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Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. powziął w dniu 2 września 2008 r. informację o zmianie nazwy spółki Alivio Investments Sp. z o.o. 
oraz rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki. Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie, 
XI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji nowej nazwy spółki oraz podwyŜszenia kapitału zakładowego w 
dniu 29 sierpnia 2008 r. 
Nazwa spółki Alivio Investments Sp. z o.o. została zmieniona na Duncon Bikes Sp. z o.o.(dalej Duncon Bikes)
Sąd Rejonowy zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 50 000 zł do kwoty 500 000 zł tj. o 
kwotę 450 000 zł. Kapitał został podwyŜszony poprzez ustanowienie 900 udziałów o wartości nominalnej 500 zł 
kaŜdy udział.  Udziały zostały objęte i opłacone wkładem pienięŜnym w następujący sposób:
 - TUP S.A. objęła 390 udziałów o łącznej wartości 195 000 zł 
 - Osoby zarządzające spółką objęły 510 udziałów o łącznej wartości 255 000 zł.
Po rejestracji podwyŜszenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000 zł i dzieli się na 1000 udziałów o wartości 
nominalnej 500 zł kaŜdy udział, dających łącznie 1000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

TUP S.A. posiada 49% udziałów i głosów na Zgromadzeniu Wspólników Duncon Bikes. Pozostałe 51% jest w 
posiadaniu osób zarządzających spółką. Prezesem Zarządu jest Pan Piotr Dunin, drugim członkiem Zarządu jest 
Pan Kamil Klinowski. 
TUP S.A. zawarła w dniu 18 czerwca 2008 r. umowę dotyczącą wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego i pełni 
w spółce Duncon Bikes rolę inwestora finansowego. ( rb. 32/2008).

Duncon Bikes, jest producentem wysokiej klasy sprzętu rowerowego. W produkcji wykorzystuje najnowsze 
technologie i korzysta z innowacyjnych rozwiązań projektowych. Jest liderem wśród producentów ram rowerowych 
do sportów grawitacyjnych. 
Duncon Bikes rozpoczęła współpracę z firmą Karpiel International, która wpisuje się w biznesowy model jej 
działalności. Karpiel International jest producentem wysokiej jakości rowerów wykorzystywanych w ekstremalnych 
sportach górskich. 
Na podstawie zawartej umowy przedwstępnej Duncon Bikes przejmie aktywa firmy Karpiel International 
obejmujące zespół praw własności intelektualnej m.in. rozpoznawalną na całym świecie markę, znaki towarowe, 
prawa do nowych projektów oraz zapasy i produkcję w toku, za ponad 986 tys. zł  Natomiast właściciel firmy 
Karpiel Intertnational obejmie 5% udziałów spółki  Duncon Bikes. 
Docelowo przewidziane jest przekształcenie spółki Duncon Bikes w spółkę akcyjną oraz wprowadzenie jej do 
alternatywnego systemu obrotu New Connect.
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