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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 maj 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 maju 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 01-05-2010 do 31-05-2010 

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

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

 

13-05-2010 Raport Bieżący EBI 20/2010 Przystąpienie do rozmów w zakresie przejęcia Sisti Polska z siedzibą 

w Bydgoszczy. 

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu 13 maja 2010 został podpisany list intencyjny między spółką 

Telestrada S.A a SISTI POLSKA z siedzibą w Bydgoszczy. Strony zadklarowały, że przystępują do negocjacji celem 

doprowadzenia do przejęcia działalności SISTI POLSKA przez Telestrada S.A. 

Przedmiotem przejęcia mają być zarówno obecni klienci SISTI POLSKA jak i infrastruktura techniczna do 

świadczenia usług inteligentnych. 

Strony wyznaczyły sobie termin na podpisanie przedmiotowej umowy do 31 maja 2010 roku. 

17-05-2010 Raporty Okresowe EBI 21 i 22/2010 Publikacja Raportów Kwartalnych za I Q 2010 

19-05-2010 Raport Bieżący EBI 23/2010 Uchwała w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych serii D i E spółki Telestrada S.A 

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż otrzymał Uchwałę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie 

wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki Telestrada S.A 

W niniejszej uchwale Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Telestrada o wartości nominalnej 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda: 

a) 371.895 (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii D 

b) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii E. 
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24-05-2010 Raport Bieżący EBI 24/2010 Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc kwiecień 

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 kwiecień 2010 (w złotych). 

Przychód Grupy Telestrada S.A IV 2010: 1 523 889 PLN 

 

25-05-2010 Raport Bieżący EBI 25/2010 Uchwała w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na 

rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki Telestrada S.A 

Zarząd spółki Telestrada S.A informuje, iż w dniu 24 maja 2010 została podjęta Uchwała 475/2010 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w 

alternatywnymm systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki 

Telestrada S.A 

Zarząd Giełdy postanowił: 

1) określić dzień 28 maja 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A o wartości nominalnej 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda: 

a) 371.895 (trzystu siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji serii D; 

b) 100.000 (stu tysięcy) akcji serii E 

pod warunkiem dokonania w dniu 28 maja 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A i oznaczenia ich kodem "PLTLSTD00019" 

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod 

nazwą skróconą "TELESTR" i oznaczeniem "TLS" 

 

31-05-2010 Raport Bieżący26/2010 Zwołanie na 29 czerwca br. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

TELESTRADA S.A. na godz 12:00 OGŁOSZENIE ZARZĄDU TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Zarząd Telestrada S.A z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku 

z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 

29 czerwca 2010 roku na godzinę 12:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("WZA"), które odbędzie się w 

Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 2; 02-670 Warszawa. 

 

Szczegóły na : http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/wza 
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji  

W ramach realizacji celów emisji Spółka prowadzi kolejne zaawansowane 

rozmowy na temat przejęcia firmy SISTI POLSKA z Bydgoszczy. Firma SISTI zasili 

swoim doświadczeniem i technologią sprzedaż oraz udoskonalanie usług 

inteligentnych tzn. platform Infolinii 0800 i 0801. Z uwagi na innowacyjność i 

konkurencyjność cenową oferowanych usług inteligentnych, Telestrada nadal upatruje w ich rozwoju klucz do 

sukcesu rynkowego. 

Uchwały dotyczące przejęcia Tele24 Sp. z o.o, o którym spółka informowała w poprzednim raporcie 

miesięcznym zostały wpisane w projekt uchwał na zwołane na 29 czerwca 2010 Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy. Pod względem operacyjnych Telestrada S.A jest gotowa do przejęcia.  

 

4. Kalendarz Inwestora okres 14-06-2010 do 14-07-2010 

15-06-2010 Roczny Raport Jednostkowy i Skonsolidowany za 2009 rok 

22-06-2010 Wstępne Dane Finansowe za miesiąc maj 2010 

30-06-2010 Aktualizacja Prognozy Finansowej zgodnie z komunikatem  

EBI 17/2010 z 14-04-2010. 

 

 

 

 

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". 


