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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 czerwiec 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 czerwcu 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 01-06-2010 do 30-06-2010 

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

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

 

2010-06-30 Raport bieżący 36-37/2010 Publikacja Raportów rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) 

2010-06-30 Raport bieżący 35/2010 Uchwały podjęte na ZWZ Telestrada S.A w dniu 29.06.2010 r., zmiany w 

składzie Rady Nadzorczej, zmiany statutu spółki, modyfikacja porządku obrad. 

2010-06-25 Raport bieżący 34/2010 Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc maj 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 maj2010 (w złotych). 

Przychód Grupy Telestrada S.A V 2010: 1 482 208 PLN 

2010-06-14 Raport bieżący 32/2010 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i 

skonsolidowanego) za 2009 rok 

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że zmianie ulega termin przekazania raportu rocznego (jednostkowego i 

skonsolidowanego) za 2009 rok, którego termin przekazania do publicznej wiadomości zgodnie z raportem 

bieżącym nr 3/2010 przypadał na 15 czerwca 2010 r. 

Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) Spółki za 2009 r. zostanie opublikowany w dniu 30 czerwca 2010 

roku. 

2010-06-14 Publikacja Raportu miesięcznego za maj 2010 

2010-06-10 Raport bieżący 30/2010 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A 

przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A 
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Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło zawiadomienie od Quercus 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego 

QUERCUS Absolute Return FIZ o zwiększeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce oraz 

przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Telestrada S.A. 

Szczegóły transakcji: 

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku nabyci akcji Spółki Telestrada S.A w 

transakcjach na rynku NewConnect w dniu 8 czerwca 2010 roku. 

Przed zmianą udział Funduszu posiadał 159 124 akcji spółki, co stanowiło 6,26% kapitału zakładowego Spółki. 

Posiadane akcje dawały 159 124 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Na dzień 9 czerwca 2010 Fundusz posiadał 163 276 akcji Telestrada S.A, co stanowiło 6,42% kapitału 

zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 163 276 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 

5,04 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

2010-06-10 Raport bieżący 29/2010 Zmniejszenie udziału INVESTcon group S.A w głosach ogółem w spółce 

Telestrada 

Zarząd Spółki Telestrada S.A zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie od 

spółki INVESTcon Group S.A, o zmniejszeniu udziału INVESTcon Group S.A w liczbie głosów ogółem w spółce 

TELESTRADA S.A. poniżej progu 5 %. 

Szczegóły transakcji: 

1.Zmniejszenie udziału w głosach nastąpiło w wyniku zbycia akcji w transakcji pakietowej na rynku 

NewConnect, dokonanej w dniu 28.05.2010 r. 

2.Po transakcji, INVESTcon GROUP S.A. posiada 100.000 akcji spółki Telestrada S.A., dających 100.000 głosów, 

co stanowi 3,93 % w kapitale oraz 3,08 % w głosach. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 

lit. c ustawy o ofercie publicznej. 

 

3.Przed transakcją, INVESTcon GROUP S.A. posiadał 251.551 akcji spółki, dających 251.551 głosów, co stanowiło 

9,89 % w kapitale i 7,76 % w głosach. 

2010-06-10 Raport bieżący 28/2010 Odwołanie prognozy finansowej opublikowanej w 2007 roku w 

Dokumencie Informacyjnym Telestrada S.A 

Na podstawie § 3 Raporty bieżące - zasady ogólne, Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu, punkt 2 podpunkt 15, w związku z opublikowaniem w 2007 roku w Dokumencie Informacyjnym 

TELESTRADA S.A.Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i 

praw do  akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prognozy finansowej na lata 2008 i 2009 zakładającej 

osiągnięcie 22 mln zł przychodów i 2,6 mln zysku netto w 2009 r. Zarząd Telestrada S.A. odwołuje powyższą 

prognozę. 
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji  

30 czerwca 2010 r. po wcześniejszym zatwierdzeniu przez WZA (29 czerwca 

2010r.), spółka Telestrada S.A. zawarła umowę zakupu 100% udziałów w Tele24 

Sp. z o.o. Uzgodniona cena zakupu wyniosła 2.300.000,00 zł PLN. Tele24 Sp. z o.o 

obsługuje ponad 3 500 abonentów z segmentu małego i średniego biznesu. 

Przychody Tele24 Sp. z o.o. wynoszą około 490 000 PLN miesięcznie. Telestrada S.A. będzie w sposób pełny 

konsolidować przychody i zyski Tele24 Sp. z o.o. od dnia przejścia własności udziałów. Transakcja stanowi 

kolejny krok w realizacji strategii Spółki nakierowanej na konsolidację niewielkich operatorów 

telekomunikacyjnych. Kolejnym krokiem, o którym spółka poinformowała w miesiącu lipcu jest przejęcie SISTI 

POLSKA. 

 

 

4. Kalendarz Inwestora okres 14-07-2010 do 14-08-2010 

22 lipca 2010 Wstępne Dane Finansowe za miesiąc czerwiec 2010 

5 sierpnia 2010 Publikacja raportu półrocznego jednostkowego 

12 sierpnia 2010 Publikacja raportu półrocznego skonsolidowanego 

 

 

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". 


