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Warszawa, dnia 15 czerwca 2008 rok. 

Drodzy akcjonariusze ! 
 
 
 
Z wielką przyjemnością przedstawiamy dokonania spółki Telestrada S.A. w roku 2007. 
 
Rok 2007 był dla spółki Telestrada okresem głębokich zmian. Do 10 maja 2007 r. spółka 
działała w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialością i przygotowywała się do 
przekształcenia w spółkę akcyjną jednocześnie dynamicznie rozwijając działalność 
operacyjną. Od 11 maja 2007 r. Telestrada stała się spółką akcyjną i rozpoczęła starania o 
wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Początkowo plany spółki zakładały 
debiut na głównym parkiecie Giełdy, jednakŜe utworzenie przez GPW nowego rynku dla 
młodych, dynamicznych spółek stworzyło okazję do skrócenia procedury, pozyskania kapitału 
w wyniku oferty prywatnej i zadebiutowania jeszcze przed końcem roku 2007. Spółka 
pozyskała w wyniku emisji akcji serii C 4,45 mln złotych. Pierwsze notowanie praw do akcji 
na rynku NewConnect odbyło się 15 listopada 2007 r. Spółka zamknęła tym samym pierwszy 
etap działań strategicznych mających na celu znaczące zwiększenie skali działalności. 
Pozyskany kapitał umoŜliwi dalszy dynamiczny rozwój zarówno organiczny jak teŜ poprzez 
przejęcia w latach 2008-2009. 
 
Rok 2007 był równieŜ bardzo udany dla spółki w zakresie zwiększania wolumenu obrotów. 
Spółka wprowadziła do oferty dwie nowe usługi – abonamentu telefonicznego i 
szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii aDSL. Sukcesem Spółki było równieŜ 
wkroczenie na rynek zamówień publicznych oraz obsługi telekomunikacyjnej budynków 
biurowych. Pozyskane w roku 2007 kontrakty i doświadczenie procentować będą w latach 
następnych zwiększonymi przychodami ze sprzedaŜy z zachowaniem zadowalającej 
rentowności. We wrześniu 2007 roku Spółka zmieniła siedzibę a wynajęty w nowoczesnym, 
dobrze zlokalizowanym budynku biurowym lokal umoŜliwi zatrudnienie nowych pracowników, 
co wiąŜe się z realizacją celów rozwojowych opisanych w dokumencie informacyjnym Spółki, 
złoŜonym na GPW S.A. w związku z emisją akcji serii C. 
 
W 2007 roku Spółce udało się zbudować bardzo zdrowe podwaliny pod dalszy dynamiczny 
rozwój działalności w 2008 roku. Spółka ma otwartą drogę do przejęć innych podmiotów co 
będzie skokowo zwiększało skalę działalności a jednocześnie, mając zaplecze finansowe w 
postaci środków z emisji akcji będzie w stanie realizować załoŜone cele rozwoju organiczego 
poprzez pozyskiwanie nowych klientów. Z wielkim optymizmem i entuzjazmem patrzymy w 
przyszłość. 
 
Dynamiczny rozwój Spółki to przede wszystkim wynik cięŜkiej pracy i kreatywności 
wszystkich naszych pracowników, współpracowników i doradców, którym chcielibyśmy w tym 
miejscu pogratulować i serdecznie podziękować. Dziękujemy równieŜ wszystkim naszym 
akcjonariuszom za zaufanie i wsparcie. 
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