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Zarząd TELESTRADA S.A działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2010 

roku: 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 

rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne 

skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestrada SA: 

W ocenie Zarządu w miesiącu kwietniu 2010 r. nie wystąpiły w otoczeniu 

rynkowym Spółki znaczące tendencje lub zdarzenia, które mogą mieć w 

przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestarada S.A. 

 

2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-04-2010 do 30-04-2010 

Komunikaty Spółki publikowane również na stronie www.telestrada.pl oraz w 

sekcji relacji inwestorskich znajdujących się na stronie www.GPWinfostrefa.pl  

 

06-04-2010 Raport bieżący EBI 13/2010 Przystąpienie do rozmów w zakresie kupna 100% udziałów w spółce 

Tele 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Zarząd Telestrada S.A, informuje iż z dniem dzisiejszym na podstawie podpisanego w dniu 1 kwietnia 2010 roku 

porozumienia przystępuje do rozmów w zakresie kupna 100 % udziałów w spółce TELE 24 Sp. z o.o 

 

Stronami niniejszego porozumienia są: Telestrada S.A. oraz osoby fizyczne i prawne - udziałowcy spółki Tele24 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 30/19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000201914 o numerze NIP: 526-27-50-408, REGON: 015687650, kapitał zakładowy wpłacony 657 000,00 

PLN 

 

Udziałowcy TELE24 Sp. z o.o tj: TLP Inwest Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 12, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, 

REGON: 240943974, kapitał zakładowy wpłacony 925 500,00 PLN, reprezentowana przez Łukasza Bula - Prezesa 

Zarządu oraz dwie osoby fizyczne, oświadczyły w porozumieniu, iż przystępują do negocjacji w zakresie 

odsprzedaży 100 % udziałów w spółce TELE24 Sp. z o.o na rzecz Telestrada S.A. 

Założenia leżące u podstaw planowanej transakcji 

Sfinansowanie zakupu 100% udziałów Tele24 za kwotę 2,3 mln PLN w gotówce. 

Udzielenie opcji dotychczasowym udziałowcom Tele24 w postaci umożliwienia przez Telestrada S.A. Objęcia 

400000 akcji spółki Telestrada S.A. w cenie nominalnej z tytułu dokonania restrukturyzacji Tele24 Sp. z o.o. do 

dnia 31 maja 2010 r. tak aby przejmowana spółka nie generowała po dacie zakupu żadnych kosztów 

operacyjnych poza kosztami zakupu usług telekomunikacyjnych. 

Udzielenie opcji prezesowi zarządu Telestrada S.A. w postaci umożliwienia przez Telestrada S.A. objęcia 400000 

akcji spółki Telestrada S.A. w cenie nominalnej z tytułu przeprowadzenia transakcji przejęcia Tele24 Sp. z o.o. 
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Telestrada S.A. w terminie 3 tygodni od dnia podpisania niniejszego porozumienia przeprowadzi badanie spółki 

Tele24 Sp. z o.o. Po zakończeniu badania strony podejmą decyzję w sprawie ostatecznych warunków zawarcia 

transakcji. Warunki transakcji będą podlegały zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Telestrada S.A. i do tego czasu wszystkie zawarte umowy traktowane będą jak umowy warunkowe z warunkiem 

zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telestrada S.A. 

13-04-2010 Raport Bieżący EBI 14/2010 Zakres stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk 

Zarząd Telestrada S.A przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez 

Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" 

zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 

2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

Telestrada S.A korzystała z usług wybranego audytora w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych za 

poprzedni rok obrotowy - 2008. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

zawodowymi. 

13-04-2010 Raport Bieżący EBI 16/2010 Raport Miesięczny Telestrada S.A za miesiąc marzec 2010 

 

14-04-2010 Raport Bieżący EBI 17/2010 Istotna informacja dotycząca opublikowanej prognozy finansowej 

W nawiązaniu do komunikatu RB 11/2010 z dnia 31 marca 2010 "PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY 

KAPITAŁOWEJ TELESTRADA S.A. NA ROK 2010" Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje o podpisaniu przez 

Spółkę dwóch umów w związku z uzyskanymi zamówieniami publicznymi na dostawę usług 

telekomunikacyjnych o znaczącej wartości. Zarząd ocenia, że kontrakty te będą miały wpływ na wyniki 

finansowe Spółki zarówno w roku 2010 jak i następnych. Każdy z kontraktów z osobna nie powoduje obowiązku 

informowania o nim, jednak Zarząd pragnąc na bieżąco informować o rozwoju Spółki czuje się w obowiązku 

zawiadomić akcjonariuszy o możliwości rewizji prognozy wyników finansowych w górę. W przypadku 

prawidłowej realizacji kontraktów spodziewany przyrost wyniku netto w skali grupy kapitałowej wynosi około 

10% w roku 2010 w stosunku do prognozy. Ze względu na zachowanie tajemnicy handlowej i interes Spółki 

Zarząd nie decyduje się na ujawnienie nazw kontrahentów. Szczegółowy wpływ pozyskanych kontraktów na 

wynik finansowy Zarząd oceni po zakończeniu ich wdrożenia. Zarząd dokona aktualizacji prognozy finansowej 

do 30 czerwca 2010 r. 

22-04-2010 Raport Bieżący EBI 18/2010  Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc marzec 

2010 

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej 

Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za marzec 2010 (w złotych). Przychód 

Grupy Telestrada S.A III 2010: 1 642 955 PLN 
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji  

W ramach realizacji celów emisji Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy na 

temat przejęcia spółki TELE24 Sp. z o.o. świadczącej usługi  

telekomunikacyjne głównie dla klientów segmentu małego biznesu. Na dzień 

dzisiejszy Telestrada S.A prowadzić audyt spółki Tele24 zarówno finansowy jak i 

operacyjny. Spółka nadal sukcesywnie realizuje cele emisji poprzez pozyskiwanie klientów na usługi 

telekomunikacyjne i prowadzenie przeglądu rynku w poszukiwaniu dalszych potencjalnych celów do przejęcia. 

 

4. Kalendarz Inwestora okres 14-05-2010 do 14-06-2010 

17-05-2010 – publikacja raportu kwartalnego II Q 2010 

18-05-2010 – prezentacja i omówienie wyników kwartalnych podczas Investor’s 

Day na GPW w Warszawie 

22-05-2010 – publikacja miesięcznych danych finansowych za kwiecień 2010 

02-06-2010 – (pierwsza środa miesiąca) Dzień Otwarty Spółki Telestrada S.A. Spotkania z Zarządem. 

11/13-06-2010 – uczestnictwo spółki w Konferencji WallStreet 14, Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane.  

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 


