
 

Telestrada S.A. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, budynek IO-I, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, zarejestrowana przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791, o kapitale zakładowym 1.670.947,50 zł 

wpłaconym w całości, kierowaną przez Zarząd w składzie Jacek Lichota. 

Warszawa, 5 października 2012 r. 
 

 
 ZAPROSZENIE  

do składania ofert sprzedaży akcji TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie 

wersja poprawiona w dniu 5 października 2012 r. 

1. Zarząd TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie Uchwały 26 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2011 r. upoważniającego Zarząd Spółki do skupu akcji własnych Spółki i ustalenia warunków tego 
skupu, zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w tym zaproszeniu;  

2. Spółka skupi w drugim etapie nie więcej niż 125 000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji własnych za cenę wynoszącą 20 zł (dwadzieścia i 0/100) 
za jedną akcję; 

3. W przypadku, gdyby liczba oferowanych Spółce akcji przekraczała wielkość, o której mowa w pkt. 2 zaproszenia powyżej, Spółka dokona 
proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży w stosunku do ilości oferowanych na sprzedaż akcji i nabędzie odpowiednio zmniejszoną ilość od 
każdego z akcjonariuszy oferującego akcje Spółki;  

4. Oferty można składać tylko i wyłącznie według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce 
http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace w zaadresowanej, zamkniętej kopercie z wyraźnym oznaczeniem „Oferta odsprzedaży 
akcji TELESTRADA S.A.”. Do oferty w przypadku akcji na okaziciela powinno być  dołączone zaświadczenie z domu maklerskiego potwierdzające 
stan posiadania akcji Telestrada S.A. na rachunku maklerskim lub powierniczym oferenta i zablokowanie możliwości ich sprzedaży do dnia 
19 października 2012 r. Spółka jako dokument równoważny przyjmie od Akcjonariusza oświadczenie o nie zbywaniu akcji do dnia 19 
października 2012 r. Na dowód posiadania akcji w dniu 19 października 2012 r. Akcjonariusz będzie obowiązany do dostarczenia wyciągu z 
rachunku maklerskiego lub potwierdzenia domu maklerskiego o stanie posiadania akcji Spółki w dniu 19 października 2012 r. przed zawarciem 
umowy sprzedaży akcji ze Spółką. Spółka zastrzega sobie możliwość nie zawierania transakcji z osobami, których stan posiadania akcji na dzień 
19 października 2012 r. będzie mniejszy niż zadeklarowany do sprzedaży. 

5. Oferty można składać osobiście w siedzibie Spółki lub dostarczyć je tam za pośrednictwem poczty lub kuriera, przy czym Spółka będzie brała pod 
uwagę tylko te oferty, które dotrą do niej nie później niż do godziny 12:00 dnia 19 października 2012 r.; 

6. W przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jest ona obowiązana do złożenia 
oryginału odpisu swojego KRS lub innego dokumentu stwierdzającego wpis do właściwego rejestru spółek wydanego nie wcześniej niż na trzy 
miesiące przed datą złożenia oferty w celu wykazania, że osoby składające ofertę są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu tego 
podmiotu;  

7. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w punkcie poprzednim lub w przypadku, gdy na podstawie odpisu z KRS lub innego 
właściwego rejestru nie można stwierdzić, że oferta została podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu lub na rzecz tego 
podmiotu, oferta uważania jest za niezłożoną;  

8. Informacja o redukcji zostanie podana w trybie raportu bieżącego Spółki w dniu 23 października 2012 roku, jednocześnie każdy akcjonariusz, 
który prawidłowo złożył ofertę otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości akcji, które Spółka jest gotowa, stosownie do 
przedmiotowego zaproszenia, nabyć od niego oraz o dwóch proponowanych terminach zawarcia umowy nabycia akcji odległych o nie mniej niż 5 i 
nie więcej 31 dni od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji;  

9. Umowa nabycia akcji będzie zawierana według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce 
http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace. W przypadku, gdy przewidywana wartość pakietu akcji przeznaczonych do skupu od 
akcjonariusza przekracza wartość dopuszczoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do dokonywania transakcji pakietowych – za 
zgodą akcjonariusza Spółka dokona zakupu w transakcji pakietowej. 

10. Cena nabycia akcji zostanie zapłacona w terminie dwóch dni od dnia podpisania umowy nabycia akcji przelewem na konto bankowe, wskazane w 
treści umowy zbycia akcji;  

11. We wszelkich kwestiach nieunormowanych inaczej zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa;  

12. Koszty związane z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych pokrywa Spółka. 

13. Wszelkie zapytania, uzgodnienia, wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy do Prezesa Zarządu Spółki: jacek.lichota@telestrada.pl 

14. Odpowiadając na niniejszą Ofertę Akcjonariusz dopuszcza możliwość zmiany procedury nabycia akcji przez Spółkę w zależności od wymogów 
formalnych poszczególnych biur maklerskich o ile zmiany te będą miały na uwadze sprawne zrealizowanie transakcji. 

Z poważaniem 

 Jacek Lichota, Prezes Zarządu 
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