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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 marzec 2010 roku: 

1. Informacje na temat wyst ąpienia tendencji i zdarze ń w otoczeniu 
rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mog ą mieć w przyszło ści istotne 
skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finanso wych Telestrada SA: 

W ocenie Zarządu w miesiącu marcu 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 01-03-2010 do 31-03-
2010 

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

 

23-03-2010 Raport bieŜący EBI 9/2010 Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc luty 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 luty 2010 (w złotych). Przychód 
Grupy Telestrada S.A II 2010: 1 489 972 PLN 

25-03-2010 Raport BieŜący EBI 10/2010 Przyjęcie I raty płatności za nieruchomość przy ul. Sieleckiej 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24-10-2010 dotyczącego Zawacia Przedwstępnej Umowy SprzedaŜy lub 
Zamiany nieruchomości przy ul. Sieleckiej, Zarząd Telestrada S.A informuje, Ŝe Spółka otrzymała pierwszą ratę 
płatności za nieruchomość - tj. 10% (150.000 zł) z czego 5% stanowi zadatek a 5% to zaliczkę. 

31-03-2010 Raport bieŜący EBI 11/2010 PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ 
TELESTRADA S.A. NA ROK 2010  

(plik .pdf)  

31-03-2010 Raport BieŜący EBI 12/2010 Wybór Biegłego Rewidenta Telestrada S.A 

Zarząd Telestrada S.A. informuje, Ŝe uchwałą 2 i 3 z dnia 24 marca 2010 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru 
biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki, to jest: Auxilium Kancelaria 
Biegłych Rewidentów S.A. Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków. Umowa obejmować będzie: 1. badanie sprawozdania 
finansowego jednostkowego za 2009 rok - Uchwała 2 2. badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego 
za 2009 rok - Uchwała 3. Stosowne umowy mają zostać zawarte na okres niezbędny do dokonania czynności 
objętych umową. Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. działa jako podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych w oparciu o przepisy art. 10 ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121 poz.592) oraz wpisana na listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 293. 

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. 
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji  

W marcu 2010 r. Spółka sukcesywnie realizowała cele emisji poprzez 
pozyskiwanie klientów na usługi telekomunikacyjne i prowadzenie przeglądu rynku 
w poszukiwaniu potencjalnych celów do przejęcia. 

 

 

 

4. Kalendarz Inwestora okres 14-04-2010 do 14-05-20 10 

22-04-2010 – publikacja miesięcznych danych finansowych za marzec 2010 

05-05-2010 – (pierwsza środa miesiąca) Dzień Otwarty Spółki Telestrada S.A. 
Spotkania z Zarządem. 

 

 

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". 


