
Informacja dodatkowa 
 

 
W "wybranych danych finansowych" kwoty złotych przeliczono na EURO według kursów średnich ogłaszanych 
przez NBP: 
 
31.01.2004  - 4,7614 PLN 
29.02.2004  - 4,8746 PLN 
31.03.2004  - 4,7455 PLN 
 
31.01.2005  - 4,0503 PLN 
28.02.2005  - 3,9119 PLN 
31.03.2005  - 4,0837 PLN 
 
Kurs średni po I kwartale 2004 – 4,7938 PLN 
Kurs średni po I kwartale 2005 – 4,0153 PLN 
Kurs średni obliczono jako średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP. 
 
a) podstawowym przedmiotem działalności emitenta wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) jest 
Towarowy Transport Drogowy - 6025. Sprawozdanie obejmuje okresy 01.01.2005 - 31.03.2005 r. i 01.01.2004 - 
31.03.2004 r. oraz w przypadku bilansu kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte tym raportem. 
 
W związku ze zmniejszeniem zatrudnienia zostały rozwiązane: 
- rezerwy na niewykorzystane urlopy w kwocie 62 tys. PLN 
- rezerwy na odprawy emerytalne w kwocie 10 tys. PLN. 
 
Zostały utworzone odpisy aktualizujące na naleŜności przeterminowane w kwocie 63 tys. PLN. 
Kwota rezerwy z tytułu podatku odroczonego jest równa aktywu utworzonego z tego tytułu i wynosi 548 tys. PLN. 
 
 
Ad § 55.5.1 i Ad. 55.5.2) W dniu 03.01.2005 roku Trans Universal Poland S.A. kupił od Panów Wojciecha 
Sienickiego i Lecha Jankowskiego po 458 udziałów (w sumie 916 udziałów), co stanowi łącznie 10% kapitału i 
głosów w spółce "CJ International Ltd" Sp. z o.o. Zawarcie w/w transakcji jest realizacją opcji zakupu zawartej 
między stronami w dniu 28.11.2003 roku. 
 
W dniu 17.02.2005 r. Trans Universal Poland S.A. kupił od Pana Nielsa Jorna Jeppesena 458 udziałów, co stanowi 
5% kapitału i głosów w spółce "CJ International Ltd" Sp. z o.o. Zawarcie w/w transakcji jest realizacją opcji zakupu 
zawartej między stronami w dniu 28.11.2003. 
 
W dniu 09.02.2005 r. Rada Nadzorcza TUP S.A. na swoim posiedzeniu odwołała z dniem 09.02.2005 roku ze 
stanowiska Prezesa Zarządu Panią Aleksandrę Małgorzatę Antoniuk i ze stanowiska Członka Zarządu Panów: Pawła 
Kisiela, Witolda Rutkowskiego, Nielsa Jeppesena. Równocześnie Rada Nadzorcza TUP S.A. powołała z dniem 
09.02.2005 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Roberta Jacka Moritza. 
 
 
Ad § 55.5.3) W dniu 11.04.2005 r. wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.805.425 (dwa 
miliony osiemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji serii C TUP S.A. 
 
W dniu 18.04.2005 r. Trans Universal Poland S.A. kupił od CJ International Ltd. Sp. z o.o - 510 udziałów w spółce 
CJ Construction Sp. z o.o o wartości nominalnej po 100 złotych kaŜdy. Po w/w transakcji Trans Universal Poland 
S.A. posiada 1.000 udziałów, co stanowi łącznie 100% kapitału i głosów w spółce CJ Construction Sp. z o.o. Cena 
nabycia w/w udziałów wyniosła 618.500 PLN. 
 
W dniu 21.04.2005 r. Trans Universal Poland S.A. kupił od CJ International A/S z siedzibą w Padborg, Dania 456 
udziałów, co stanowi 5% kapitału i głosów w spółce CJ International Ltd. Sp. z o.o. Po w/w transakcji Trans 
Universal Poland S.A. posiada 9.153 udziały, co stanowi łącznie 100% kapitału i głosów w spółce CJ International 
Ltd. Sp. z o.o. Zawarcie w/w transakcji jest realizacją opcji zakupu zawartej między stronami w dniu 28.11.2003 
roku. 



 
W dniu 27.04.2005 roku TUP S.A podpisał z inwestorem list intencyjny na sprzedaŜ udziałów w spółce zaleŜnej. 
Zarząd TUP S.A. wyraził zgodę na wykonanie w tym celu badania due dilligence. 
 
W dniu 27.04.2005 r. została podpisana umowa konsolidująca poŜyczki udzielone przez Eagle International Trading 
Ltd. (poŜyczkodawca), spółce Trans Universal Poland S.A. (poŜyczkobiorca). Umowa konsolidacyjna dotyczy 4 
poŜyczek (z dnia 31.07.2003, 26.11.2003, 02.03.2004 i 28.01.2005). Kwota w/w poŜyczek wraz z odsetkami wynosi 
3.089.475,45 Euro, konsolidacji zaś podlega nie spłacona część w kwocie 2.941.697,74 czyli 12.495.449,49 PLN 
(dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści 
dziewięć groszy) po średnim kursie NBP z dnia 01.04.2005 r. 
PoŜyczka została udzielona na okres 5 lat począwszy od dnia 01.04.2005 r. do dnia 31.03.2010 r. Kapitał poŜyczki 
zostanie spłacony w dniu 31.03.2010 r. Oprocentowanie w/w poŜyczki wynosi 2% ponad 1 miesięczny Euribor 
ustalony na koniec kaŜdego miesiąca. 
 
 
Ad § 55.5.4) TUP SA nie publikował prognozy wyników na rok 2005. 
  
 
Ad § 55.5.5) Liczba aktualnie posiadanych przez spółkę Eagle International Trading Limited akcji spółki TUP SA 
wynosi: 3.423.800 (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset) uprzywilejowanych akcji imiennych 
serii A, 1.124.483 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) zwykłych akcji na 
okaziciela serii B, 2.805.425 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) zwykłych akcji na 
okaziciela serii C, co daje w sumie 7.353.708 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem) 
akcji. Procentowy udział posiadanych przez spółkę Eagle International Trading Limited akcji w kapitale 
zakładowym spółki TUP SA wynosi 88,22 %. Liczba głosów na WZA TUP SA z aktualnie posiadanych przez 
spółkę Eagle International Trading Ltd. akcji spółki TUP SA wynosi 21.048.908 głosów. Procentowy udział głosów 
na WZA z aktualnie posiadanych przez spółkę Eagle International Trading Limited akcji spółki TUP SA wynosi 
93,74 % głosów na WZA TUP SA. 
Nie nastąpiła zmiana w strukturze znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego 
raportu kwartalnego.          
 
Ad § 55.5.6) Pan Robert Jacek Moritz (prezes Zarządu) posiada 3.100 akcji TUP S.A. (zwiększenie o 100 akcji od 
poprzedniego raportu kwartalnego). 
Członkowie Rady Nadzorczej TUP S.A. nie posiadają akcji TUP S.A. 
 
 
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) W dniu 28.01.2005 r. Trans Universal Poland S.A. (poŜyczkobiorca) zawarł umowę poŜyczki w 
wysokości 740.000 EURO (siedemset czterdzieści tysięcy), czyli 2.948.974 PLN (dwa miliony dziewięćset 
czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote) z firmą Eagle International Trading Ltd. 
(poŜyczkodawca). Oprocentowanie poŜyczki wynosi 1-miesięczny EURIBOR + 2%. PoŜyczka zostanie spłacona do 
dnia 31.01.2010 roku. Odsetki są płatne w okresach 1-miesięcznych.  
W/w poŜyczka podlega umowie konsolidującej poŜyczki, podpisanej w dniu 27.04.2004 r. (patrz Ad § 55.5.3). 
 
 
Ad § 55.5.9) W dniu 08.02.2005 r. została zawarta umowa poręczenia z Bankiem Handlowym S.A. Umowa dotyczy 
poręczenia przez TUP S.A. (poręczyciel) wierzytelności przysługujących bankowi z tytułu kredytu w rachunku 
bieŜącym udzielonego CJ International Ltd. Sp. z o.o (dłuŜnik). TUP S.A. udzielił poręczenia do kwoty 8.000.000 
PLN (osiem milionów złotych) do dnia 31.12.2005 roku. Poręczenie obejmuje zarówno wierzytelności 
zabezpieczone jak i inne wierzytelności z tytułu umowy kredytowej. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek 
opóźnienia ze strony dłuŜnika w wykonaniu jego zobowiązania wobec banku, bank ma prawo bez obowiązku 
uprzedniego zawiadomienia poręczyciela, dokonać potrącenia wierzytelności przysługującej mu wobec poręczyciela. 
Jednocześnie poręczyciel upowaŜnił bank do obciąŜenia swojego rachunku prowadzonego w tym banku. W razie 
uchybień przez poręczyciela w/w obowiązkom bank ma moŜliwość dochodzenia swoich roszczeń z całego majątku 
poręczyciela. TUP S.A. posiada 100% kapitału i głosów w CJ International Ltd Sp. z o.o. 
 



     
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) Rynek usług TSL pozostaje bardzo konkurencyjny, choć negatywny trend cen zdaje się wypłaszczać. 
Kurs złotego do euro pozostaje waŜnym czynnikiem determinującym zyskowność.  
Spółka przygotowuje się do zamierzonej, po WZA, zmiany profilu działalności. Jednocześnie trwają prace nad 
reorganizacją aktywów. 
 
 
Ad § 55.5.14) Restrukturyzacja poŜyczek od głównego udziałowca wpływa pozytywnie na pozycje finansowa 
spółki. 
 


