
 
RAPORT MIESIĘCZNY – GRUDZIEŃ 2010 

GRUDZIEŃ 

 

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 grudzień 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 grudniu 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 01-12-2010 do 31-12-
2010 

Komunikaty Spółki publikowane również na stronie www.telestrada.pl oraz w 
sekcji relacji inwestorskich znajdujących się na stronie www.GPWinfostrefa.pl  

 

2010-12-02 Raport bieżący 68/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy w zakresie wdrożenia usług 
telefonii komórkowej 

Telestrada S.A. w ślad za informacją z 15-09-2010 (RB 59/2010) informuje o podpisaniu z firma Telogic Poland 
Sp. z o.o, umowy której przedmiotem jest dostarczenie przez Telogic rozwiązań pozwalających na wdrożenie 
przez 

Telestrada S.A usług telefonii mobilnej. Przewidywane jest wdrożenie usług mobilnego dostępu do Internetu 
oraz telefonii komórkowej w oparciu o model post-paid i pre-paid. 

Komercyjne uruchomienie usług następuje z dniem dzisiejszym. 

Telestrada S.A. zaoferuje usługi komórkowe swoim dotychczasowym klientom a także klientom nowym, 
zarówno w zakresie mobilnego dostępu do Internetu jak i telefonii głosowej.Usługi świadczone będa w oparciu 
o model wielu marek telekomunikacyjnych zebranych pod wspólnym brandem WHITE Mobile. 

Usługi będą świadczone przez wszystkie firmy grupy Telestrada S.A. pod markami Telestrada WHITE, Multimo 
WHITE, TELE24 WHITE, a także zostaną udostępnione innym niewielkim operatorom telekomunikacyjnym, 
portalom internetowym, sieciom osiedlowym w celu stworzenia wielu niewielkich quasi sieci komórkowych dla 
klientów tych firm z założeniem, że każda z tych sieci posługiwać się będzie własną marką z uzupełnieniem o 
nazwę WHITE. 

Telestrada S.A. nie wyklucza powołania w przyszłości odrębnej spółki celowej do prowadzenia działalności 
telekomunikacyjnej w sieciach ruchomych i zagwarantowała sobie prawo cesji umowy podpisanej z Telogic 
Poland Sp. z o.o. na taki podmiot. 

 

 

 

 



 
RAPORT MIESIĘCZNY – GRUDZIEŃ 2010 

GRUDZIEŃ 

 

2010-12-14 Raport bieżący 69/2010 Raport miesięczny Telestrada S.A za listopad 2010 

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 listopad 2010 
roku. 

W raporcie: 

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 

2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-11-2010 do 30-11-2010 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji. 

4. Kalendarz Inwestora na okres 15-12-2010 do 15-01-2011 

2010-12-23 Raport bieżący 70/2010 Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc listopad 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 listopad 2010 (w złotych). 

Przychód Grupy Telestrada S.A XI 2010: 2 199 879, 00 PLN 

2010-12-29 Raport bieżący 71/2010 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego 

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 grudnia 2010 r., na 
mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 grudnia 2010 r. został dokonany wpis podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 270 947.50 zł do kwoty 1 670 947.50 zł, w wyniku zarejestrowania akcji 
serii G w liczbie 800 000 o wartości nominalnej 0,50 gr za sztukę. 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji  

Telestrada S.A. informowała o podpisaniu z firmą Telogic Poland Sp. z o.o, listu 
intencyjnego w sprawie zawarcia umowy, której przedmiotem będzie 
dostarczenie przez Telogic rozwiązań pozwalających na wdrożenie przez 
Telestrada S.A usług telefonii mobilnej. Przewidywane jest wdrożenie usług 
mobilnego dostępu do Internetu oraz telefonii komórkowej w oparciu o model 

post-paid i pre-paid. Jest to kolejny etap strategii rozwoju firmy.  

Z uwagi na bazę klientów jaką dysponuje grupa kapitałowa TLS, zaraz po wdrożeniu usług planowana jest 
dosprzedaż produktu w ramach całej grupy. 

 

4. Kalendarz Inwestora okres 15-01-2011 do 15-02-2011 

22 stycznia Publikacja wstępnych danych finansowych za miesiąc grudzień 2010. 

2 luty Dzień Otwarty w Spółce 

15 luty Raport kwartalny IV Q2010 

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". 


