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I. WYBRANE DANE FINANSOWE TRUST S.A. PRZELICZONE NA EURO

Wybrane dane flnansowe
stan na

30.06.2012
Stan na

30.06.2011
Stan na

30.06.2012
Stan na

30,05.2011
w tys. EUR

54 410,49 5 1 8 5 3 , 1 1 t2 879,44 13 115,09
89 285,80 46472,48 21134,73 21471,2a

7^h^$'ia,a6t- L.A+L,
71741,56 69 755,50 7A 402,I\ 1,7 643,09
t7 s44,24 L6 71,6,97 2732,62 4 22A,X8
7 72' t ,14 7 594,96 1427,66

134 764,73
1 1 8 6 . 9 5

32 1a6,51 33 074,O'tSroati pieniqzne i rnnei@wif,[iiq;; 542,a4 128,49 300,2I

w tys. qLI
8 525,18 1,5 433,44 2000,61 3 871,33
3 963,57 11413,38 930,13 2 862,94

Zysk (strata)bruto
1359,83 3 321,95 319,11 434,7A
331,02 21,57,38 77,68 s4t,76
331,02 2 7513a 17.6a 541,L6

dta pozyc;ibitansu (ireonn i[ifieifiil n L,'soi
Srednich NBpl

3,9537dla pozycjr rachunku zysk-ilill
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I I .  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TRUST S.A.

Sprawozdanie finansowe Trust S.A. za I pdlrocze 2012 a. sporzqdzono wedlug Miqdzynarodowych Standard6w
Sprawozdawczo3ci Finansowej.

AIATS. AICYWA
Stan na

30.05.2012
Sten na

30.05.2011
7 721141,13 7 594 963,58Rzeczowe aktywa trwale

Nieruchomojci inwestycyjne

Pozostale wa rtoici niemateria lne
hwestycje w jedn ostkach stowar?yszonych

Aktywa z tytulu podatku odroczone8o
Nale2noici z tytutu teasingu fi nansowego

Pozostale aktywa finansowe 190 s98,22

3 610 084,94

0,00

3 507 000,00
413 459,97

123 325,26

3 626 a24,s0-

0,00

3 507 000,00
33781q82

l3s 975 155,31 130 730 624,77Zapasy
Naleinojciz tytutu dostaw iustug o.az pozostate
naleinoSci
Naleinosci ztytulu leasingufinansowego

Pozostaie aktywa finansowe
Naleinoici2 tyt. Podatku VAT, innych podatkdw,
cel, ubezpieczefi i innych
Naletnosciztyt. podatku dochodowego
Rozliczenia miedzyokresowe
Srodki pieniqine i ich ekwiwatenty
Aktywa za klasyfikowa ne jako dostqpne do
sprzedazy

1 1 1 5 1 1 7 3 9 , 8 3

20 058 23s,93

2 074 159,00

31630,52
0,00

1,740 544,19
542 445,84

105174 249,30

17 298 106,34

5 950 798,19

1,77 596,81
0,00

942 927,19
1 186 946,94

SUMA AKTYWOW 143 695 29A,44 r38 325 588,3s

AIIAI{S. PASYWA
Stan na

30.05.2012
Stan na

30.06.201r
Napitalwlasny 54 410 493.6r 518s3112,3I
Wyemitowany kapitat akcyjny
Nadwyika ze sprzedary akcji
(apital rezerwowy z aktualizacji wyc€ny

Zyskizatrzymane

2 000 320,0(

108 539,1C

52 301634,54

2 000 320,0(

0,0c

49 452192 35

Wielkoici ujete bezpo6redniowkapitate,
zwiEzane z aktywa mi klasyfikowanym i jako
przeznaczone do sprzedaiy

Kapitaly przypadajace akcjonariuszom

54 410 493,

54 410 493

5 1 8 s 3 1

518s3 112,3



Kapitat przypadajqce akcjonarjuszom
niekontrolujacym (nnieiszojciowvnt

lobowiqqnlaltugoterninowe--
urugorerminowe po2yczki i kredyty bankowe

Pozostele 20bowiqzania finansowe
zobowiEzania z tytuiu Swiadczed emerytatnych

Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy dlugoterminowe
Przychody przysziych okres6w
Pozostale zobowiQzan ja

77 741562,31 69 75s 50r,9:

73 401385,0(

3 344 670,17
143 087,83
852 419,37

61432 045,71

2 619 29r,a3
135 772,!9

5 568 392,18

11 544 242,4! 16 716 974,01)row I u5rua oraz

I 
pozostale zobowiqzania
Kr6tkoterminowe poiy€zki i kredyty bankowe

Pozostale zobowiEza nia finansowe
EieiQce zobowiQzan ja podatkowe
Rezerwy krdtkoterminowe
Przychody przyszlych okres6w
Pozostale zobowiazania

Zobowiqzania zwiqzane bezpo6rednio z
aktwami trwalymi ktasyfi kowanymi
lako pneznaczone do sprzedaiy

3 019 447,O)

71ls 553,0!
453 000,0c

0,0c
836 701,35
119 541,08

773 20A,92

15 427132,72

784 024,99
334 607,37

0,00

1s 285 359,2( 26572936,4

.uuow|qama razem
89 28s 804.8{suMA pAsyw6w a5 472475,9i

143 596 29a.4t 138 325 588,3:

okles zakotlazony
30,06.2012 30.06.2011

uuraratnosc ft onwnuowana
#
ffi

@
.m
ffi

I 52s 117,52 15 433 435,71
4 561607,37 4 020 054,42

3 963 570,15 11413 38r,29

6s6 909,76
l92L \02 14 7 722 850,43

57 308,43P# 40191,26
83 03.r,19 102 095,97

1359 835,49 3 327 950,59
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I O73 067,54
Udzial w wyniku fi nansowym jed nostek

lstrata) przed opodatkowaniem 215? 379,04

Zysk lstrata)netto 2 dzlalalnojci

DzialalnoJd zaniechana
Zysk Gtrata)za okres z dzialalno(ci

JEDNOSTKOWT SPRAWOZOAT'IIE Z PRzEPTYwow
pttNtEzNyctr

1.O1.2012
30.06.2012

1.0r.,2011
30.06.2011

Ptzeptywy Srodk6w pienieinych z
dzlalalno<ci operacyjnej

Zysk/(strata) brutto

Korekty o pozycje:

Odsetki idywidendy, netto (+/-)
{Zyski)/straty z tytulu r62nic kursowych {+/ )
{Zysk)/svata na dzialalnodci inwestycyjnej
(zwiqkszenie)/ zmniejszenie stanu
naleinoici
(Zwiekszenie)/ zm n iejszenie stanu zapas6w
Zwiekszenie/ (zmniejszenie) sta n u

Zwiekszenie/ kmniejszenie) stanu dotacji

Zmiana stanu rezerw
Podatek dochodowy zaplacony

Zmianastanu rozliczei mied2yokresowych

331022,06

1,20 739,61
698 864,96

-5 983,01

311094,45
-1 662 042,06

't 145 495,46

637 514,38
0,00

-34 889,09
-136 410,89

2LS1 379,04

146 O53,t7
823 795,51-

-2 741,93

3 316 822,63
2 486 839,77

917 347,14

-247 923,40
0,00

'3 436 324,75
-s 476 832,84

P.zeplywy pienieine netto z dzialalnoici
opera.yjnei -2 761O53,8L -1190 325,88



drpust
1.OL.2012

30.05.2012
r.01.2011
30.05.2011

Przeptywy (rod kriw pienig-nfr II
dziatalnojcl inwesty€yinej
Sprzedai neczor ych al(tt*6* tr*aty.ti
warto6ci niematef ialnych (+)
Nabycie rzeczowych aktywdw tMatych i
wartoJci niemateriatnych ( )
Sprzedai nieruchomoEci inwestycyjnych
Nabycie nieruchomoft i inwestycyjnych
Sprzedai aktyw6w f inansowych
Nabycie aktyw6w finansowych ( )
Srodki pieniQ2ne z potaczenia
owidendy otrzymane (+)
Odsetki otrzyman e (+)
Splata udzietonych poiyczek
Udzielenie poryczek
Pozostale

3 082,18

no:

1 1 5 0 1 9 0 , 3 7

44 2s7,44
0,00
0,00

0,00

-47O 782,60

-too ooo,oo

0,00

P.zeplywy pienieine netto z aziatatno;A

Przeptywy Srodk6w pienieinyctr z

Wplywy z tytutu zacjQgniQcia
pozyczek/kredyt6w (+)
Wplywy z wyemitowany€h papier6w
dluinych
Splata poiyczek/kredytdw ( )
Dywidendy wyplacone rkcjonariuszom
iedn ostki don in ujQcej {,)
Splata zobowiqza6 z h/tulu leasingu
finansowego (-J
Oclsetki zaplacone (,)

s54 955,00

13 660 000,00
-11 800 000,00

0,00

26 902,57
,1084 568,38

1 000 000,00

22 OOO OOO,OO
-1,6 335 077 ,63

0,00

-35 729,28
-t 642 812,23

0,00dkipieniqine netto z drii6Gidd-

zwiqkszen ie neno s tanu 3rodkow--
pienie2nych i ich ekwiwatentdw
Srodki pieniQine i ich ekwiwatentyna
poczqtek okresu

-2 451204,77

2 994 050,51

736 691,15

srodki pienieine i ich ekwiwatenty niEni-

1186 946,590 ogranjczonei moihwolci  aIponowania



dt*,r=t
,EDIIOSTKOWE SPNAWOZDAN IE Z[

ZMIAiI W (APIIALE MASNYM
Napital

Kapital rezerwowy
zaktualilacii

Stan na 01.01.2011 2 000 320,00 0,00 47 695 4L3,34 49 595 733,34
Korekta z lat ubieglych

UjQte przychody i koszty razem 0,00

0,00
0,00

2 1,51 379,04

0,00
0,00

2 157 319,04
Stan na 30,06.2011 2 000 320,00 0,00 49 452 792,38 518s3112,38

Stan na 01.01.2012 2 000 320,00 112 548,80 51970 612,48 54 083 581,28
Korekta z lat ubieglych
Wyplata dywidendy
ujqte pnychody i koszty razem -4 109,70

0,00
0,00

331022,06

0,00
0,00

326 912,36
Stan na 30.05.2012 2 000 320,00 108 539,10 52 301534,54 s4 410 493,64

\



dt*r=t

l , spRAwozDANtE zARzADu z DztAt ALNosct spotKt rRUST s.A. zA I poi.RoczE 2012 R.

l . �  Emitent:

TRUST S.A.

Siedziba: Poznad, ul. Blaieja 6

Emitent ?ostal zarejestrowany w obecnej formie prawnej w Rejestrze przedsiQbiorc6w przez SEd Rejonowy w
Poznaniu - Nowe Miasto iWilda, Vll l  Wydzial Gospodarczy (rajowego Rejestru SEdowego pod numerem KRS
0000293906 w dniu 6 grudnia 2007 roku. Emitent w obecnej formie prawnej powstal w wyniku przeksztalcenia
sp6tki Przedsiebiorstwo Inzynieryjne ,,TRUST" 5p. z o.o. w Sp6tke Akcyjnq.

Zgodnie ze Statutem Emitenta, czas trwania Sp6lkijest nieograniczony.

2. Przedmiotd2ialalno6ci:

TRUsr s A. jest dominuiqcym podmiotem w Grupie Kapitalowej. zadaniem sp6tkijest prowadzenie podstawowej
dzialalnoicioperacyjnej pole8ajqcej na dzialalnogcideweloperskiej oraz zarzqdzanie Grupq KapitalowE.

TRUsr s A prowadzi dzialalnoSa gospodarcza na terytorium polski, w wojew6dztwie wielkopolskim, na teMorium
Poznania iokolic Pozostale sp6lki Grupy Kapitalowej koncentruiE siQ gt6wnie na realizacji projekt6w
deweloperskich. spdlka specjalizuje siQ w dzialalno(ci deweloperskiei, w szczeg6lno6ci w budowie lokali
mieszkalnych iu2ytkowych w ramach prowadzonych projekt6w deweloperskich, realizowanych w nowoczesnei
technologii.

3. Sklad ZarzEdul

Pawel Krzysztof Bugajny

Tadeusz Ratajczak

Jaroslaw Stuja

Agnieszka Malgorzata Holewiiska

4, Sklad Rady Nadzorczei:

Waldemar Sikora

Marian Gorynia

Jacek Napierala

Jaroslaw Bartczak

Andrzej Walkiewicz

Pawel Piotr GrzEbka

- Prezes Zarzqdu, Dyrektor Naczelny
- Wiceprezes Zarzqdu, Dyrektor Wykonawczy
- Wiceprezes Zarzqdu, Dyrektor ds. produkcji

- Wiceprezes Zarzqdu, Dyrektor Finansowy

PrzewodniczEcy Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

I
I



dt*,*t

5. Akcjonariatl

Tabeia: Akcjonariusze posiadajEcy bezpojrednio lub po3rednio
zgromadzeniu Sp6lki na dziei przekazania Gportu

co najmniej 5% og6lnej liczby glos6w na walnym

Bugajny Pawel Seria A, B 3.982.780 39,82% 3.982.780
--

39,82%

Ratajczak Tadeusz Seria A, I 3.487.165 34,87% 3.487.165 34,a7yo

Sluja laroslaw Seria A, I 2.187.850 2L,a7yo 2.787.a50 27,87%

SmogurJan Seria B 343.805 3,44y. 343.805 3,44%

RAZEM 10.001.600 ro0,0@6 10.001.600 100,00%

6 Jed.ostki wchodzqce w skrad Grupy Kapitatowej rRusrs.A. na dziei 30 czerwca zo12 rok!

Nazwa spdlki Sied.iba Zakres dzialalno3ci Procentowy udzial grupy

w kapitale
zakladowym

w liczbie
glos6w na
wz

TRUST Spdlka Akcyjna Pozna6 Prowad2enie dzialalno6ci
deweloperskjej oraz
zarzEdzanie GrupE
Kapitalowq

Sp6tka doninujaca

Trust NieruchomoSci
Sp6lka z ograniczonE
odpowiedzialnoSciq

Poznai Agencja obslugi
nieruchomoSci, realizacja
projekt6w deweloperskich

100y. \oo%

lNFRASp6lka z
ograniczonq
odpowiedzialno<ciq

Poznai Dystrybucja energii cieplnej,
d2ieriawa kolektora
sanrtarnego

100% 100yo

TRUST Spdlka Akcyjna
Mateckiego Spdlka
komandytowo-akcyjna

Realizacja budynku
wielorodzinnego w ramach
osiedla Amber PiEtkowo I

96,15% 96,15%

TRUST Sp6lka Akcyjna
Zurawiniec Sp6lka

Poznai Real izacja drugiego etapu 96,15% 96,15%
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7. Opis podstawowych ryzyk i zagroiei dla sp6lkiTRUST S,A.

Ryzyko zwiEzane z cyklicznojcjE rynl! nieruchomosci rnieslkaniowvch

Rynek nieruchomoSci mieszkaniowych w porsce charakteryzuje cykriczno<a. w zwrqzku z tym riczba corocznieoddawanych nowych mieszkai zmienia simakroekonomicznychwro,..u,,,",""o".io'rjuoJ.1ffJTffiffi:::,ffiltlillil;jl;lilffH::il::
oraz cen mieszkai jui istniejEcych i nowych. Zazwyczaj skutkiem zwiekszonego popytu jest wzrost mariydeweloper6w oraz wzrost liczby nowych projekt6w. Ze wzgtedu na du:y od.tqp c.l"su rn,qo.y decyzjq o realizacjiprojektu a jego faktycznym odbiorem, uzaleinionym czqjciowo od przeciqga;qcego stQ procesu uzyskiwaniawymaganych zezwole6 adminjstracyjnych oraz czasem budowy, istniele ryzyt<o,:e po uKonczenau projektu rynekbQdzie nasycony ideweroper nie bedzie w stanie sprzedaa mieszkai bez obni2enaa mariy zysku. po dobrejkonlunkturze na rynku zwykre pojawiaiq siq tendencje zniikowe, w zwiEzku z nrechQcaE deweroper6w dorozpoczynania nowych projekt6w ze wzglqdu na obni2one mar2e zysku.

Ryzyko rwiqzane r realizacjq projekt6w dewetoperskich

Realizacra projektu deweloperskiego jest skomplikowanym i zlo2onym przedsiewziecjem, w trakcieprzeprowadzania kt6reSo mogE wystapia niekorzystne zjawiska, nie pozostajace bez wplywu na wynik finansowy.Projekty deweroperskie rearizowane przez Emitenta sq bardzo kapitarocuonne na wszystkich etapach ichrealiza€ji. Calkowity zwrot naklad6w poniesionych na dany proiekt czQsto nastQpuJe ctopiero po uplywie 24miesiecy od momentu rozpoczecia budowy. Znaczqcy wplyw na wynik finanao*, aorq miea w szczegdlnoSciryzyka: nieuzyskanie w zakladanym terminie zgody na u:ytkowanie, r,nirny pr"*n" ootyczEce kompletowania

*::::":::i::::,if-.1 I 
o::ol ":o aktdw notariarnych sprzedaiy nreruchomosci, opdinienie zakonczenia

komandytowo-akcyjna Zurawiniec lV

TRUSTSp6lka Akcyjna
Radojewo 5p6lka
komandytowo-akcyjna

Real izacja czqjci  osiedla
Lubczykowa Gdra t l

TRUST Spdlka Akcyjna
Blon:e Sp6lka
komandytowo,akcyjna

Realizacja czqic' osiedla
Lubczykowa 66ra ll

TRUST 5p6lka Akcyjna
Lubczykowa G6ra Sp6lka
komandytowo,akcyjna

Poznah Realizacja czq6ci osiedla
Lubczykowa G6ra l l

IRUSI Sp6tka Akcyjna
Amber Spdtka
Komandytowo-akcyjna

Realizacja w ramach
Inwestycj i  Amber piatkowo t l

budowy. Ponadto niekorzystne dta €mitenta - .r  "r-o. io, l r- , -- :"-- , - : : - ' ; ] ] "* 'vPUZIrrerrre 
zaKonczen

:a moze oka2ai siq takie wystqpienie kt6rego( z nastQpujqcych ryzy
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ryzyKo zwiEzane z nieuzyskaniem pozwored niezbQdnych do wykorzystania Sruntu zgodnie z pranami Emitenta,
ryzyko dotyczEce wplywu wykonawc6w na realizowany projekt, ryzyko dotyczqce zwreks?enia koszt6w budowy,
ryzyko zwiqzane z niedotrzymaniem termin6w budowy, ryzyko zwiqzane z usterkami a wadami, ryzyko zwiazane zwplywem czynnik6w atmosferycznych na proces inwestycyjny oraz ryzyko zwiqzane z powstantem innych
koszt6w wymienione zdarzenia mogE skutkowaa op6inieniem w zako.czeniu projektu deweroperskiego, utratQprzychoddw z danego projektu deweroperskiego, zabrokowaniem (rodk6w zainwestowanych w dany projekt, a
nawet mogE staa siq przyczynq niezrealizowania projektu deweloperskiego.

Ryzyko zm;any tendencii rynkowych

Emitent przystepujqc do planowania projektu deweloperskiego, opiera siq na zalo2eniach dotyczQcych tendenciipanuiEcych na rynku. Na ich podstawie formuluje wytyczne dla danej inwestycji, stanowtEce punkt wyj3cia dlapodejmowania decyzji dotyczqcych zakup! gruntu, opracowania okreSlonych koncepcji architektonicznych i
urbanistycznych. W przypadku zmiany tendencji rynkowych dotyczEcych preferencji klient6w, szczegdlnie w
zakresie: rokarizacji nieruchomoSci, powierzchni i struktury mieszkai czy domdw, gotowoScido zapraty okre<ronej
kwoty za metr kwadratowy nieruchomo6ci, standardu wykonczenja - moie siq okazat, i2 przyjQte przez Emitenta
zaloienia odbiegajq od aktualnych tendencji rynkowych. Okoliczno# ta mo2e mjea negatywny wplyw na
dzialalno6d spdlki i jej wynik finansowy. Emitent poprzez bie2qcE analizQ rynku i badanie tendencji stara siQ
ograniczyd do minimum wplyw tego ryzyka na swojq dzialalnoji.

Ryzyko zwia2ane z utfate zdolnojci kredytowej nabywc,iw

W aktualnej sytuacji rynkowej wieks?o3a nabywc6w finansuje 2akupy nieruchomosci poprzez zaclqganae kredyt6w
hipotecznych. Nie da siQ wykluczyd,2e na skutek problem6w finansowych, nabywcy utracE zdolnoie do splaty
kredytu. zaciEgnietych kredyt6w, ze wzglQdu na zmiany kLrrsowe, mogq nie bye w stanre spiacaa takie nabywcy
zaciqgajQcy kredyt w walutach obcych. z koleiw sytuacji, w kt6rej warunki kredytowe oferowane przez banki, zpunktu widzenia potencjarnych nabywc6w bylyby niekorzystne ze wz8redu na wysokie sropy procentowe rub inne
ograniczenia w dostQpnosci do kredyt6w, mo:e miee miejsce spadek zainteresowanra kupnem nieruchomoSci
mieszkalnych. Przypadki powy:sze mogq miea istotny negatywny wplyw na dzialalnosa, sytuacje finansowq iwynik
Emitenta

Ry:yko rwiqzane z konku.encje

Emitent dziala w warunkach znaczqcej konkurencji ze strony innych deweloper6w. Konkurencja mo2e. miedzy
innymi, spowodowaa nadpodai nieruchomosci mieszkaniowych je2eri zostanie zrearizowanych zbyt wiere
projektdw nieruchomo6ciowych rub moie doprowadzia do wzrostu cen Sruntu. KonKurencra moze wywrzef
istotny negatywny wplyw na dzialalnoaa, przeplywy pienieine, sytuacjQ finansowq, wyniki dzialalnosci lub
perspektyWy Emitenta

8. Opir azynnik6w i zdaruefi w okresie sprawotdawczym i do daty przeka:ania niniejsrego raportu
piilroczneSo majQcych znacu qcy wplyw na dzialalno36 operacyjna, wyniki finansowe i rozw6j, kt6re sA
istotne dla oceny moiliwoici realiraajizobowiEzai prez Emitenta

W dniu 5 stycznia 2012 roku Zarzqd cieldy papierdw Warto6ciowych w Warszawie S.A" a w dniu 9 stycznia
Bondspot S.A. podjely uchwaly o wprowadzeniu 16.OOO objiSacji serii C do Alternatywnego Systemu Ob na
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cataryst. Pierwszy dziei notowaf obrigacji serii c w Arternatywnym systemie obrotu na catarvst zostal
wyznac?ony na dzief 11 stycznja 2012 roku.

W dniu 10 maja 2012 roku, na podstawje Uchwal Walne
Rady Nadzorczej, Pana pawla piotra GrzEbke. W zwiEzku
Emitenta przedstawia sie nastQpujaco:
Pan WaldemarSikora - przewodniczqcy Rady Nadzorczej,
Pan Marian Gorynia - Czlonek Rady NadTorczej,
Pan Jaroslaw Bartczak - Czlonek Rady NadTorczej,
Pan Andraej Walkiewicz - Cztonek Rady Nadzorczej,
Pan Jacek Napierala - Czlonek Rady Nadzorczej,
Pan Pawel Piotr GrzEbka - Czlonek Rady Nadzorczej.

Zgromadzenia TRUST S.A. powolano nowego Czlonka
z powyzszE zmianq aktualny sklad Rady Nadzorczej

30 maja 2012 roku wplynQla do siedziby Emitenta podpisana przez Dom Maklerski Banku Bps s.A. umowa naor8anazacje emisji obljgac.ji serji B, o tqcznej wartosci nominalnej do ls.ooo.ooo pLN., ktdra zostala zawarta wzwiqzku z brakiem rearizacj iopisywanejemasjina podstawie umowy na obsluge emisj iobriSacjizawartej upr2ednio
ze sp6lkQ Copernicus Securities S.A.

19 czerwca 2012 roku zakoficzyla sie emisja 13.660 {trzynascie tysiqcy szeldset szeiidziesiQt) obligacji serii B, olQcznej wa'tolci nominarnej wynoszQcej 13.660.000 pLN. szczeg6rowe informacje dotyczEce opisywanej emisjiobfitacji serii B zostaly opublikowane w raporcie bieiEcvm fi 2o/2o12 z dnia 29 cz;rwca 2012 roku.

26 czerwca 2012 roku sEd Rejonowy pozna6. _ Stare Miasto w poznaniu V Wydzial KsiEg Wieczystych podjEl
decyzjQ o dokonaniu wpis6w w ksiegach wieczystych nieruchomojci nalezqcych Co Emitenta w zwiqzku zustanowieniem zabezpieczenia obligacji serii B w postaci hipoteki lEcznel do twoiy :O.OOO.OOO,OO zt.

W dniu 24 wrzeinia 2012 roku ZaftAd Gietdy papier6w Warto<ciowych w Warszawie S.A., podjqt uchwate wsp,"wie wprowadzenia 13.660 obrigacji serii B do Arternatywnego systemu obrotu na cataryst. pierwszy dziefinotowania obligacji serii B w Alternatywnym systemie obrotu zostal wyznaczony na dziei 2g wrze6nia 2012 roku.

9, Wskazanie bieiqcv.h czynnik6w i tendencji zwiqzanych r dzialatno6cia Emitenta

Obecnie Grupa Kapitalowa Trust, w ramach r6inych sp6lek celowych, prowadzi dwa wieloetapowe projekty
Amber PiEtkowo i tubczykowa G6ra ll. planuje siq zakoiczenie pierwszych podetapow jeszcze w 2012 roku, coprzyczyni siq do zrealizowania przychod6w ze sprzeda2y izysku w poszczeg6lnych sp6lkach z Grupy Trust, co
r6wniei bqdzie mialo wplyw na wyniki skonsolidowa ne cruDv.

Emitent nie zaobserwowal znaczqcych zmian w kosztach uslug budowlanych Swiadczonych przez firmy dzialajQcejako generalni wykonawcy i podwykonawcy oraz w kosztach material6w budowlanych.

Obecnie, w zwiqzku z koiczQcym sie progaamem Rodzina na swoim, zauwa2a siQ tendenclq zwiekszonej sprzedary
mniejszych mieszka6, w ramach inwestycjiAmber piatkowo.



tv. oSwtADczENtEzARzADu

DziarajQc w imieniu sp6tki rRusr s.A. oSwiadczam, 2e wedre swojej najrepszej wiedzy sr6droczne sk.6coneSprawozdanie Finansowe TRUST S.A. za okres 6 miesiecy zako,t.rony dnia-:O creiwca ZoL2 roku wraz z danymipor6wnywalnymi wykazanymi w tym sprawozdaniu, sponqdzone -""f" ,cJ"i"'. obowiazujqcymi zasadamirachunkowoSci oraz odzwierciedlajq w sp-osoO prawaziwy, "","1"V i i"r"V-ry,r"cjq majQtkowq i finansowAEmitenta oraz jego wynik finansowy oraz ie p6rroczne sprawozdanie z dzialarnoSci Emitenta zawiera prawdzilvyobraz rozwoju iosiEBniqe oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawory.f, .u8,oi"dl ,v.ut".

OSWIADCZENI E

Pawel Bugajny
Prezes ZarzEdu
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