząd TUP S.A. podtrzymuje wcześniej opublikowaną prognozę zysku na rok 2004. 
  
 
Ad § 55.5.5) Liczba aktualnie posiadanych przez spółkę Eagle International Trading Ltd. akcji spółki Trans 
Universal Poland S.A. wynosi: 3.423.800 (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset) 
uprzywilejowanych akcji imiennych i 3.704.908 (trzy miliony siedemset cztery tysiące dziewięćset osiem) akcji 
zwykłych na okaziciela. W sumie 7.128.708 akcji. Procentowy udział posiadanych przez spółkę Eagle International 
Trading Limited akcji w kapitale zakładowym spółki TUP S.A. wynosi 85,53 %. Liczba głosów na WZA TUP S.A. 
z aktualnie posiadanych przez spółkę Eagle International Trading Ltd. akcji spółki TUP SA wynosi 20.823.908 
głosów. Procentowy udział głosów na WZA z aktualnie posiadanych przez spółkę Eagle International Trading 
Limited akcji spółki TUP S.A. wynosi 92,74 % głosów na WZA TUP S.A. 
 
Stan posiadania akcji emitenta przez Eagle International Trading Ltd zmniejszył się o 225.000 akcji w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.        
  
 
Ad § 55.5.6) Pan Robert Jacek Moritz (prezes Zarządu) posiada 3.240 akcji TUP S.A. (zwiększenie o 140 akcji od 
poprzedniego raportu kwartalnego). 
 
Członkowie Rady Nadzorczej TUP S.A. nie posiadają akcji TUP S.A. 
 
Trans Universal Poland S.A. posiada 67.233 akcji własnych imiennych uprzywilejowanych w głosach 5 do 1, które 
stanowią 0,81% kapitału spółki (uchwałą NWZA w dniu 28.10.2005 roku dokonano zamiany w/w akcji na akcje 
zwykłe na okaziciela). 
 
 
Ad § 55.5.7) Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowgo lub organem administracji 
publicznej nie toczy się postępowanie, którego wartość stanowi 10% kapitałów własnych emitenta. 
 
 
Ad § 55.5.8) Nie dotyczy. 
 
 
Ad § 55.5.9) Spółka nie poręczała kredytu lub poŜyczki, ani nie udzielała gwarancji innym podmiotom. 
 
     
Ad § 55.5.10) Spółka nie emitowała obligacji. 
 
 
Ad § 55.5.11) Spółka nie emitowała obligacji zamiennych na akcje. 
 
 
Ad § 55.5.12) Spółka nie emitowała obligacji z prawem pierwszeństwa. 
 
 
Ad § 55.5.13) Trans Universal Poland S.A. planuje w najbliŜszym czasie spłatę poŜyczki konsolidacyjnej udzielonej 
spółce przez Eagle International Trading Ltd. (podmiot dominujący) w wysokości 3.089.475, 45 Euro (rb 23/2005). 
Umowa konsolidacyjna podpisana została w dniu 27.04.2005 roku. 
 
Wpływ na wynik finansowy I kw. 2006 roku będzie miała realizacja opcji sprzedaŜy 30% udziałów w spółce CJ 
International Ltd. Sp. z o.o. – firmie Raben Logistics Sp. z o.o. planowana na styczeń 2006 roku. (rb 39/2005) 
Wartość sprzedaŜy wyniesie 18.300.000 PLN. 
 
 



Ad § 55.5.14) Nie dotyczy. 


