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1. Grupa Kapitałowa 

Opis organizacji Grupy Kapitałowej TUP ze wskazanie m jednostek podlegaj ących konsolidacji 
oraz wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki  gospodarczej, w tym w wyniku 
połączenia jednostek gospodarczych, przej ęcia lub sprzeda Ŝy jednostek grupy kapitałowej 
Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, re strukturyzacji i zaniechania działalno ści 

TUP S.A. jest inwestorem finansowym, który w swoim portfelu posiada spółki operujące w ramach 
kilku segmentów rynkowych. Celem działania TUP S.A. jest kreowanie wartości przejmowanych 
podmiotów. Spółka inwestuje w przedsięwzięcia posiadające duŜy potencjał oraz moŜliwość 
osiągnięcia wysokiego zwrotu z zaangaŜowanego kapitału. TUP S.A. kieruje się zasadami 
zrównowaŜonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. 
Spółki znajdujące się w portfelu inwestycyjnym TUP jako Emitenta stanowią jego aktywa. W Grupie 
Kapitałowej nie występuje integracja działalności w jednym lub pokrewnych segmentach rynku. 
 
Na dzień 30 czerwca 2009 r. Grupę TUP tworzyło 10 jednostek zaleŜnych oraz dwa podmioty 
stowarzyszone.  
 
 
  
 
 

TUP S.A.  
spółka giełdowa, Prezes Zarz ądu:  

Robert Jacek Moritz,  
kapitał: 15.212.345 zł   

Euroconstruction Sp. z o.o.;  
100% udziałów, kapitał: 2.000.000  zł  

Prezes Zarządu: Robert Jacek  Moritz , siedziba: Poznań 

Roda Sp. z o.o. 
100% udziałów, kapitał: 1.068.000 zł,  

Prezes Zarządu: Robert Jacek Moritz, siedziba Środa Wlkp. 

TUP Property S.A.  
100% akcji, kapitał: 21.440.387 zł,  

Prezes Zarządu: Robert Jacek Moritz, siedziba: Poznań 

System SL Sp. z o.o. 
100% udziałów, kapitał: 2.560.000 zł,  

Prezes Zarządu: Halina Rogalska, siedziba: Poznań 

Data Logistics Sp. z o.o. 
100% udziałów, kapitał : 1.250.000 zł, Prezes Zarządu:  

Adam Tomczak; siedziba: OŜarów Mazowiecki 

TANIS Investments Sp. z o.o. 
100% udziałów, kapitał 55.454.000 zł 

Prezes Zarządu Robert Jacek  Moritz, siedziba: Warszawa 

Port  Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o.  
100% udziałów, kapitał:1 000.000 zł,  

Prezes Zarządu: Robert Jacek Moritz, siedziba: Warszawa 

Chmielowskie Sp. z o.o. 
100% udziałów, kapitał: 57.110.000 zł,  

Prezes Zarządu: Robert Jacek Moritz, siedziba: Warszawa 

TG Investments Sp. z o. o. 
100% udziałów, kapitał 50 000 zł,  

Prezes Zarządu Robert Jacek Moritz, siedziba: Poznań 

X-press Couriers Sp. z o.o. 
56,88% udziałów, kapitał: 679 500 zł  

Prezes Zarządu: Adam Tomczak, siedziba: Warszawa 
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Podmioty stowarzyszone:  
Duncon Bikes Sp. z o.o. – 49% udziału w kapitale i głosach na WZ 
PAI PAGI S.A. – 23,95% udziału w kapitale i 15,35% udziału w głosach na WZ 
 
Spółki zaleŜne konsolidowane są metodą pełną, natomiast podmioty stowarzyszone metodą praw 
własności.  
 
W okresie I półrocza 2009r. zaszły następujące zmiany w strukturze organizacyjnej: 

� Zmniejszenie zaangaŜowania Data Logistics Sp. z o.o. w X-press Couriers Sp. z o.o.  
W wyniku objęcia nowo utworzonych udziałów X-press Couriers Sp. z o.o. przez osoby zarządzające 
spółką, Data Logistics Sp. z o.o. zmniejszyła zaangaŜowanie w kapitale zakładowym i głosach na WZ 
X-press Couriers Sp. z o.o. z 64,79% do 56,88%.  
Kapitał zakładowy X-press Couriers Sp. z o.o. został podwyŜszony o kwotę 83 tys. zł z kwoty 596 500 
zł do kwoty 679 500 zł poprzez ustanowienie 166 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł 
kaŜdy, mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7.04.09r.  
W wyniku objęcia części nowych udziałów powyŜej wartości nominalnej, tj. po cenie 5 960,63 zł, 
nadwyŜka ponad wartość nominalną kaŜdego udziału w kwocie 5 460,63 zł w łącznej wysokości 
668 039,38 zł została przekazana na kapitał zapasowy spółki. W związku z tym kapitał zapasowy 
spółki został podwyŜszony z kwoty 1 636 469,10 zł do kwoty 2 324 508,48 zł 
 

� PodwyŜszenie kapitału zakładowego Euroconstruction Sp. z o.o. i Port Jachtowy Sp. z o.o.  
Nowo utworzone udziały w/w spółek zostały objęte przez TUP S.A. – ich jedynego 
udziałowca. Informacja o dokapitalizowaniu spółek została opisana w punkcie 9 niniejszego 
sprawozdania - „transakcje z podmiotami powiązanymi”. 

 
ZaangaŜowanie kapitałowe TUP S.A. wg stanu na 30.06.2009 r .: 

Nazwa Spółki 

Warto ść  
akcji/udziałów 

wg cen nabycia 
w zł 

Warto ść 
bilansowa 

akcji/udziałów 
w zł na dzie ń 
30.06.2009r. 

Podmiot dominuj ący 
Posiadany % 

kapitału 
zakładowego 

TUP Property S.A. 25 651 422,82 80 785 028,67 TUP S.A. 100% 
Tanis Investsment 
Sp. z o.o. 55 476 137,05 56 834 457,16 TUP Property S.A. 100% 

Chmielowskie 
Sp. z o.o. 57 110 000,00 57 595 520,47 TUP S.A. 100% 

System SL 
Sp. z o.o. 2 500 003,00 3 653 556,48 TUP S.A. 100% 

Euroconstruction 
Sp. z o. o. 

 8 438 364,79 0,00 TUP S.A. 100% 

Roda 
Sp. z o.o. 1 458 737,00 0,00 TUP S.A. 100% 

Data Logistics 
Sp. z o.o. 

6 215 379,35 4 085 860,23 TUP S.A. 100% 

X-press Couriers 
Sp. z o.o. 

4 402 344,64 4 607 564,00  Data Logistics Sp. z o.o. 56,88% 
  Zarząd X-press Couriers 43,12% 

Port Jachtowy Nieporęt 
Sp. z o.o. 1 042 677,50 406 866,29 TUP S.A. 100% 

TG Investments 
Sp. z o.o. 65 000,00 48 755,50 TUP S.A.  100% 

Duncon Bikes 
Sp. z o.o. 

257 464,80 0,00 TUP S.A. 
49% 

 
  Zarząd Duncon Bikes 51% 

PAI PAGI S.A. 746 343,56 444 216,00 

Northern Lights  
Sp. z o.o.,- podmiot 
dominujący wraz z 
innymi podmiotami 

23,95% 
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2. Inne istotne informacje dla oceny działalno ści 
 

Inne informacje, które zdaniem Emitenta s ą istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian,  oraz informacje, które s ą istotne dla 
oceny mo Ŝliwo ści realizacji zobowi ązań przez Emitenta 

Opis działalności spółek z portfela inwestycyjnego wraz z wybranymi wynikami oraz czynnikami i 
wydarzeniami, które miały wpływ na osiągnięty wynik za I kwartał 2009 roku: 
 
TUP Property S.A . 
Podmiot zaleŜny od TUP z siedzibą w Poznaniu, ul. OŜarowska 42. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000260991 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy KRS.  
Działalność TUP Property S.A. prowadzona jest w następujących zakresach: 
a) realizacja projektów inwestycyjnych – firma zapewnia bezpośrednie kierownictwo projektu 
przyjętego do realizacji, koordynuje działania menadŜerskie w poszczególnych fazach procesu 
inwestycyjnego oraz zapewnia finansowania projektu inwestycyjnego; 
b) zarządzanie portfelem posiadanych nieruchomości – firma określa i realizuje strategię zarządzania 
nieruchomościami wchodzącymi w skład portfela (plan rozwoju nieruchomości, plan zarządzania, 
budŜet organizacyjny nieruchomości);  
c) obrót nieruchomościami - działania w zakresie obrotu nieruchomościami (rozpoznanie rynku, 
poszukiwania lokalizacji oraz klientów i inwestorów), transakcje zbycia i nabycia nieruchomości. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 440 387 zł i dzieli się na 21 440 387 akcji po 1 zł kaŜda.  
Działalność Spółki klasyfikowana jest do segmentu nieruchomości. 
 
dane w tys. zł 01.01.09-30.06.09 01.01.08-30.06.08 
Aktywa trwałe 217 055 211 290 
Aktywa obrotowe 6 244 8 228 
Przychody ze sprzedaŜy 8 637 11 795 
Zysk/ Strata netto 2 720 6 149 
 
Okres obrachunkowy od 01 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r., zamknął się dla Spółki zyskiem 
netto w wysokości 2 720 tys. zł. 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 8 
637 tys. zł, w tym z tytułu wynajmu nieruchomości w wysokości 6 537 tys. zł. zysk/strata brutto przed 
kosztami ogólnego zarządu wyniósł 5 365 tys. zł, zysk/strata ze sprzedaŜy wyniosła 4,035 tys. zł. 
 
Na przyszłą sytuację finansową firmy będą miały wpływ przede wszystkim: wycena nieruchomości 
znajdujących się w portfelu firmy,  ogólna sytuacja gospodarcza oraz kurs PLN/EUR – wpływające na 
kondycję finansową najemców, a takŜe  moŜliwe renegocjacje warunków umów związane z nieznaną 
dziś sytuacją na rynku.  
W ramach struktur Grupy TUP trwają takŜe prace nad utworzeniem Inwestycyjnego Funduszu 
Zamkniętego, do którego wniesione miałyby być nieruchomości inwestycyjne będące w chwili obecnej 
własnością TUP Property S.A. i System SL Sp. z o.o. Planowane jest równieŜ skonsolidowanie 
działalności spółek TUP Property, System SL oraz Tanis Investments poprzez ich połączenie. 
 
Tanis Investments Sp. z o.o.  
Podmiot bezpośrednio zaleŜny od TUP Property S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37.  
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000268792 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. 
Przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie budynków i 
budowli, kupno, sprzedaŜ, wynajem i zarządzanie nieruchomościami, a takŜe wykonywanie robót 
budowlanych oraz działalność w zakresie projektowania budowlanego.  
Tanis Investments jest spółką celową przeznaczoną do realizacji projektów inwestycyjnych. 
Działalność spółki klasyfikowana jest do segmentu nieruchomości. 
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Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55 454 000 zł i dzieli się na 110 908 udziałów o wartości nominalnej 
500 zł kaŜdy. 
 
dane w tys. zł 01.01.09-30.06.09 01.01.08-30.06.08 
Aktywa trwałe 29 427 62 602 
Aktywa obrotowe 29 807 407 
Przychody ze sprzedaŜy - 400 
Zysk/ Strata netto 1 380 6 331 
 
Okres obrachunkowy od 01 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r., zamknął się dla Spółki zyskiem 
netto w wysokości 1 380 tys. zł. 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody finansowe w wysokości 1 784 tys. zł, którą 
to kwotę stanowią głównie odsetki od udzielonych poŜyczek.  
Na przyszłą sytuację finansową firmy będą miały wpływ przede wszystkim terminowa zapłata 
naleŜności od Modena Park Sp z o.o. oraz wycena wartości godziwej w/w salda naleŜności. 
 
System SL Sp. z o.o.  
Podmiot zaleŜny od TUP S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. OŜarowska 42. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000116156 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu,  
XXI Wydział Gospodarczy KRS. 
System SL jest spółką celową będąca właścicielem nieruchomości logistycznej w Pruszkowie. 
Działalność spółki klasyfikowana jest do segmentu nieruchomości.  
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 560 000 zł i dzieli się na 1 280 udziałów o wartości nominalnej  
2 000 zł kaŜdy. 
 
dane w tys. zł 01.01.09-30.06.09 01.01.08-30.06.08 
Aktywa trwałe 12 110 10 054 
Aktywa obrotowe 649 2 290 
Przychody ze sprzedaŜy 578 63 
Zysk/ Strata netto 1 123 10 
 
Okres obrachunkowy od 01 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r., zamknął się dla Spółki zyskiem 
netto w wysokości 1 123 tys. zł. 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 578 
tys. zł, w tym z tytułu wynajmu nieruchomości w wysokości 534 tys. zł. EBITDA przed kosztami 
ogólnego zarządu wyniósł 524 tys. zł, EBITDA 515 tys. zł. 
 
Do dnia 30 czerwca 2009 r. posiadana przez Spółkę nieruchomość logistyczna w Pruszkowie była w 
całości przedmiotem umowy najmu z CJ International Ltd Sp. z o.o. Dnia 18 maja 2009 r. zawarto 
porozumienie zmieniające umowę najmu na mocy którego CJ International Ltd Sp. z o.o. zapłaciła 
Spółce wynagrodzenie za przedterminowe rozwiązanie umowy w kwocie netto 1 408 tys. zł. CJ 
International Ltd Sp. z o.o. wynajął od dnia 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 biuro o powierzchni 
660 m kwadratowych za 11,25 CHF/m, pozostała powierzchnia nieruchomości nie została jeszcze 
wynajęta. 
 
Chmielowskie Sp. z o.o.  
Podmiot zaleŜny od TUP z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000295428 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. 
Chmielowskie jest spółką celową powołaną do realizacji projektu budowy pierwszego w Polsce 
ekologicznego miasta. 
Działalność spółki klasyfikowana jest do segmentu nieruchomości 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57 110 000 zł i dzieli się na 1 142 200 udziałów o wartości nominalnej  
50 zł kaŜdy. 
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dane w tys. zł 01.01.09-30.06.09 01.01.08-30.06.08 
Aktywa trwałe 17 57 289 
Aktywa obrotowe 61 402 1 465 
Przychody ze sprzedaŜy - - 
Zysk/ Strata netto (72) 506 
 
Spółka Chmielowskie jest właścicielem nieruchomości o powierzchni 119,24 ha połoŜonej w Gminie 
Siewierz nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim, na terenie której  realizowany jest nowatorski na 
skalę europejską projekt budowy miasta zaprojektowanego w zgodzie z zasadami zrównowaŜonego 
rozwoju. 
 
Dzięki współpracy z międzynarodowym gronem architektów i urbanistów, a takŜe z przedstawicielami 
władz lokalnych w listopadzie 2008 r. Gmina Siewierz uchwaliła Studium Kierunków i Uwarunkowań 
Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości naleŜącej do Chmielowskie Sp. z o.o. Studium 
jest zgodne z wypracowaną koncepcją urbanistyczną. Jednocześnie rozpoczęto proces uchwalania 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla ww. nieruchomości. Zakończenie prac nad MPZP 
planowane jest na 2009 r.  

W okresie I półrocza 2009 r. Spółka nie osiągała przychodów ze sprzedaŜy. Spółka posiada aktywo 
obrotowe wartości 61,4 mln zł, które stanowi nieruchomość w Siewierzu.  W najbliŜszych okresach 
wynik Spółki będzie kształtowany przez czynione inwestycje w realizację projektu budowy 
ekologicznego miasta. Inwestycje te i koszty z nimi związane zwiększające wartość projektu 
(nieruchomości), będą prezentowane jako produkcja w toku co oznacza, Ŝe będą zwiększały pozycję 
bilansową „zapasy”. Spółka zacznie osiągać przychody i spodziewa się zysków w momencie 
uruchomienia sprzedaŜy nieruchomości objętych projektem. 
 
Euroconstruction Sp. z o.o.  
Podmiot zaleŜny od TUP S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. OŜarowska 42. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000055412, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, 
XXI Wydział Gospodarczy KRS. 
Firma jest producentem stalowych konstrukcji przestrzennych, pracuje nad nowatorską metodą 
budowy domów wielorodzinnych w konstrukcji stalowej. Działalność spółki klasyfikowana jest do 
segmentu budownictwo. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 000 000 zł i dzieli się na 20 000 udziałów o wartości nominalnej 100 
zł kaŜdy. 
 
dane w tys. zł 01.01.09-30.06.09 01.01.08-30.06.08 
Aktywa trwałe 1 906 2 574 
Aktywa obrotowe 1 054 2 210 
Przychody ze sprzedaŜy 692 3 229 
Zysk/ Strata netto (1 844) (2 108) 
 
Głównym celem firmy jest wdroŜenie technologii budowy domów w konstrukcji stalowej (Living Steel). 
Wobec restrukturyzacji Spółki, wiele prac związanych z tym projektem zostało zleconych podmiotom 
zewnętrznym. Spółka podjęła wysiłek reorganizacji działów produkcyjnych i technologicznych, aby 
skoncentrować się na celu głównym. W wyniku restrukturyzacji koszty stałe zmniejszono prawie 3-
krotnie w stosunku do poprzedniego okresu. Koszty restrukturyzacji w większości zostały poniesione 
w I półroczu 2009 roku.  
Spowolnienie w szeroko pojętym sektorze budownictwa, którego częścią są konstrukcje stalowe 
potwierdza, Ŝe reorganizacja zakładu poprzez obniŜenie kosztów stałych i koncentracja nowatorskiej 
technologii jest uzasadniona. Obecny poziom przychodów nie gwarantuje osiągnięcia pozytywnych 
wyników. Wiele konkurencyjnych firm dopiero zaczyna taką restrukturyzację lub bankrutuje, co dla 
Spółki stwarza okazję do przejęcia części rynku.  
Mimo kosztów restrukturyzacji strata II kwartału w porównaniu z I kwartałem bieŜącego roku została 
obniŜona o 55%. 
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Roda Sp.z o.o.  
Podmiot zaleŜny od TUP z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Mała Klasztorna 3. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000019611 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, 
XXI Wydział Gospodarczy KRS. 
Spółka zajmuje się konfekcjonowaniem odzieŜy damskiej na zlecenie. Produkuje takŜe odzieŜ pod 
marką Modena. 
Działalność spółki klasyfikowana jest do segmentu odzieŜowego. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 068 000 zł i dzieli się na 10 086 udziałów o wartości nominalnej 
100  zł kaŜdy. 
 
dane w tys. zł 01.01.09-30.06.09 01.01.08-30.06.08 
Aktywa trwałe 252 283 
Aktywa obrotowe 1 022 777 
Przychody ze sprzedaŜy 1 281 1 504 
Zysk/ Strata netto (380) (407) 
 
W pierwszym  półroczu  2009  roku  Spółka  wygenerowała  stratę  w  wysokości 380 tys  zł. Sytuacja 
ta jest wynikiem załamania rynku zleceń wśród kontrahentów zagranicznych, którzy dotknięci 
kryzysem finansowym ograniczali, w pierwszym kwartale 2009 roku, produkcję wyrobów odzieŜowych. 
Firma odczuła uszczuplenie portfela zamówień o ok. 30% w stosunku do lat poprzednich.   
 
Reagując na zmianę rynku Spółka znacznie podniosła wydajność produkcji w pierwszym półroczu 
2009r. względem porównywalnego okresu 2008r. Przy uszczuplonym portfelu zamówień sezonu 2009 
i jednoczesnej redukcji zatrudnienia z 99 do 76 osób wydajność wzrosła o ponad 16% a spółka 
osiągnęła w II kwartale roku zysk.  
W pierwszym półroczu tego roku Spółka przeprowadziła takŜe szereg prac remontowych i 
modernizacyjnych usprawniających prowadzenie działalności i podnoszących standard świadczonych 
usług. 
 
Port Jachtowy Niepor ęt Sp. z o.o.  
Podmiot zaleŜny z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000004257 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. 
Spółka zajmuje się prowadzeniem portu śródlądowego, zlokalizowanego na malowniczo połoŜonym 
terenie rekreacyjnym w sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego. Spółka oferuje wachlarz usług 
turystyczno-rekreacyjnych.  
Działalność spółki klasyfikowana jest do segmentu działalności pozostałej.  
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000 zł i dzieli się na 1 000 udziałów o wartości nominalnej 
1000 zł kaŜdy. 
 
dane w tys. zł 01.01.09-30.06.09 01.01.08-30.06.08 
Aktywa trwałe 2 527 1 336 
Aktywa obrotowe 507 318 
Przychody ze sprzedaŜy 802 448 
Zysk netto (150) (126) 
 
Podstawowa działalność firmy to przechowywanie jachtów klientów, czartery floty własnej i obcej oraz 
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych. Przychody w pierwszym półroczu wrosły niemal 
dwukrotnie w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (882 tys. zł – I półrocze 2009 r. 
i 448 tys. zł w I półroczu 2008r.) - głównie za sprawą rozwoju podstawowej działalności Spółki, 
cumowania jachtów w porcie (wzrost do 452 tys. zł z 227 tys. zł), oraz 80% wzrostu wykorzystania 
bazy noclegowej (z 27 do 49 tys. zł). 
 
Strata w wysokości 150 tys. zł wynikała z wyŜszych kosztów, z których główne pozycje stanowiły 
koszty finansowe od poŜyczek wewnątrzgrupowych naliczonych i zapłaconych (67 tys. zł), oraz strata 
na sprzedaŜy (43 tys. zł). W II kwartale 2009r. Spółka wypracowała 130 tys. zysku. 
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Plany spółki na pozostałą część sezonu 2009 obejmują: sfinalizowanie i przeprowadzenie imprez 
zakontraktowanych na wrzesień i październik 2009, rozszerzenie oferty zimowania jachtów pod 
dachem, podpisanie z Gminą nowej 3-letniej umowy dzierŜawy terenu, redukcję kosztów utrzymania 
portu poza sezonem, oraz opracowanie we współpracy z lokalnymi władzami Strategii promocji 
regionu turystycznego Zalewu Zegrzyńskiego oraz źródeł jej finansowania z wykorzystaniem funduszy 
unijnych. 
 
Data Logistics Sp. z o.o.  
Podmiot zaleŜny od TUP z siedzibą w OŜarowie Mazowieckim, ul. Konotopska 4. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000049299 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS. 
Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług biurowych, zarządzanie informacją, tworzenie 
oprogramowania, świadczenie serwisu IT. Firma realizowała projekt Forpoczta, obecnie spółka jest 
inwestorem finansowym firmy X-press Couriers a w 2009 roku planowane jest połączenie obu firm. 
Działalność spółki klasyfikowana jest do segmentu usług kurierskich.  
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 250 000 zł i dzieli się na 12 500 udziałów o wartości nominalnej 100 
zł kaŜdy. 
 
dane w tys. zł 01.01.09-30.06.09 01.01.08-30.06.08 
Aktywa trwałe 5 294 633 
Aktywa obrotowe 2 095 189 
Przychody ze sprzedaŜy 64 139 
Zysk netto (74) (376) 
 
X-press Couriers Sp. z o.o.  
Podmiot bezpośrednio zaleŜny od Data Logistics Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Matuszewska 
14. Spółka zarejestrowana w KRS pod numerem 0000032294 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS. 
Spółka jest liderem warszawskiego rynku przesyłek miejskich, świadczącym usługi kurierskie o 
zasięgu lokalnym w największych aglomeracjach miejskich. 
Działalność spółki klasyfikowana jest do segmentu usług kurierskich.  
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 679 500 zł i dzieli się na 1 359 udziałów o wartości nominalnej 500 zł 
kaŜdy. 
 
Podstawową działalnością X-press Couriers są usługi kurierskie, usługi transportowe, usługi 
magazynowania. Asortyment usług adresowany jest przede wszystkim do klientów korporacyjnych w 
duŜych aglomeracjach miejskich, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Szczecin, Poznań, Łódź.  
 
dane w tys. zł 01.01.09-30.06.09 01.01.08-30.06.08 
Aktywa trwałe 920 121  
Aktywa obrotowe 1 672 1 492 
Przychody ze sprzedaŜy 2 839 3 419 
Zysk netto (437) (26) 
 
W pierwszej połowie 2009 roku firma zanotowała znaczny spadek zamówień, zmuszona została do 
zareagowania na sytuację rynkową i obniŜenie cen produktów. W konsekwencji nastąpił spadek 
przychodu. Spółce udało się jednak obronić rentowność na usługach poprzez renegocjowanie 
warunków z podwykonawcami. Firma podjęła takŜe działania mające na celu ograniczenie kosztów.  
 
W maju 2009 roku otwarty został pierwszy punkt pod marką X-Store, która zgodnie ze strategią będzie 
rozwijana równolegle z podstawową działalnością X-press Couriers bazując zarówno na punktach 
(pickup points) istniejących w ramach struktury, punktach przejętych od Data Logistics oraz nowych 
lokalizacjach. Obecnie w celu uzyskania optymalnej rentowności testowana jest gama usług, które na 
stałe mogą wejść do oferty X-Store. DuŜą popularnością cieszy się np. moŜliwość odbioru przesyłek 
przez klientów sklepów internetowych (księgarnia Merlin - tzw. pick-up points).Na najbliŜsze sześć 
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miesięcy zaplanowane jest rozpoczęcie współpracy z kolejnymi partnerami operującymi w szeroko 
rozumianej branŜy internetowej.  
W II połowie 2009 r. spółka planuje otwarcie 4 nowych punktów. W 2010 r. sieć ma się zwiększyć o 
kolejnych 10 -12 punktów X-Store.  
Spółka planuje, Ŝe do końca 2009r. będzie posiadała sieć 10 punktów X-Store na terenie kraju (w 
Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie) 
W 2010 roku Spółka zamierza otworzyć kolejne dwa punkty w Krakowie i Warszawie. 
 
TG Investments Sp. z o.o.  
Podmiot zaleŜny od TUP z siedzibą w Poznaniu, ul. OŜarowska 42. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000299540 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, 
Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS. 
TG Investment to spółka celowa przeznaczona do realizacji projektu inwestycyjnego. 
Spółka klasyfikowana jest w segmencie działalności pozostałej. 
Spółka nie prowadziła w okresie I półrocza 2009 r. i okresach poprzednich działalności inwestycyjnej. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł 
kaŜdy. 
 
Duncon Bikes Sp. z o.o.  
Podmiot stowarzyszony, w którym TUP S.A pełni rolę inwestora finansowego. Firma z siedzibą w 
Krakowie, ul. Pędzichów 6.  
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000282452 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy KRS. 
Spółka zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją ram rowerowych do sportów 
grawitacyjnych. 
Działalność spółki klasyfikowana jest w segmencie działalności pozostałej. 
Spółka funkcjonuje w strukturze organizacyjnej TUP od maja 2008 r. 
 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 526 500 zł i dzieli się na 1 053 udziałów o wartości nominalnej 500 zł 
kaŜdy. 
 
dane w tys. zł 01.01.09-30.06.09 01.01.08-30.06.08 
Aktywa trwałe 750 - 
Aktywa obrotowe 1 718 43 
Przychody ze sprzedaŜy 697 - 
Zysk netto (288) (8) 

 
� PAI PAGI S.A.  
Podmiot stowarzyszony z siedzibą w Warszawie, ul. OdrowąŜa 13. 
Spółka zarejestrowana w KRS pod nr 0000063315 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy KRS. 
Firma świadczy usługi z zakresu dostępu do Internetu, transmisji danych, rozsiewu sygnału radiowego 
i telewizyjnego. Jej klientami są przede wszystkim instytucje administracji publicznej i terenowej, 
finansowe (w tym GPW) oraz duŜe przedsiębiorstwa. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 428 032 zł i dzieli się na 9 428 032 akcji o wartości nominalnej 1 zł 
kaŜdy. 

dane w tys. zł 01.01.09-30.06.09 01.01.08-30.06.08 
Aktywa trwałe 3 065 3 334 
Aktywa obrotowe 1 956 2 162 
Przychody ze sprzedaŜy 3 824 2 918 
Zysk netto 209 152 
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3. Czynniki maj ące wpływ na osi ągni ęcie wyników w przyszło ści 

Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta b ędą miały wpływ na osi ągnięte przez niego 
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartał u 
 
Wynik TUP S.A. zaleŜny jest od wartości spółek zaleŜnych. Poszczególne spółki z portfela 
inwestycyjnego wraŜliwe są na następujące czynniki: 
 

TUP Property S.A. i System SL Sp. z o.o. 
� MoŜliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na realizację zamierzeń inwestycyjnych 
� Utrzymanie poziomu najmu powierzchni komercyjnym na satysfakcjonującym poziomie, 

gwarantującym stabilne przychody i wysoką stopę zwrotu z całej inwestycji 
� Zwiększenie wykorzystania potencjału nieruchomości w tym w Zakroczymiu (hala magazynowa) i 

zawarcie umowy najmu 
� Terminowe regulowanie zobowiązań handlowych przez kontrahentów Spółki – głównie najemców 

powierzchni komercyjnych 
� Sytuacja gospodarcza oraz kurs euro wpływające na kondycję finansową najemców oraz 

udzielanie rabatów na wynajmowane powierzchnie. 
  

Chmielowskie Sp. z o.o. 
� Zgodna z załoŜonym harmonogramem realizacja budowy ekologicznego miasta 
� Wzrost lub spadek wartości posiadanej nieruchomości 
� Sytuacja na rynku nieruchomości 
� Powodzenie w uzyskaniu koniecznych pozwoleń i decyzji do dalszej realizacji projektu 
� Sytuacja gospodarcza w obszarach związanych z realizacją projektu 
� Współpraca z lokalnymi władzami terenu inwestycyjnego 
� Dobór rzetelnych i wiarygodnych firm wykonujących poszczególne prace związane z realizacją 

inwestycji 
 
Port Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. 
� Zwiększenie obszaru przeznaczonego na cumowanie łodzi a tym samym liczby miejsc 

cumowniczych w porcie 
� Promocja miejsc noclegowych w portowych hostelach oraz uzyskanie wyŜszych przychodów ze 

sprzedaŜy miejsc noclegowych 
� Współpraca z lokalnymi władzami oraz przedłuŜenie umowy dzierŜawy terenu portu 
� Dobór partnerów biznesowych do rozszerzenie oferty usług portu 
� Sytuacja na rynku usług turystycznych 
� Sytuacja ekologiczna Zalewu Zegrzyńskiego 
 
Roda Sp. z o.o. 
� Utrzymująca się trudna sytuacja w branŜy odzieŜowej 
� Poziom skali zleceń produkcyjnych od zagranicznych kontrahentów 
� Potencjalna konkurencja ze strony firm świadczących usługi przeszyć uszlachetniających po 

niŜszej cenie, jednak kosztem jakości i zachowania standardów prawa pracy. 
� Rozpowszechnianie marki Modena i realizacja działań marketingu bezpośredniego  
� Poziom kursu euro w związku z realizacją przeszyć uszlachetniających dla firm z zagranicy. 
 

Euroconstruction Sp. z o.o. 
� Realizacja działań zmierzających do zakończenia prac nad pozyskaniem technologii budowy 

domów w konstrukcji stalowej 
� Uzyskanie pozwoleń na budowę domu 
� Podejmowanie działań zmierzających do rozpoznania potrzeb rynkowych oraz dostarczanie na 

rynek informacji o ekonomicznej technologii budowy domów w konstrukcji stalowej  
� Sytuacja na rynku stali 
� Pozyskiwanie klientów 
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� Udział w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym  (WRPO)  lub  ogólnopolskim 
Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG), celem częściowego sfinansowania ze 
środków europejskich wdroŜenia nowej technologii wznoszenia technologii budowy domów w 
lekkiej konstrukcji stalowej 

 

X-press Couriers Sp. z o.o. 
� Realizacja działań marketingowych dąŜących do zamiany obecnych punktów obsługi klienta na 

wzór bardziej funkcjonalnych X-Store oraz Re-branding samochodów wg nowego wizerunku i 
logo 

� Otwarcie dwóch nowych lokalizacji X-Store w Warszawie i Poznaniu  
� WdroŜenie kompleksowej operacyjno-finansowej platformy IT w celu zwiększenia 

profesjonalności świadczonych usług 
� Zawarcie nowych kontraktów na obsługę kurierską w nowych oraz istniejących lokalizacjach 
� Dopasowanie oferty do zmieniającego się rynku w świetle panującego kryzysu gospodarczego  
� Rozpoczęcie współpracy z kolejnymi partnerami  
 

4. Ryzyka i zagro Ŝenia oraz zarz ądzanie ryzykiem finansowym 

Opis podstawowych zagro Ŝeń i ryzyka zwi ązanych z pozostałymi miesi ącami roku obrotowego 
oraz informacja o zarz ądzaniu ryzykiem finansowym 

 

Mimo zróŜnicowania branŜowego spółki Grupy Kapitałowej obciąŜone są podobnymi ryzykami 
szczególnie w zakresie ryzyka finansowego  
TUP prowadzi strategię zarządzania ryzykiem finansowym polegającą na ograniczaniu do minimum 
ryzyka mającego wpływ na działalność podmiotów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. 
Istotnym elementem tego procesu jest monitoring ryzyk w odniesieniu do osiąganych dochodów z 
prowadzonej działalności w poszczególnych segmentach rynku, w których spółki realizują działalność 
oraz monitoring poziomu kapitału, który moŜe zapewnić bezpieczeństwo prowadzonych 
przedsięwzięć. 
W związku z tym w spółkach zaleŜnych od TUP istotne są poniŜsze rodzaje ryzyk: 
 
Ryzyko walutowe: 
 
Ryzyko walutowe 
 
TUP Property  i System SL Sp. z o.o. 
 
Wycena nieruchomości wynajętych odbywa się metodą dochodową. Firma przy zakupie ww. 
stosowała częściową dźwignię finansową zaciągając kredyt w walucie, w której pobierane są czynsze 
z wynajmu  średnio na poziomie około 60% ówczesnej wartości nieruchomości. W przypadku wahań 
kursowych wartość zaciągniętych kredytów jest częściowo równowaŜona poprzez wycenę 
nieruchomości.  
 
Wzrost wartości złotówki skutkuje obniŜeniem wartości nieruchomości  co jednak częściowo pozostaje 
kompensowane przez obniŜenie wartości zaciągniętego kredytu, w sytuacji obniŜenia wartości 
złotówki nastąpi podniesienie wartości nieruchomości, częściowo jednak kompensowane zwiększoną 
wartością zaciągniętego kredytu. 
 
Roda Sp. z o.o. 
 
Ryzyko to dotyczy realizowanej przez spółkę sprzedaŜy na rynku europejskim. W celu częściowego 
zniwelowania ryzyka kursowego spółka Roda stosowała kontrakty wykorzystujące instrument opcji 
walutowej 
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Ryzyko stopy procentowej 
 
Dotyczy wszystkich podmiotów zaleŜnych i powiązanych, którym TUP S.A. udzieliła poŜyczek oraz 
dodatkowo TUP Property, System SL, Euroconstruction oraz Duncon Bikes, w zakresie zawartych 
umów kredytowych na finansowanie nieruchomości inwestycyjnych oraz finansowanie działalności a 
takŜe Tanis Investments, która posiada naleŜność oprocentowaną zmienną stopą procentową 
(WIBOR) powiększoną o marŜę.  
Ryzyko stopy procentowej związane ze zmianą referencyjnej stopy procentowej 
(WIBOR/EURIBOR/LIBOR) na rynku międzybankowym. NaraŜa to spółki na ryzyko zmiany 
przepływów pienięŜnych w wyniku zmiany stóp procentowych. 
W 2008r. i na przestrzeni I półrocza 2008 Zarządy spółek TUP Property i System SL, które zaciągnęły 
kredyty na największe kwoty, przewidując nadchodzącą obniŜkę stóp procentowych nie zawarły 
transakcji zabezpieczających przed wyŜej opisanym ryzykiem. 
W związku z tym koszty finansowe z tytułu odsetek bankowych TUP Property ogółem obniŜyły się o 
około 29% porównując ze sobą dwa pierwsze kwartały 2009 r. nawet wobec wzrostu kursu Euro, 
natomiast w spółce System SL uległy obniŜeniu o około 14% porównując ze sobą dwa pierwsze 
kwartały 2009 r. nawet wobec wzrostu kursu CHF. 
 
Skonsolidowana kwota zobowiązań netto wraŜliwa na ryzyko zmiany stopy procentowej obliczona jako 
róŜnica zobowiązań i naleŜności odsetkowych oprocentowanych zmienną stopą odsetkową na dzień 
30 czerwca 2009 r. wyniosła 49 014 tys. zł. co stanowi 25,68 % sumy kapitałów własnych i zdaniem 
Zarządu jednostki dominującej nie stanowi ona zagroŜenia dla wyniku finansowego ani płynności 
finansowej TUP i spółek zaleŜnych, niezaleŜnie od obecnej sytuacji rynkowej. 
Kwota ekspozycji netto na koniec I półrocza 2009 r. jest niŜsza o 6,18 % w stosunku stanu na koniec I 
kwartału 2009.Termin zapadalności większości zobowiązań (95,36%) przypada na rok 2012 natomiast 
84,21% naleŜności są naleŜnościami krótkoterminowymi 
 
Ryzyko kredytowe 
 
Dotyczy wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej w zakresie świadczonych usług. 
 
Ryzykiem kredytowym obciąŜone są naleŜności z tytułu dostaw i usług. 
W większości spółek (zwłaszcza tych, które zarządzają nieruchomościami) okresy kredytowania 
kredytem kupieckim są krótkie a ich rotacja podlega bieŜącemu monitorowaniu. Spółki stosują 
zdywersyfikowane sposoby zabezpieczania przyszłych naleŜności przy zawieraniu umów. W Spółkach 
zajmujących się nieruchomościami w okresie sprawozdawczym nie zakwalifikowano Ŝadnych 
naleŜności do grupy nieściągalnych. 
 
Ryzyko płynności 
 
Dotyczy wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej. 
Zachowanie wysokich standardów przy przygotowaniu planów finansowych pozwała ograniczać 
ryzyko płynności.  
Płynność spółek jest monitorowana na bieŜąco, w przypadku ewentualnych zachwiań podejmowane 
są natychmiastowe działania ograniczające tak koszty jak i wydatki. 
 
System SL i TUP Property  
 
W związku z uzyskiwaniem przychodów na stałym przewidywalnym poziomie wynikającym z 
zawartych długoterminowych umów najmu, ryzyko płynności jest bezpośrednim następstwem ryzyka 
kredytowego, walutowego i stopy procentowej.  
 
TUP S.A.  
 
Ryzyko płynności moŜe być związane z występowaniem w spółce TUP istotnych finansowo zdarzeń 
jednorazowych takich jak akwizycja spółki, znaczne zwiększenie zaangaŜowania w spółkę zaleŜną, 
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dokapitalizowanie danego projektu lub sprzedaŜ projektu bądź spółki. Zdarzenia te są źródłem 
znacznej fluktuacji środków finansowych. Efektem tych działań mogą być przejściowe trudności w 
zarządzaniu płynnością.  
Ryzyko wystąpienia trudności z płynnością jest niewielkie z uwagi na wysokie wskaźniki płynności 
Spółki w latach 2007 - 2009. 
Źródłem uzupełniania ewentualnych braków finansowych, które umoŜliwia takŜe generowanie 
dodatnich przepływów pienięŜnych na oczekiwanym poziomie jest zarządzany i rozszerzany przez 
TUP Property portfel nieruchomości komercyjnych z przeznaczeniem na wynajem. Stanowi on 
stabilne źródło dochodu o atrakcyjnej stopie zwrotu. 
Spółka nie ma i nie miała w przeszłości problemów z płynnością. W związku z tym emitent ,zgodnie z 
najlepszą wiedzą Zarządu i dającą się przewidzieć sytuacją rynkową, jest naraŜony na to ryzyko w 
niewielkim stopniu.  
 
W przypadku pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej ryzyko płynności dotyczy utrzymania środków 
koniecznych na realizację rozpoczętych projektów i kapitału obrotowego na odpowiednim poziomie. 
 
Ryzyko cenowe 
 
TUP Property S.A., System SL Sp. z o.o. 
 
PoniewaŜ 56% skonsolidowanych aktywów stanowią nieruchomości, występuje ryzyko cenowe 
dotyczące wartości godziwej tych nieruchomości, co przekłada się na wartość bilansową inwestycji, a 
w konsekwencji na wartość skonsolidowanych kapitałów własnych. Przy zmianach cen na rynku 
nieruchomości występują zmiany ich wartości godziwej, które oddziaływają na wyniki realizowane w 
poszczególnych spółkach i wpływają na ich wycenę w przyszłych okresach, odzwierciedlając takŜe 
wartość inwestycji poczynionych przez TUP. 
Innym obszarem tego ryzyka w przypadku dekoniunktury na rynku nieruchomości lub nadpodaŜy 
powierzchni uŜytkowej moŜe być obniŜka wysokości stawek najmu do poziomu niŜszego niŜ 
pierwotnie zakładano, co moŜe spowodować obniŜenie efektywności finansowej uzyskiwanej z 
posiadanego portfela nieruchomości.  
Ograniczeniem tego ryzyka jest dywersyfikacja geograficzna, branŜowa, długości kontraktów, statusu 
najemców czy teŜ wielkości powierzchni objętych poszczególnymi kontraktami. 
 
Roda Sp. z o.o., Euroconstruction Sp. z o.o.,  
 
Ryzyko cenowe związane jest z ustaleniem zbyt niskiej ceny na wykonywane usługi, co byłoby 
toŜsame z pogorszeniem efektywności transakcji na przestrzeni czasu od ustanowienia kontraktu do 
momentu jego realizacji.  
Innym obszarem ryzyka cenowego w spółce jest pozycja konkurencyjna innych podmiotów 
prowadzących podobny rodzaj działalności, ich elastyczność w zakresie szybkości dostosowania 
swojej oferty i mocy produkcyjnych do potrzeb rynku.  
W spółkach produkcyjnych ryzyko cenowe odnosi się takŜe do niekorzystnych zmian cen materiałów i 
surowców do produkcji w stosunku do sprzedawanych wyrobów lub usługi. Niekorzystne zmiany cen 
wpływają na koszty produkcji, przychody ze sprzedaŜy, zysk, a w ostateczności takŜe dla wartość 
firmy. 
Ograniczeniem tego ryzyka jest zachowanie wysokich standardów w momencie zawierania kontraktu 
oraz prowadzenie właściwej gospodarki zakupów i zarządzania zapasami produkcyjnymi.  
 
X-press Couriers Sp. z o.o., Port Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. 
 
Ryzyko cenowe związane jest w spółce ściśle z pozycją firmy, barierami wejścia z nową ofertą na 
rynek oraz utrzymywaniem nabywców swoich usług na określonym poziomie ilościowym i 
jakościowym.  
Ryzyko to niwelowane jest zachowaniem wysokiej jakości świadczonych usług oraz rozszerzaniem 
oferty o nowe, unikatowe i dopasowane do klientów produkty (np.: X-Stores w X-press Couriers). 
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Ryzyko wyceny 
 
Na ryzyko to naraŜone są wszystkie spółki Grupy Kapitałowej w zakresie realizowanych 
przedsięwzięć. 
 
Akwizycje spółek lub inwestycje w poszczególne projekty, jakie realizują spółki zarówno na etapie 
zakupu jak i sprzedaŜy wymagają wyceny. Niewłaściwe parametry przyjęte w wycenie mogą być 
przyczyną poniesienia straty przy transakcji zakupu – zakup powyŜej wartości, a w przypadku 
sprzedaŜy – sprzedaŜ poniŜej wartości. Takie zdarzenia mogłyby mieć negatywny wpływ na 
efektywność finansową realizowanych przedsięwzięć. W celu wyeliminowania ryzyka, Spółki starannie 
dobierają wartość parametrów przy sporządzaniu wycen. Z uwagi na to, ryzyko wyceny jest,  zgodnie 
z najlepszą wiedzą Zarządu Grupy Kapitałowej i dającą się przewidzieć sytuacją rynkową, skutecznie 
eliminowane. 
 
Ryzyko inwestycyjne 
 
Związane z ryzykiem wyceny, dotyczy głównie TUP S.A. jako inwestora finansowego a takŜe 
pozostałych spółek w zakresie realizowanych przedsięwzięć. 
 
Ryzyko to moŜe wystąpić wówczas, gdy zrealizowana stopa zwrotu w przyszłości róŜni się od stopy 
oczekiwanej. Przyczyną moŜe być dokonanie złych wycen oraz nieprawidłowości w szacowaniu stóp 
zwrotu z danej inwestycji. W przypadku inwestycji zagranicznych ryzyko to występuje w momencie 
niekorzystnego  wahania kursów walut lub zmianie innych czynników makroekonomicznych. 
Ze względu na występowanie czynników makroekonomicznych, niezaleŜnych od Spółki 
wyeliminowanie tego typu ryzyka nie jest moŜliwe. Ograniczeniem negatywnego wpływu  jest 
opieranie się na doświadczeniu kadry menadŜerskiej oraz przygotowywanych przez ekspertów 
prognozach makroekonomicznych.  
Nieodłącznym elementem ryzyka w działalności TUP są takŜe ryzyka firm naleŜących do portfela 
inwestycyjnego Spółki. Wystąpienie danego czynnika ryzyka w spółce zaleŜnej moŜe mieć negatywne 
implikacje dla działalność TUP. 
 
Oprócz ryzyk finansowych w działalności Spółek moŜna rozpoznać następujące ryzyka: 
 
Chmielowskie Sp. z o.o. 
 
Ryzyko opóźnienia w czasie otrzymania MPZP 
Opóźnienie w uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego moŜe powodować 
opóźnienia w harmonogramach dotyczących realizacji poszczególnych prac związanych z budową 
ekologicznego miasteczka. 
Dobra współpraca Spółki z władzami miejskimi minimalizują to ryzyko i prawdopodobieństwo jego 
wystąpienia jest niewielkie. 
 
Ryzyko związane z blokowaniem inwestycji 
Ryzyko związane jest z wykorzystaniem przepisów prawnych i procedur słuŜących blokowaniu lub 
opóźnianiu inwestycji przez nieprzychylne realizacji projektu organizacje lub osoby prywatne. Ryzyko 
to jest niewielkie z uwagi na proekologiczny charakter inwestycji jak teŜ z uwagi na brak w pobliŜu 
realizacji inwestycji prywatnych właścicieli nieruchomości mieszkalnych. 
 
Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą 
W przypadku konieczności zaciągnięcia kredytu utrzymująca się trudna sytuacja gospodarcza moŜe 
być źródłem trudności w jego uzyskaniu. 
 
Ryzyko związane z pozyskaniem inwestorów 
Ryzyko to związane jest takŜe z koniunkturą gospodarczą. Trwający kryzys gospodarczy powoduje u 
inwestorów mniejszą skłonność do ryzyka i inwestowania w nowe przedsięwzięcia. Ryzyko to 
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niwelowane jest w Spółce poprzez intensywne poszukiwania partnerów biznesowych w Polsce i za 
granicą. 
 
Roda Sp. z o.o. 
 
Ryzyko utraty klienta  
Ryzyko to wiąŜe się z moŜliwością ulokowania produkcji na tańszym rynku wschodnim. 
Spółka świadczy usługi na wysokim poziomie, dbając tym samym o markę, której produkcja rynku 
wschodniego nie moŜe dorównać. 
 

5. Informacje o prognozach wyników finansowych 

Stanowisko Zarz ądu odno śnie do mo Ŝliwo ści zrealizowania wcze śniej publikowanych prognoz 
wyników finansowych na dany rok, świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartaln ym 
w stosunku do wyników prognozowanych 
 
Zarząd Spółki nie publikował prognoz wyników finansowych. 

6. Struktura akcjonariatu 

Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących bezpo średnio lub po średnio przez podmioty zale Ŝne 
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ na dzie ń przekazania raportu wraz z wskazaniem 
liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich pro centowego udziału w kapitale zakładowym, 
liczby głosów z nich wynikaj ących i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie g łosów na 
walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w struktur ze własno ści znacznych pakietów akcji 
Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego rapo rtu kwartalnego 
 
Lp Nazwa podmiotu Liczba Akcji Liczba głosów Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

1. Rodzina Moritz z 
podmiotem zale Ŝnym 
Hlamata Holdings Limited 
W tym:  

8 008 924 14 284 124 52,65% 66,00% 

 Hlamata Holdings Limited-
podmiot  zaleŜny od 
ElŜbiety Moritz 

6 531 087 12 806 287 42,93% 59,17% 

 ElŜbieta Moritz 445 733 445 733 2,93% 2,06% 
 Lesław Moritz 942 888 942 888 6,20% 4,36% 
 Robert Moritz 85 500 85 500 0,56% 0,39% 
 Małgorzata Moritz 3 716 3 716 0,03% 0,02% 
2. Deutsche Bank AG 

poprzez podmiot zale Ŝny 
DWS Polska TFI S.A. 

1 685 483 1 685 483 11,08% 7,79% 

Razem znaczni Akcjonariusze:  9 585 065 15 860 265 63,73% 73,79% 

 

W okresie od przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2009r. Spółka (na podstawie informacji o 
rozliczeniu podatku od dywidendy, na dzień 28 lipca 2009r) zanotowała zwiększenie stanu posiadania 
akcji przez Deutsche Bank AG poprzez podmiot zaleŜny DWS Polska TFI S.A. o 109 342 akcje. 
W rezultacie podmiot ten zwiększył udział w kapitale zakładowym TUP S.A. o 0,72% i o 0,51% w 
głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
 

7. Informacja o stanie posiadania akcji Spółki prze z osoby zarz ądzające i nadzoruj ące 

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub upr awnień do nich przez osoby zarz ądzające i 
nadzoruj ące Emitenta na dzie ń przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w st anie 
posiadania, w okresie od przekazania raportu kwarta lnego, odr ębnie dla ka Ŝdej z osób 
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Osoba 

zarządzająca/nadzoruj ąca Liczba akcji Zmiana, ( -) spadek, (+)wzrost,  
(*) brak 

Robert Jacek Moritz 
Prezes Zarządu     85 500 * 

Lesław Moritz 
(Przewodniczący Rady 
Nadzorczej) i ElŜbieta Moritz** 

1 388 621 * 

Władysław Sobański 
Członek Rady Nadzorczej       5 713 * 

 
** ElŜbieta Moritz w wyniku przejęcia większościowego pakietu udziałów Hlamata Holding Limited 
kontroluje dodatkowo 6 531 087 akcji TUP uprawniających do wykonania 12 806 287 głosów na WZ 

Od momentu przekazania raportu za I kwartał 2009 r. nie nastąpiły zmiany w posiadaniu akcji TUP 
S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki. 

 

8. Informacje o post ępowaniach s ądowych 

 

Wskazanie post ępowań tocz ących si ę przed s ądem, organem wła ściwym dla post ępowania 
arbitra Ŝowego lub organem administracji publicznej, z uwzgl ędnieniem informacji w zakresie: 

a) Post ępowania dotycz ącego zobowi ązań albo wierzytelno ści Emitenta lub jednostki 
zaleŜnej, których warto ść stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitent a, z 
określeniem: przedmiotu post ępowania, warto ści przedmiotu sporu, daty wszcz ęcia 
post ępowania, stron wszcz ętego post ępowania oraz stanowiska Emitenta; 

b) Dwu lub wi ęcej post ępowań dotycz ących zobowi ązań oraz wierzytelno ści, których 
łączna warto ść stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów włas nych Emitenta, z 
określeniem ł ącznej warto ści post ępowań odrębnie w grupie zobowi ązań oraz 
wierzytelno ści wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz , w odniesieniu do 
najwi ększych post ępowań w grupie zobowi ązań i grupie wierzytelno ści – ze 
wskazaniem ich przedmiotu, warto ści przedmiotu sporu, daty wszcz ęcia post ępowania 
oraz stron wszcz ętego post ępowania 
 

TUP S.A. ani spółki zaleŜne nie były stroną postępowań, których wartość lub łączna wartość 
stanowiłaby 10% kapitałów własnych emitenta.  
 

9. Transakcje z podmiotami powi ązanymi 

Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostk ę od niego zale Ŝną jednej lub wielu 
transakcji podmiotami powi ązanymi, je Ŝeli pojedynczo lub ł ącznie s ą one istotne i zostały 
zawarte na innych warunkach ni Ŝ rynkowe, z wyj ątkiem transakcji zawieranych przez Emitenta 
będącego funduszem z podmiotem powi ązanym, wraz ze wskazaniem ich warto ści, przy czym 
informacje dotycz ące poszczególnych transakcji mog ą być zgrupowane według rodzaju, z 
wyj ątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczegól nych transakcji s ą niezb ędne do 
zrozumienia ich wpływu na sytuacj ę majątkow ą, finansow ą i wynik finansowy Emitenta , wraz z 
przedstawieniem: 

a) Informacji o podmiocie, z którym została zawarta  transakcja; 
b) Informacji o powi ązaniach emitenta lub jednostki od niego zale Ŝnej z podmiotem 

będącym stron ą transakcji 
c) Informacji o przedmiocie transakcji 
d) Istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uw zględnieniem warunków 

finansowych oraz wskazaniem okre ślonych przez strony specyficznych warunków, 
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charakterystycznych dla tej umowy, w szczególno ści odbiegaj ących od warunków 
powszechnie stosowanych dla danego typu umowy; 

e) Innych informacji dotycz ących tych transakcji, je Ŝeli są niezb ędne do zrozumienia 
sytuacji maj ątkowej, finansowej wyniku finansowego Emitenta 

f) Wszelkich zmian transakcji z podmiotami powi ązanymi, opisanych w ostatnim 
sprawozdaniu rocznym, które mogły mie ć istotny wpływ na sytuacj ę majątkow ą i wynik 
finansowy Emitenta 

 
Wszystkie transakcje emitenta lub podmiotów powiązanych zawierane są na warunkach rynkowych i 
wynikają z charakteru prowadzonej działalności. 
Emitent lub jednostki zaleŜne zawarły ze sobą następujące istotne transakcje: 

Nazwa podmiotu Transakcja Data 
transakcji Opis 

Euroconstruction  
Sp. z o.o. 

Aneks do umowy poŜyczki z dnia 
22.02.07 udzielonej przez TUP 

S.A.  
02.01.2009 

Oprocentowania: Wibor 3M plus 2% marŜy 
Aneks przedłuŜa termin spłaty do: 
31.12.2010r. 

Euroconstruction  
Sp. z o.o. 

Aneks do umowy poŜyczki z dnia 
02.11.05  udzielonej przez TUP 

S.A. 
02.01.2009 

Oprocentowania: Wibor 3M plus 2% marŜy 
Aneks przedłuŜa termin spłaty do: 31.12.2010r 

Euroconstruction  
Sp. z o.o. 

Aneks do umowy poŜyczki z dnia 
29.12.06  udzielonej przez TUP 

S.A. 
02.01.2009 

Oprocentowania: Wibor 3M plus 2% marŜy 
Aneks przedłuŜa termin spłaty do: 31.12.2010r 

Roda  
Sp. z o.o. 

Aneks do umowy poŜyczki z dnia 
23.04.08 udzielonej przez TUP 

S.A. 
02.01.2009 

Oprocentowania: Wibor 1RM plus 1,5% marŜy 
Aneks przedłuŜa termin spłaty do: 
31.12.2009r. 

TUP Property S.A. 
Umowa poŜyczki udzielonej 

przez Tanis Investments Sp. z 
o.o. 

29.01.2009r. 

Kwota poŜyczki: 500 tys. zł  
Oprocentowanie: WIBOR 1M+2% marŜy 
PoŜyczka zawarta na okres do dnia 
31.12.2012r. 

Port Jachtowy Nieporęt  
Sp. z o.o. 

Umowa objęcia przez TUP S.A. 
udziałów w podwyŜszonym 

kapitale zakładowym 
06.02.2009 

TUP S.A. objęła 350 udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki, 
Wartość nominalna udziału wyniosła 1 tys zł. 
Wszystkie udziały zostały pokryte wkładem 
pienięŜnym ze środków własnych TUP. Po 
podwyŜszeniu kapitał zakładowy spółki Port 
Jachtowy Nieporęt wynosi 1 000 tys zł i dzieli 
się na 1 000 udziałów. TUP S.A. jest jedynym 
udziałowcem spółki. 
Kwota podwyŜszenia została przeznaczona na 
rozwój działalności Portu. 

Roda  
Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez TUP 
S.A. 09.02.2009 

Kwota poŜyczki: 300 tys zł 
Oprocentowanie: WIBOR 1R plus 1,5% marŜy 
PoŜyczka zawarta na okres do dnia 
31.12.2010r. 

Port Jachtowy Nieporęt  
Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez TUP 
S.A. 

24.02.2009r. 

Kwota poŜyczki: 1 700 tys zł 
Oprocentowanie: WIBOR 1R plus 2% marŜy 
PoŜyczka zawarta na okres do dnia 
31.12.2010r. 

Euroconstruction  
Sp. z o.o. 

Umowa objęcia przez TUP S.A. 
udziałów w podwyŜszonym 

kapitale zakładowym 
17.02.2009 

TUP S.A. objęła 10 000 nowych udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki 
Euroconstruction.Wartość nominalna udziału 
wyniosła 100 zł. Wszystkie udziały zostały 
pokryte wkładem pienięŜnym ze środków 
własnych TUP. Po podwyŜszeniu kapitał 
zakładowy wynosi 2 000 tys zł i dzieli się na 
20 000 udziałów. TUP S.A. jest jedynym 
udziałowcem Spółki.  

Chmielowskie  
Sp. z o.o. 

PoŜyczka udzielona przez TUP 
S.A. 

24.02.2009 

Kwota poŜyczki: 3 000 tys. zł 
Oprocentowanie: WIBOR 1R plus 2% marŜy 
PoŜyczka zawarta na okres do dnia 
31.12.2012 r. 

Euroconstruction  
Sp. z o.o. Dopłata do kapitału zapasowego 14.04.2009 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Wspólników Euroconstruction uchwałą z dnia 
14.04.09 r. zobowiązało TUP S.A. do dopłaty 
w wysokości 1 000 tys zł na podwyŜszenie 
kapitału zapasowego. Zwrot dopłaty nastąpi na 
zasadach określonych w art. 179 KSH. 
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Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi znajdują się w nocie objaśniającej do 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TUP 

 

10.  Poręczenia i gwarancje 

 
Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez je dnostk ę od niego zale Ŝną poręczeń 
kredytu lub po Ŝyczki lub udzieleniu gwarancji- ł ącznie jednemu podmiotowi lub 
jednostce zale Ŝnej od tego podmiotu, je Ŝeli łączna warto ść istniej ących por ęczeń lub 
gwarancji stanowi równowarto ść co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z 
określeniem: 

a) Nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielon e poręczenia lub gwarancje 
b) Łącznej kwoty kredytów lub po Ŝyczek, która w cało ści lub w okre ślonej cz ęści została 

odpowiednio por ęczona lub gwarantowana 
c) Okresu na jaki zostały udzielone por ęczenia lub gwarancje 
d) Warunków finansowych, na jakich zostały udzielon e poręczenia lub gwarancje, z 

określeniem wynagrodzenia Emitenta lub jednostki od nieg o zaleŜnej za udzielenie 
poręczeń lub gwarancji 

e) Charakteru powi ązań istniej ących pomi ędzy Emitentem a podmiotem, który zaci ągnął 
kredyty lub po Ŝyczki 

 
W Grupie Kapitałowej TUP na dzień 30.06.2009r. obowiązywały wymienione w poniŜszej tabeli 
poręczenia. Podmiotem, który udzielał poręczeń poszczególnym podmiotom jest TUP S.A. – podmiot 
dominujący w Grupie Kapitałowej TUP. Podmioty, którym udzielono poręczenia lub gwarancji są 
podmiotami zaleŜnymi  lub stowarzyszonymi z TUP. 
 

Podmiot  Data 
poręczenia  

Rodzaj por ęczenia  Czas 
trwania  

Kwota  

Euroconstruction 
Sp. z o.o. 08.11.06 

Poręczenie wekslowe jako zabezpieczenie kredytu 
w rachunku bieŜącym na kwotę 1 000 tys. zł 
udzielonego przez DZ Bank Polska S.A. 

8.11.2012 
Do kwoty 1 

mln zł 

Euroconstruction 
Sp. z o.o. 17.05.07 

Poręczenie dla weksla wystawionego ‘in blanco’,jako 
zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego w 
kwocie 2 mln zł  - udzielonego przez DZ Bank 
Polska S.A. 

31.12.2015 Do kwoty 6 
mln zł 

TUP Property 
S.A. 

04.12.07 

Poręczenie weksla własnego ‘in blanco’ jako 
zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego 
inwestycyjnego w kwocie nie wyŜszej niŜ 
równowartość w pln kwoty 10.451.523,55 eur 
udzielonego przez 
DZ Bank Polska S.A. 

30.11.2015 Do kwoty 20,9 
mln euro 

TUP Property 
S.A. 18.12.07 

Poręczenie wg. prawa cywilnego zabezpieczające 
wierzytelność dotyczącą kredytu inwestycyjnego w 
kwocie 32 mln zł  - udzielonego przez BZ WBK S.A. 

31.12.2015 
Do kwoty 64 

mln zł 

Duncon 
Bikes(podmiot 
stowarzyszony)  

Sp. z o.o. 

09.07.08 

Poręczenie wg. prawa cywilnego – stanowiące 
solidarne zobowiązanie do spłaty wierzytelności w 
przypadku gdyby kredytobiorca nie wykonał 
zobowiązania wynikającego kredytu udzielonego 
przez DZ Bank Polska S.A. w kwocie 1 000 tys. zł 
w terminie i na warunkach określonych w umowie 
kredytowej. 

30.11.2012 Do kwoty 2 
mln zł 

System SL  
Sp. z o.o. 

22.10.08 

TUP S.A i TUP Property S.A. udzieliły poręczenia 
kredytu inwestycyjnego na zakup nieruchomości 
udzielonego przez DZ Bank Polska S.A. Kwota 
kredytu wyniosła 2 750 tys. franków szwajcarskich, 
co stanowiło równowartość kwoty 7 000 tys. zł. 
Poręczenie stanowi weksel własny "in blanco" 
poręczony przez TUP Property S.A. i TUP S.A. wraz 
z deklaracją wekslową . 

31.05.2020 

Do kwoty o 
równowartości 

w pln 5 501 
mln CHF 
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Duncon Bikes 
(podmiot 

stowarzyszony) 
Sp. z o.o. 

16.02.09 TUP S.A. udzieliła poręczenia cywilnego, kredytu 
obrotowego uzyskanego w DZ Bank Polska S.A  30.11.2012 

Do kwoty nie 
wyŜszej niŜ 

równowartość 
w pln kwoty 
400 000 usd 

 
 
Informacje dotyczące udzielonych poręczeń i gwarancji znajdują się w nocie objaśniającej do 
sprawozdania jednostkowego TUP S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej TUP. 
 
 
 
 
 
Robert Jacek Moritz 
 
Prezes Zarządu 

 

 


