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I .  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAT,OWEJ TRUST S.A.

PRZELIGZONE NA EURO

St3I n6
aoib6.2012 . l . i

w tys. PtN ir, ry5! EUR

55 247,57 50 061,19 13 087,05 12 657,86

Zobowiqzania razem 1,27 672,53 t09 915,2s 30 221,2t 27 815,74

zobowiqzania diugoterminowe tL2 347,t7 93 501,84 26 603,03 23 649,20

ZobowiAzan 15 285,36 L6 473,42 3 618,18 4166,58

5 232.33 5 914.98 1 2 3 8 . 5 4 I 496.06
177 727,77 154121,,46 42 069,73 38 981,58

Srodkr Drenreine i  inne aktvwa pienrezne 7 451,,t4 5 049,81 343,5O 1, 277,24

. okres od
...ro!,{il,iiti, ito

30,06.2012

okes od
o1.o1.2o1ldo'
3dr05.mrl

w tys. PLN R

Przvchodv netto ze sor2eda2v 7 200.67 6 583.30 1689,78 1651,36
Zvsk lstrata) ze sorzedaiv 5 340.53 3 294,50 | 253,26 426,39
zvsk {strata) z dziaialnoici operacyinei 2 530,53 922,70 593,84 231,30
zvsk {strata) brutto 1 2 t 6 , t o -392,34 285,38 -94,42

Zysk Grrata)nerro a71,92 -82,00 204,67 -20,57

kurs lrednlNBP 29.06.2012
dla pozycji bilansu (!rednia arytmetyczna
kurs6wjrednich NBP) 4,2246 3,9537
dla oozvci i rachunLu zvsLdw ist lat 4,2613 3,9866
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I I .  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TRUST S,A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Trust S.A. za I p6trocze 2012 r. sporzAdzono wedlug
Miedzynarodowych Standard6w Sprawozdawczo3ci Finansowej.

st?n na
30,06.2012

sta:i:ira
30,0.6.29!1

5 232 326.s0 s 914 974,t4
Rzeczowe aktywa trwale
NieruchomoSci inwestycyjne

niemater ialne
Inwestycje w jednostkach

Aktywa z tytulu podatku
odroczonego
N a leinoSci z tytulu leasingu

Pozostaie aktywa flnansowe

3 892 860,70

1800,00

417 000,00

730 067 ,s8

190 594,22 t23 328,26

3 991482,18

4 925,OO

417 000,00

r 31a 242,10

L77 727 769.96 L54 LzL 462,44
Zapasy
NaleinoSci z tytulu dostaw i
uslug oraz pozostale nale2noici
N al€in06ci z tytulu leasingu

Pozostale aktywa finansowe
Naleinosciz tyt .  podatku VAT,
innych podatk6vr, cel,
ubezpiec2ei i innych
Nal€ino6ci z tyt. Podatku
dochodowego
Rozliczenia miedzyokresowe
Srodkipieniq2ne i ich

Aktywa za klasyfikowa n e jako
dostQpne do sprzedaiy

172 XAO 637 ,45

7 263 771,51

200 000,00

635 843,10

0,00
1995 381,73

1451 136,11

146 503122,69

763 006,95

862 595,73

0,00
942 927,19

5 049 809,88

SUMA AKTYWOW 182 960 096.46 160036440,58

Stan na
30.06,2012

Kapitaiwlasny 55 287 568,75 50 061 189,56
Wyemitowany kapitai akcyjny
Nadwytka ze sprzedaty akcji
Kapital rezerwowy z aktualizacji

2 000 320,00

108 539,10

s3 178 709.65

2 000 320,00

no:

48 060 869,66
5s 287 568,7s 50 061189,66



Wielkoici ujete bezpoirednio w
kapitale, zwiAzane ? aktwami
klas!4ikowanymi ja ko
p12eznaczonedosprzedaiy

Kapitaly przypadajace
akcjonariuszom
Kapitaty przypadajqce

niekontrolujqcym

55 287 568,75 50 061189,66

Zobowiquanla dtugoterminowe 112 387 158.45 93 169 45499
Dllgoterminowe po2yczki i

Pozostate zobowiEzania

ZobowiQzania z tytulu Swiadczei

Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy dlugoterminowe
Przychody przysziych okres6w
Pozostate zobowiazania

94 216 792,44

3 622 241,24
143 087,83

14 345 046,90

12 640106,44

2 469 941,56

17 523 634,80

Zobowiaranla kr6tkoterminowe 15 245 359,25 15 805 795,93
ZobowiEzania z tytutu dostaw i
uslug oraz pozostale

K16tkoterminowe poiyczki i

Pozostale zobowiQzania

Bie2Ece zobowiazania

Rezerwy krotkoterminowe
Przychody przyszlych okres6w
Pozostale zobowiqzania

4 r71573,77

9 345 893,12

170 000,00

318 500,41
836 701,35
442 750,6!

827 011,00

15 421132,72

219 044,44
338 607,37

0,00

ZobowiAzania zwiQzanebezpoirednioz
aktywami trwalymi klasyfi kowanym j
jako przeznaczone do sprzedaiy

15 285 359,26 26 572936,43

Zobowiazania rarem L27 672 527 .7L 109 975 250,92
SUMA PASYWOW 182 950 096,45 160 036 440,58



Srnu=r
Koszty og6lnego zarzEdu
Pozostale przychody operacyjn€
Pozostale koszty operacyjne

656 909,76
2 219 336,13

160 471,7s
94 225,33

300 675,56
2 094 620,30

130 415,27
101 521,50

Zysk (strata) na drialalnoici
operacyjnej 2 530 533,45 922 LO2,5L

Przychody finansowe

lJd!ial w wyniku finansowym jednostek

55 219,s4
1369 649,99

27 406,67
133s 852,34

ZVsk (stratal prred opodarkowaniem 1216103,00 - 392 343,06

Podatek dochodowy 344180,24 310 340,05

Zysk (stratalnetto z dzialalno{ci

a7 L 922.76 - 82 003,01

Dtalalnol{ zaniechana
Zysk {strata)za okres z dzialalnoici
zaniechanej

Zysk (strata) netto 471922.76 -82 003,01

SKONSOLTDOWANE SPRAWOZDANIE
DocHoDow cAt|(ow]rycH

okres rakottczo4V
30,05.21)12 i :',,,

.";,flirqry1p1
R6inice kursowe z przeiiczenia jednostek
zagranrcznych
Skutki wyceny aktywdw finansowych
dostepnych do sprzeda2y
Rachunkowo(a zabezpieczeh
Skutki aktualizacji majQtku trwaiego
Zyski i straty aktuarialne
Udzialwinnych dochodach calkowitych
jednostek stowarzyszonych
Podatek dochodowy dotyczEcy innych
dochod6w calkowitych
Inne dochody caikowite netto

caikowite dochody og6iem 471922,76 - 82 003,01

Zysk netto przypisany:
Akcjona riuszom jed nostki do minujEcej
Akcjonariuszom niekontrolujqcym
{mniejszoSciowym)

471922,76
471922,76

0,00

82 003,01
82 003,01



a71922,16 82 003,01

Calkowity doch6d og6lem przYpisany:
Akcjonariu szom jednostki do minujacej
Akcjonariuszom niekontrolujqcym
(mniejszo(ciowym)

871922,76
8t! 922,76

0,00

- 82 003,01
. 82 003,01

81t922,76 82 003,01

SXONSO!IDOWAITE SPRAWOZOANIE Z
PRzE?rYw6w PTtNIEZNYCH

1.01.2012
30.05.2012

Przeplywy 6rodk6w PienieinYch z
dzialalnoici operacyjnej

Zysk/(strata) brutto

Odsetki i dywidendy, netto (+/ )
(Zyski)/straty z tytutu r6inic kursowych (+/ )
{zysk)/strata na dzialalno6€i inwestycyjnej
(zwiekszenie)/ zmniejszenie stanu
nale:nosci
(Zwiqkszenie)/zmniejszeniestanu zapas6w
zwiqkszenje/ (zmniejszenie) stanu

Zwiekszenie/ (rmniejszenie) stanu dotacji

zmiana stanu rezerw
Podatek dochodowy zaplacony

Zmiana stanu rozlicze6 miQdzyokresowych

1 215 103,00

108 704,99
821305,43

-13 275,91

-r79 024,44
16 436 39s,s8

,1735 559,70

-1285 724,74
-386 187,67
216 44a,OO

7 638 084,s4

-392343,O5

]�64 033,42
gsa 347,52_

2 502,26

22 621875,41
797 427,13

79 934 444,46

415 242,77
310 340,05

-1550 675,41
-4 72O 175,44

Przeptywy pieniQine netto 2 dzialalnolci
operac"ylnej -10 O3s 529,92 -1333 829,25

Sl(ONSOLIDOWANE SPMWOZDAI'llE Z
PRzEPtYwOw PTENtEzNYcH

LoL,2412
30.06.2012

Przeplywy Srodk6w pienietnych z
drialalnoici inwestycyjnej
sprzedai rzeczowych aktyw6w trwalych i
wartoici ni€materialnYch (+)
Nabycie rzeczowych aktyw6w trwalych i
wartoSci niemater ialnych (-)
Sprzedai nieruchomoici inwestycyiny€h
Naby€ie nieruchom06€i inwestycyjnych
Sprzedai aktyw6w f inansowych
Nabycie aktyw6w finansowych (')

s2 647,46

0,00

1 1 5 0 1 9 0 , 3 7
-600 000,00

30 3s9.76

413 182,60



dt*,r=t
Srodki pi€nie2ne z polaczenia
Dywidendyotrzymane{+)
Odsetki otrzymane (+)
Splata udzielonych po2yczek
Ud2ielenie poiyczek

s2 950,32
0,00
0 0 0
0,00

noo
32S 954,95

Prieplywy pienieine netto z drialalnojci
inwestycyjnej 655 828.55 -56 467,89

Pneplywy Srodk6w pienietnych !
dzialalnolci f inansowej
Wpiywy z tytulu zaciqgniqcia
potyczek/kredytdw (+)
Wplywy z wyemitowanych papier6w
dluinych
Splata poiyczek/kredyt6w ( )
oywidendy wyplacone akcjonariuszom
jednostki  dominujEcej {-)
Spiata zobowiqzah 2 tytulu leasingu
finansowego ( )
Odsetki zaplacone (-)

8 168 708,76

13 660 000,00
-73 442 446,2A

0,00

1 tag 209,31

4 201140,36

22 000 000,00
-19 018 352,22

0,00

-1773 783,L2

Srodki pienierne netto r dzialalnoaci

7 169 750,54 5 3tZ 475,74
Zwiekszenie netto stanu <rodk6w
pieniqinych i ich ekwiwalent6w
Srodki pienieine i ich ekwiwatenty na
PoczQtek okresu

,2 209 950,83

3 551 086.94

3 923 178,60

1L26 63\2A
Srodki pienigine i ich e*wiw;lenty na
koniec okresu, w tym 1451135.11 5 049 809,88
0 ograniczonej moiliwoici dysponowania 0,00 q00

SKONSOI.IDOWANE
SPRAWOZDANIE Z€ ZMIAN W
(APITALI WTASNYM

Kapital

(apitat

aktualiza.i: Razem

Stan na 01.01,2011 2 000 320,00 0,00 46 305 45a,87 4A 3Os 77A,A7
Kor€kta z lat Lrbieglych

UjQte pnychody i koszty razem 0,00

82 346,7t
0,00

-82 003,01

432 346,!
q00

-82 003,01
Stan na 30.06.2011 2 000 320,00 0,00 46 25s 8/�r,97 s0061189,65

Stan na 01.01.2012 2 000 320,00 112 643,80 s2 302 677,20 s4 415 646,00
Korekta z lat ubiegtych
Wyptata dywidendy
Ujete pnychody i koszty razem -4 109,70

0,00
0,00

876 032.4s

0,00
0,00

471922,75
Stan na 30.06.2012 2 000 320,00 108 $9.r0 53178 709,65 55 287 s58,75



 t . spRAwozDANrE zARzADU z DzrArALNoscr GRUpy KAprrAtowu rRUsr s.A. zA t p6rRoczt 2012 R.

X. Emitent:

TRUST S.A.

Siedziba: Pozna6, ul. Blaieja 6

Emitent zostal zarejestrowany w obecnej formie prawnej w Rejestrze przedsiqbiorcow przez Sqd Rejonowy w
Poznaniu - Nowe Miasto iWilda, Vl[ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego pod numerem KRS
0000293906 w dniu 6 grudnia 2007 roku. Emitent w obecnej formie prawnej powstar w wyniku przeksztarcenia
sp6lki Przedsiebiorstwo Iniynieryjne ,,TRUSI, Sp. z o.o. w Sp6tkq Akcyjna.

Zgodnie ze Statutem Emitenta, czas trwania Sp6lkijest nieograniczony.

2. Przedmiotdzialalnoici:

TRUsT s A. jest dominu.iqcym podmiotem w Grupie Kapitalowej. zadaniem spdlki jest prowadzenie podstawowej
dziatalnoicioperacyjnej polegajqcej na dzialatno6cidewetoperskjej oraz zarzEdzanie GrupE Kapitatowq.

TRUSTS.A. prowadzidzialalno.a gospodarczq na teMorium polski, w wo.iew6dztwie wietkopolskim, na teMorium
Poznania iokolic pozostale sp6lki Grupy Kapitatowej koncentrujQ sie gl6wnre na reatizacji projekt6w
deweloperskich. sp6lka specjalizuje siQ w dzialalnoici dewetoperskiej, w szczeg6tnosci w budowie lokali
mieszkalnych iu2ytkowych w ramach prowadzonych projekt6w deweloperskich, realizowanych w nowoczesnej
technologii.

3, Grupa Kapitalowa TRUST S.A,

GrupQ KapitalowA Emitenta tworzy Trust S.A. orazjej 8 sp6lek zaleinych:

- Trust - Njeruchomofti Sp. z o.o. z siedzibQ w poznaniu, w kt6rej Emitent posiada 1OO% w kapitale
zakradowym i100% 8tos6w na zgromadzeniu wsp6rnik6w sp6iki. podstawowy zakres dziararno(ci sp6rki
obejmuje agencje obslugi njeruchomoici oraz realizacjq projekt6w dewetoperskich.

- INFRA Sp. z o.o. z siedzibq w poznaniu, w kt6rej Emitent posiada 1OO% w kapitale zaktadowym i 1O0Zo glosdw
na zgromadzeniu wsp6lnjk6w sp6lkj. podstawowy zakres dzialalno6ci sp6lki obejmuje dystrybucje energii
cieplnej oraz dzieriawe kolektora sanitarneeo.



TRLIST
- Trust 5p6lka Akcyjna MateckieBo Sp6lka komandytowo_akcyjna z siedzibq w poznaniu, w kt6rej Emitent jest

jedynym komplementariuszem oraz akcjonariuszem posiadaiEcym 96,15%w kapitale zakladowym i 96,15%
glos6w na walnym zgromadzeniu sp6rki. podstawowy zakres dziararnoSci sp6rki obejmuje rearizacie budynku
wielorodzinnego w ramach osiedla Amber piatkowo t.

- Trust sp6lka Akcyrna zurawiniec sp6rka komandytowo-akcyjna z siedzibE w poznaniu, w kt6rej Emitent jest
jedynym komplementariuszem oraz akcjonariuszem posiadajqcym 96,15%w kapitale zakladowym i96,15%
gios.w na walnym zgromadzeniu spdrki. podstawowy zakres dziararnosci sp6rki obejmuje rearizacie I etapu
osiedla,,Zurawiniec tV"-

- Trust Sp6tka Akcyjna Radojewo Sp6lka komandytowo_akcyjna z siedzibE w poznaniu, w kt6rej Emitent jest
jedynym komplementariuszem oraz akcjonariuszem posiadaiEcym 96%w kapitare zakladowym i 96% gros6w
na walnym zgromadzeniu sp6tki. podstawowy zakres dziararno6ci sp6tki obejmuje rearizaciQ czeici osiedra
Lubczvkowa G6ra ll.

- Trust Sp6lka Akcyjna Blonie Sp6tka komandytowo-akcyjna z siedzibE w poznaniu, w kt6rej Emitent jest
jedynym komplementariuszem oraz akcjonariuszem posiadajqcym 96%w kapitale zakladowym i96% glos6w
na walnym zgromadzeniu sp6rki. podstawowy zakres dziararnoSci sp6lki obejmuje rearizacie czelci osiedra
Lubczykowa G6ra ll.

Trust Spdlka Akcyjna Amber Sp6tka komandytowo"akcyjna z siedzibA w poznaniu, w kt6rej Emitent jest
jedynym komplementariuszem oraz akcjonariuszem posiadajqcym 96%w kapitale zakladowym i 96% glos6w
na walnym zgromadzeniu sp6rki podstawowy zakres dzialarno<ci sp6rki obejmuje rearizacie inwestycji w
ramach osiedla Amber piqtkowo [.

- Trust 5p6ika Akcyjna tubczykowa G6ra sp6rka komandytowo-akcyjna z siedzibE w poznaniu, w kt6rej Emitent
jest jedynym komprementariuszem oraz akcjonariuszem posiadaiEcym 96%w kapitare zakradowvm i 96%
glos6w na walnym zgromadzeniu spdrki. podstawowy zakres dziararno6ci sp6rki obejmuje rearizaciQ inwestycji
w ramach osiedla Lubczvkowa Gdra l l .
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TRUST S.A.

4. Sklad ZarzQdu:

Pawel Krzysztof Bugajny

Tadeusz Ratajczak

Jaroslaw Sluja

Agnieszka Malgorzata Holewi6ska

5. Sktad Rady Nadzorczej:

Waldemarsikora

Marian Gorynia

Jacek Napierala

Jaroslaw Bartczak

Andrzej Walkiewicz

Pawel Piotr GrzEbka

Prezes Zarzqdu, Dyrektor Naczelny

Wiceprezes ZarzEdu, Dyrektor Wykonawczy

Wiceprezes Zarzqdu, Dyrektor ds. Produkcji

Wiceprezes Zarzqdu, Dyrektor Finansowy

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Cztonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

nu'rsFdra AkcylnrMrt.kl.so tKAi 5 edrba w

rRusr sp6rk Akctn. zu6wrnle. srG r siedribe w

rRuf sp6ika ak.rlna Radojeso-srG z siddzibi w

rRUSr Sp6lka Akql.. rlheykow. c6€ !(A z



dr*,rtt
6. Akcionariat:

Tabela: Akcjonariusze posiadajQcy bezpogrednio lub poirednio co najmniej 5% 0g6lnej liczbyglos6w na walnym

zgromadzeniu Emitenta na dzieh przekazania raportu

Bugajny Pawel Seria A, B 3,982.780 39,82% 3.982.780 39,42%

Ratajczak Tadeusz Seria A, B 3.487.165 34,87% 3.487.165 34,87v.

Slu.ia Jaroslaw Seria A" B 2.187.850 21,87% 2.187.850 2L,47%

SmogurJan Seria B 343.805 3,tAlo 343.805 3,44%

RAZEM 10.001.600 100,00% 10,001.6d' 100,00%

7. opis podstawowych ryzyk i 2agroie6 dla sp6lkiTRUST s A

Ryryko zwiqzane z cykliczn05ciq rynku nieruchornoici mieszkaniowyah

Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w Polsce charakteryzuje cykliczno3e W zwiEzku z tym liczba corocznie

oddawanych nowych mieszkai zmienia sie z roku na rok w zaleino3ci, miedzy innymi, od: og6lnych czynnik6w

makroekonomicznvch w Polsce, zmian demograficznych w danych obszarach miejskich, dostQpnoici flna nsowa nia

oraz cen mieszkai jui istniejqcych i nowych. Zazwyczaj skutkiem zwiQkszonego popytu iest wzrost mariy

deweloper6w oraz wzrost liczby nowych projekt6w. Ze wzgledu na du2y odstQp czasu miqdzy decyzjq o realizacji

projektu a jego faktycznym odbiorem, uzaleinionym czegciowo od przeciAgajqcego sie procesu uzyskiwania

wymaganych zezwolei administracyjnych oraz czasem budowy, istnieje ryzyko,2e po ukotlczeniu projektu rynek

bedzie nasycony i deweloper nie bQdzie w stanie sprzedaa mieszkai bez obnizenia mariy zysku. Po dobrej

koniunkturze na rynku zwykle pojawiaja sie tendencje zniikowe, w zwiqzku z niecheciE deweloper6w do

rozpoczynania nowych projekt6w ze wzgledu na obniione marie zysku.

Rvzyko zwiqzane z realizacjE proiekt6w deweloperskich

Reali?acja projektu deweloperskiego jest skomplikowanym i 2lo2onym przedsiQwzieciem, w trakcie

przeprowadzania kt6rego mogq wystqpia niekorzystne zjawiska, nie pozostajqce bez wplywu na wynik finansowy'
projekty deweloperskie realizowane przez Emitenta sq bardzo kapitalochlonne na wszystkich etapach ich

realizacji. Calkowity zwrot nakiad6w poniesionych na dany projekt czQsto nastepuje dopiero po uptywie 24

miesiQcy od momentu rozpoczecia budowy znaczEcy wplyw na wynik finansowy mogq miee w szczeg6lnosci

ryzyka: nieuzyskanie w zakladanym terminie zgody na u2ytkowanie, zmiany prawne dotyczqce kompletowania

dokument6w niezbQdnych do podpisania akt6w notarialnych sprzeda2y nieruchomoici, op6inienie zakoficzenia

budowv. ponadto niekorzvstne dla Emitenta moie okazaa sie takie wystEpienie kt6rego6 z nastqpujQcych ryzyki

ryzyko zwiqzane z nieuzyskaniem pozwolefi niezbQdnych do wykorzystania gruntu zgodnie z planami Emitenta,

ryzyko dotyczEce wptywu wykonawc6w na realizowany projekt, ryzyko dotyczqce zwiekszenia koszt6w bu*wv,



dt*r,=t
ryzyko zwiqzane z niedotrzymaniem termin6w budowy, ryzyko zwiqzane z usterkami i wadami, ryzyko zwiqzane z
wplywem czynnikdw atmosferycznych na proces inwestycyjny oraz ryzyko zwiEzane z powstaniem innych
koszt6w. wymienione zdarzenia mogq skutkowae op6inieniem w zakohczeniu projektu deweloperskiego, utratQ
przychod6w z dane8o projektu deweloperskiego, zablokowaniem Srodk6w zainwestowanych w dany projekt, a
nawet mogq stae siq przyczynq niezrealizowania projektu deweloperskjego.

Ryzyko zmiany tendencjt rynkowych

Emitent przystepuiqc do planowania projektu deweloperskiego, opiera siQ na zaloieniach dotyczqcych tendencji
panujEcych na rynku. Na ich podstawie formutuje wytyczne dla danej inwestycji, stanowiEce punkt wyjscia dla
podejmowania decyzji dotyczEcych zakupu gruntu, opracowania okre3lonych koncepcji architektonicznych i
urbanistycznych w przypadku zmiany tendencji rynkowych dotyczqcych preferencji krient6w, szczeg6rnie w
zakresie: lokalizacji nieruchomo6ci, powierzchni istruktury mieszkai czy dom6w, gotowo6cido zaplaty okreslonej
kwoty za metr kwadratowy nieruchomoici, standardu wykoiczenia - moie siq okazai, iz przyiQte przez Emitenta
zalo2enia odbiegajq od aktualnych tendencji rynkowych. Okoljcznoft ta moie mied negatywny wptyw na
dziatalnose sp6lki ijej wynik finansowy. Emitent poprzez bieiqcq anatizQ rynku i badanie tendencji stara sie
ograniczyd do minimum wplyw tego ryzyka na swojq dzialalnosa.

Ryzyko.wiqzane r utratQ zdo,noS€: kredytowej nabywc6w

w aktualnej sytuacji rynkowej wiqkszose nabywc6w finansuje zakupy nieruchomoici poprzez zaciqganie kredyt6w
hipotecznych. Nie da sie wykluczyi, 2e na skutek problem6w finansowych, nabywcy utracE zdolnosi do splatv
kredytu. Zaciqgniqtych kredytdw, ze wzglQdu na zmiany kursowe, moge nie byi w stanie splacaa takze nabywcv
zaciqgajEcy kredyt w walutach obcych. Z kolei w sytuacji, w ktdrej warunki kredytowe oferowane przez banki. z
punktu widzenia potencjarnych nabywc6w byiyby niekorzystne ze wzgredu na wysokie stopy procentowe lub inne
ograniczenia w dostepnosci do kredyt6w, mo2e miea miejsce spadek zainteresowania kupnem nieruchomoaci
mieszkalnych. Przypadki powyzsze mogE mied istotny negatywny wplyw na dziatalno(6, sytuacjQ finansowq iwynik
Emitenta

Ryzyko rwiqzane r konkurencja

Emitent dziala w warunkach znaczEcej konkurencji ze strony innych deweroper6w. Konkurencja moie, miedzy
innymi, spowodowaa nadpoda2 nieruchomoici mieszkaniowych jeieri zostanie zrearrzowanych zbyt wiere
projekt6w nieruchomosciowych rub mo2e doprowadzid do wzrostu cen gruntu. Konkurencja moie wywrzea
rstotny negatywny wptyw na dzjaialnoia, przeptywy pieniq2ne, sytuacjq finansowA, wyniki dzialalnolci lub
perspektywy Emitenta

8. Opis czynnik6w i zdarzei w okresie sprawozdawczym i do daty palekazania ninieiszego ,aportu
p6lrocznego maiqcych tnaczQcy wplyw na dzialalno6i operacyjna, wyniki finansowe i .ozw6j, kt6re sq
istotne dla oceny moiliwosci realizacji zobowiqzai przez crupe Kapitalowq Emitenta

w dniu 5 stycznia 2012 roku zarzqd Gierdy papier6w wartoiciowych w warszawie s.A, a w dniu 9 stycznia zarzqd
Bondspot SA podiqly uchwaty o wprowadzeniu 16.000 obrigacji serii c do Arternatywnego systemu obrotu na
cataryst. Pierwszy dzie6 notowai .brigacji serii c w Arternatywnym Systemie obrotu na cataryst zostar
wyznaczony na dzien ll stvcznia 2012 roku.
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W dniu 10 maja 2012 roku, na podstawie lJchwal Walne Zgromadzenia TRUST S.A. powotano nowego Czlonka
Rady Nadzorczej, Pana Pawla Piotra GrzqbkQ. W zwiqzku z powy2szQ zmianq aktualny sklad Rady Nadzorczej
Emitenta przedstawia sie nastQpujEco:

Pan Waldemar Sikora - Przewodniczqcy Rady Nadzorczej,
Pan Marian Gorynia - CTlonek Rady Nadzorczej,
Pan laroslaw Eartczak - Czlonek Rady Nadzorczej,
Pan Andrzej Walkiewicz - Czlonek Rady Nadzorczej,
Pan lacek Napierala - Czlonek Rady NadTorc?ej,
Pan Pawel Piotr Grzqbka - Czlonek Rady Nadzorczej.

30 maja 2012 roku wplynqla do siedziby Emitenta podpisana przez Dom Maklerski Bank! BPS S.A, umowa na
organizacjQ emisji obligacji serii 8, o lqcznej warto(ci nominalnej do 15.000.000 P[N., ktdra zostala zawarta w
zwiqzku z brakiem realizacjiopisywanej emisji na podstawie umowy na obsluge emisji obligacji zawartej uprzednio
ze sp6lkq Copernicus Securities S.A.

19 czerwca 2012 roku zakoficzyla siQ emisja 13.660 (trzynaicie tysiecy sueldset sze<idziesiet) obligacji serii B, o
lEcznej warto6ci nominalnej wynoszqcej 13.660.000 PLN. Suczeg6lowe informacje dotyczEce opisywanej emisji
obligacji serii I zostaly opublikowane w raporcie bieiqcym nr 20/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

26 czerwca 2072 roku SQd Rejonowv Poznad - Stare Miasto w Poznaniu V Wydzial KsiEg Wieczystych podjql
decyzje o dokonaniu wpis6w w ksiQgach wieczystych nieauchomosci naleiQcych do Emitenta w zwiEzku z
ustanowieniem zabezpieczenia obli8acjiserii I w postaci hipotekilEcznej do kwoty 30.000.000,00 zl.

W dniu 24 wrzesnia 2012 roku Zarzqd Gieldy Papier6w Warto<ciowych w Warszawie S.A., podjql uchwale w
sprawie wprowadzenia 13.660 obligacji serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst. Pierwszy dziefi
notowania obligacji serii B w Alternatywnym Systemie Obrotu zostal wyznaczony na dziei 28 wrzeinia 2012 roku.

9. Wskazanie bieiacych czynnik6w i tendenrji lwiazanych z dzialalnoiciA G.upy Kapitalowei Emltenta

Obecnie crupa Kapitalowa Trust, w ramach r6inych sp6lek celowych, prowadzi dwa wieloetapowe projekty
Amber Piqtkowo i Lubczykowa G6ra ll. Planuje siq zakofczenie pierwszych podetap6w jeszcze w 2012 roku, co
przyczyni siq do zrealizowania przychod6w ze sprzedaiy i zysku w poszczeg6lnych sp6lkach z Grupy Trust, co
r6wnie2 bqdzie mialo wplyw na wynikiskonsolidowane Grupy.

Emitent nie zaobserwowal znaczQcych zmian w kosztach uslug budowlanych Swiadczonych przez firmy dzialajEce
jako generalni wykonawcy i podwykonawcy oraz w kosztach material6w budowlanych.

obecnie, w zwiqzku z koiczqcym siq programem Rodzina na swoim, zauwa2a sie tendencje zwiekszonej sprzedaZy
mniejszych mieszka6, w ramach inwestycjiAmber Piqtkowo.
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tv. OSWIADCZENIE ZARZADU

OSWIADCZENIE

Dzialaiqc w imieniu spdrki rRusr s.A. oiwiadczam, 2e wedre swojej najlepszej wiedzy sr6droczne skr6cone
skonsolidowane sprawozdanie Finansowe TRUsr s.A. za okres 6 miesiecy zakodczony dnia 30 czerwca 2012 roku
wraz z danymi por6wnywalnymi wykazanymi w tym sprawozdaniu, sporzAdzone zostalo zgodnie z
obowiEzujqcymi zasadami rachunkowoici oraz odzwierciedlajq w spos6b prawdziwy, netelny i jasny sytuacjq
mai4tkowQ i finansowE Grupy Kapitarowe.i Emitenta oraz wynik finansowy oraz ie pdrroczne sprawozdanie'i
dzialalnoici Grupy Kapitalowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiqgnied oraz sytuacji Grupy
Kapitalowej Emitenta, w tym opis podstawowych zagrotei i ryzyka.


