
Warszawa, dnia ….......... 2012 r. 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI 

TELESTRADA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

Skierowana przez […] z siedzibą w […], wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS […], NIP […], reprezentowany przez […],zwanego w dalszej części 
„Sprzedającym”, do Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02 – 670 Warszawa, 
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000279791, NIP 544-10-14-413, zwanej w dalszej części „Spółką” 

W związku z ogłoszeniem w dniu 21 czerwca 2013 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji 
Spółki przez jej akcjonariuszy poza alternatywnym systemem obrotu, znając warunki tego 
zaproszenia, Sprzedający składa ofertę sprzedaży tych akcji o treści następującej: 

§1 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem […] akcji Spółki, że akcje te nie są obciążone 
prawami osób trzecich oraz że nie toczą się żadne postępowania sądowe lub egzekucyjne, 
których przedmiotem byłyby te akcje, zaś sprzedaż tych akcji nie doprowadzi do 
pokrzywdzenia wierzycieli Sprzedającego. 

2. Sprzedający oświadcza, że znane mu są warunki skupu akcji przez Spółkę, określone w 
komunikacie Spółki z dnia 21 czerwca 2013 roku oraz że wyraża na nie swoją zgodę. 

3. Sprzedający oświadcza, że akcje te są zapisane na rachunku papierów wartościowych nr […] 
prowadzonym przez […] i zostały zablokowane/oświadcza, że ich nie sprzeda do dnia 22 lipca 
2013 r. 

4. Na dowód powyższych twierdzeń Sprzedający przedkłada oświadczenie wydane przez dom 
maklerski, o którym mowa w §1 pkt. 3 Oferty. Oświadczenie to stanowi załącznik nr 1 do 
Oferty. 

§2 

1. Sprzedający oferuje nabycie przez Spółkę […] jej akcji po cenie 25 zł za sztukę, to jest za 
cenę łączną wynoszącą […] zł. 

2. Sprzedający oświadcza, że oferta powyższa jest ważna do dnia 22 lipca 2013 r. i do tego dnia 
nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta ta może zostać 
przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się tylko i wyłącznie możliwość 
nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż oferowana przez Sprzedającego, jednak po tej 
samej cenie jednostkowej. 

§3 

1. Po określeniu, zgodnie z warunkami zaproszenia, ile akcji Spółki zostanie nabytych od 
Sprzedającego przez Spółkę, Strony zawrą najdalej do dnia 22 sierpnia 2013 r. umowę 
cywilnoprawną sprzedaży akcji lub transakcję pakietową sprzedaży akcji. Umowa ta będzie 
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podstawą do dokonania czynności rozporządzających akcjami oraz zapłaty za nie ceny przez 
Spółkę, na warunkach w niej przewidzianych. 

2. Sprzedający oświadcza, że informacja o określeniu ilości akcji, które zostaną nabyte przez 
Spółkę oraz o terminie zawarcia umowy, o której mowa w §3 pkt. 1 powyżej powinna być mu 
dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ….............................................. 

§4 

Umawiające się Strony za przyjęcie oferty uważają zawarcie umowy, o której mowa w §3 oferty 
powyżej. 

§5 

1. Wszelkie spory wynikające z lub mające jakikolwiek związek z przedmiotem oferty będą 
rozstrzygane przed Sądem powszechnym właściwym dla dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy. 

2. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu 
spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów. 

…......................................................... 

 Podpis 
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