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ROZDZIA� II – OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE 
ZAWARTE W PROSPEKCIE

1 Informacje dotycz�ce Emitenta 
Nazwa:   TELL Spó�ka Akcyjna 

Siedziba:  Pozna�

Adres:   ul. Grunwaldzka 182/196 

Telefon:  061 862 98 18 

Fax:   061 862 98 20 

Strona internetowa: www.tell.pl 

E-mail:   tell@tell.pl  

W imieniu Emitenta dzia�aj�: Pan Rafa� Stempniewicz Prezes Zarz�du, Pan Robert Krasowski – 
Cz�onek Zarz�du i Pan Stanis�aw Górski – Cz�onek Zarz�du. 

Informacje o adresach osób dzia�aj�cych w imieniu Emitenta zosta�a obj�ta wnioskiem 
o niepublikowanie i zosta�a przedstawiona w informacjach obj�tych wnioskiem o niepublikowanie. 

O�wiadczenie osób dzia�aj�cych w imieniu Emitenta 

O�wiadczamy, �e informacje zawarte w Prospekcie s� prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj� �adnych 
faktów ani okoliczno�ci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa a tak�e, 
�e wed�ug naszej najlepszej wiedzy nie istniej�, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowi�zania 
Emitenta ani okoliczno�ci, które mog�yby wywrze� znacz�cy wp�yw na sytuacj� prawn�, maj�tkow�
i finansow� Emitenta oraz osi�gane przez niego wyniki finansowe. 

Rafa� Stempniewicz 
Prezes Zarz�du

Robert Krasowski 
Cz�onek Zarz�du

Stanis�aw Górski 
Cz�onek Zarz�du

O�wiadczamy, �e wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe i skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w Prospekcie, sporz�dzone zosta�y
zgodnie z obowi�zuj�cymi zasadami rachunkowo�ci oraz, �e odzwierciedlaj� w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuacj� maj�tkow� i finansow� oraz wynik finansowy Emitenta i jego Grupy 
Kapita�owej. 

Rafa� Stempniewicz 
Prezes Zarz�du

Robert Krasowski 
Cz�onek Zarz�du

Stanis�aw Górski 
Cz�onek Zarz�du

O�wiadczamy, �e podmiot uprawniony do badania sprawozda� finansowych i skonsolidowanych 
sprawozda� finansowych, w tych b�d�cych podstaw� sporz�dzenia danych porównywalnych, 
zamieszczonych w Prospekcie, zosta� wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz �e podmiot ten oraz 
biegli rewidenci dokonuj�cy badania spe�niali warunki do wyra�enia bezstronnej i niezale�nej opinii 
o badaniu, zgodnie z w�a�ciwymi przepisami prawa krajowego. 

Rafa� Stempniewicz 
Prezes Zarz�du

Robert Krasowski 
Cz�onek Zarz�du

Stanis�aw Górski 
Cz�onek Zarz�du
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2 Podmioty sporz�dzaj�ce Prospekt 

2.1 Emitent 

Nazwa:   TELL Spó�ka Akcyjna 

Siedziba:  Pozna�

Adres:   ul. Grunwaldzka 182/196 

Telefon:  061 862 98 18 

Fax:   061 862 98 20 

Strona internetowa: www.tell.pl 

E-mail:   tell@tell.pl  

W imieniu Emitenta, jako sporz�dzaj�cego Prospekt dzia�aj�: Pan Rafa� Stempniewicz - Prezes 
Zarz�du, Pan Robert Krasowski – Cz�onek Zarz�du i Pan Stanis�aw Górski – Cz�onek Zarz�du.

Informacje o adresach osób dzia�aj�cych w imieniu Emitenta zosta�a obj�ta wnioskiem 
o niepublikowanie i zosta�a przedstawiona w informacjach obj�tych wnioskiem o niepublikowanie. 

Emitent odpowiada za wszelkie informacje zawarte w Prospekcie. Odpowiedzialno�� osoby 
dzia�aj�cej w imieniu Emitenta jako sporz�dzaj�cego Prospekt jest ograniczona do nast�puj�cych 
cz��ci Prospektu: Rozdzia� VIII z wy��czeniem opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozda�
finansowych, Rozdzia� IX, Rozdzia� X za��czniki nr 1, 2, 3, 4, Rozdzia� XI. 

Cz�onkowie Zarz�du powi�zani s� z Emitentem umow� o prac�.

Pan Rafa� Stempniewicz jest akcjonariuszem Emitenta, posiadaj�cym na dzie� sporz�dzenia 
Prospektu akcje daj�ce 9% udzia� w g�osach na walnym zgromadzeniu 

Pan Robert Krasowski jest akcjonariuszem Emitenta, posiadaj�cym na dzie� sporz�dzenia Prospektu 
akcje daj�ce 0,85% udzia� w g�osach na walnym zgromadzeniu 

O�wiadczenie osób dzia�aj�cych w imieniu Emitenta jako sporz�dzaj�cego Prospekt 

O�wiadczamy, �e Prospekt zosta� sporz�dzony z zachowaniem nale�ytej staranno�ci zawodowej oraz 
�e informacje zawarte w Prospekcie s� prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj� �adnych faktów ani 
okoliczno�ci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 

Rafa� Stempniewicz 
Prezes Zarz�du

Robert Krasowski 
Cz�onek Zarz�du

Stanis�aw Górski 
Cz�onek Zarz�du
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2.2 Bank Zachodni WBK S.A. 

Nazwa:   Bank Zachodni WBK Spó�ka Akcyjna 

Siedziba:  Wroc�aw 

Adres:   ul. Rynek 9/11, 50-950 Wroc�aw 

Telefon:  071 370 10 00 

Fax:   071 370 27 87 

Strona internetowa: www.bzwbk.pl 

E-mail:   biuro.prasowe@bzwbk.pl 

W imieniu BZ WBK, jako sporz�dzaj�cego Prospekt, dzia�a Pan Marcin P�dzi�ski - Dyrektor 
Departamentu Rynków Kapita�owych. 

Informacja o adresie osoby dzia�aj�cej w imieniu BZ WBK zosta�a obj�ta wnioskiem o niepublikowanie 
i zosta�a przedstawiona w informacjach obj�tych wnioskiem o niepublikowanie. 

Odpowiedzialno�� osoby dzia�aj�cej w imieniu BZ WBK jako sporz�dzaj�cego Prospekt jest 
ograniczona do nast�puj�cych cz��ci Prospektu: Wst�p, Rozdzia� I, Rozdzia� II, z wy��czeniem 
odpowiedzialno�ci za o�wiadczenia sk�adane w tym rozdziale przez podmioty inne ni� BZ WBK, 
Rozdzia� III z wy��czeniem punktów 9 i 10, Rozdzia� V z wy��czeniem punktów od 8 do 13 i od 16 
do 19, Rozdzia� VI, Rozdzia� X za��cznik nr 5. 

Pan Marcin P�dzi�ski nie jest powi�zany w �aden sposób z Emitentem. 

Powi�zania Banku z Emitentem: 
�� umowa o kredyt w rachunku bie��cym z dnia 28 maja 2002 r., 
�� umowa o kredyt obrotowy z dnia 6 lipca 2004 r., 
�� gwarancja dobrego wykonania zobowi�za� wynikaj�cych z umowy Standard GSM 900/1800 

z dnia 01.03.2004 r. na �wiadczenie us�ug telekomunikacyjnych w imieniu PTK Centertel, z dnia 1 
pa�dziernika 2004 r. 

�� gwarancja bankowa z dnia 1 pa�dziernika 2004 r., zabezpieczaj�ca p�atno�ci na rzecz PTK 
Centertel w zwi�zku z wykonywaniem przez Spó�k� obowi�zków wynikaj�cych z umowy 
franchisingowo – agencyjnej z dnia 08.10.2003 r. 

�� umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 7 pa�dziernika 2004 r., 
�� umowa dotycz�ca doradztwa i organizacji publicznej emisji akcji z dnia 9 marca 2005 r. 

O�wiadczenie osoby dzia�aj�cej w imieniu BZ WBK jako sporz�dzaj�cego Prospekt 

Ja ni�ej podpisany o�wiadczam, �e Prospekt zosta� sporz�dzony z zachowaniem nale�ytej 
staranno�ci zawodowej oraz �e informacje zawarte w cz��ciach Prospektu, za których sporz�dzenie 
odpowiedzialny jest BZ WBK s� prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj� �adnych faktów ani okoliczno�ci, 
których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 

Marcin P�dzi�ski
Dyrektor 

Departament Rynków Kapita�owych 
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2.3 Dom Maklerski BZ WBK S.A. 

Nazwa:   Dom Maklerski BZ WBK S.A. 

Siedziba:  Pozna�

Adres:   Plac Wolno�ci 15, 60-967 Pozna�

Telefon:  061 856 48 80 

Fax:   061 856 47 70 

Strona internetowa: www.dmbzwbk.pl 

E-mail:   sekretariat.dm@bzwbk.pl 

W imieniu DM BZWBK jako sporz�dzaj�cego Prospekt dzia�aj� Pan Ryszard Czerwi�ski – Wiceprezes 
Zarz�du oraz Pan Jacek Idczak – Cz�onek Zarz�du.

Informacja o adresach osób dzia�aj�cych w imieniu DM BZWBK zosta�a obj�ta wnioskiem 
o niepublikowanie i zosta�a przedstawiona w informacjach obj�tych wnioskiem o niepublikowanie. 

Odpowiedzialno�� osób dzia�aj�cych w imieniu DM BZWBK jako sporz�dzaj�cych Prospekt jest 
ograniczona do nast�puj�cych cz��ci Prospektu: Rozdzia� III pkt. 9 i 10. 

Osoby dzia�aj�ce w imieniu DM BZWBK nie s� powi�zane w �aden sposób z Emitentem. 

DM BZWBK powi�zany jest z Emitentem umow� dotycz�c� doradztwa i organizacji publicznej emisji 
akcji z dnia 9 marca 2005 r. 

O�wiadczenie osób dzia�aj�cych w imieniu DM BZWBK jako sporz�dzaj�cego Prospekt 

O�wiadczamy, �e Prospekt zosta� sporz�dzony z zachowaniem nale�ytej staranno�ci zawodowej oraz 
�e informacje zawarte w cz��ciach Prospektu, za których sporz�dzenie odpowiedzialny jest DM 
BZWBK s� prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj� �adnych faktów ani okoliczno�ci, których ujawnienie 
w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 

Ryszard Czerwi�ski  
Wiceprezes Zarz�du

Jacek Idczak 
Cz�onek Zarz�du
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2.4 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Celichowski, Szyndler, Wi�ckowska 

Nazwa: Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Celichowski, Szyndler, 
Wi�ckowska 

Siedziba:  Pozna�

Adres:   ul. Szkolna 5/15, 61-832 Pozna�

Telefon:  (61) 852-32-61 

Fax:   (61) 852-32-62 

Strona internetowa: www.kancelaria-csw.pl  

E-mail:   kancelaria@kancelaria-csw.pl  

W imieniu Kancelarii jako sporz�dzaj�cego Prospekt dzia�a Pani Mariola Wi�ckowska. 

Informacja o adresie osoby dzia�aj�cej w imieniu Kancelarii zosta�a obj�ta wnioskiem 
o niepublikowanie i zosta�a przedstawiona w informacjach obj�tych wnioskiem o niepublikowanie. 

Odpowiedzialno�� osoby dzia�aj�cej w imieniu Kancelarii jako sporz�dzaj�cego Prospekt jest 
ograniczona do nast�puj�cych cz��ci Prospektu: Rozdzia� IV, Rozdzia� V pkt od 8 do 13 i od 16 do 19, 
oraz Rozdzia� VII. 

Osoba dzia�aj�ca w imieniu Kancelarii nie jest powi�zana z Emitentem. 

Kancelaria powi�zana jest z Emitentem umow� z dnia 14 marca 2005 r. na prace zwi�zane ze 
sporz�dzeniem cz��ci prawnej Prospektu oraz kompleksowe doradztwo prawne i udzia� w procedurze 
wprowadzania akcji Spó�ki do publicznego obrotu. 

O�wiadczenie osoby dzia�aj�cej w imieniu Kancelarii 

O�wiadczam, �e Prospekt zosta� sporz�dzony z zachowaniem nale�ytej staranno�ci zawodowej oraz 
�e informacje zawarte w cz��ciach Prospektu, za których sporz�dzenie odpowiedzialna jest 
Kancelaria s� prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj� �adnych faktów ani okoliczno�ci, których ujawnienie 
w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 

Mariola Wi�ckowska 
Radca Prawny 
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3 Podmiot uprawniony do badania sprawozda� finansowych 
Nazwa:   HLB Fr�ckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. 

Siedziba:   Pozna�

Adres:    Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Pozna�

Podstawa uprawnie�: HLB Fr�ckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. posiada uprawnienia do badania 
sprawozda� finansowych wydane przez Krajow� Rad� Bieg�ych Rewidentów, 
numer ewidencyjny 238 

Telefon:   (61) 85 09 200 

Fax:   (61) 85 09 201 

E-mail:   poznan@frackowiak.com.pl 

Strona internetowa:  www.frackowiak.com.pl 

W imieniu HLB Fr�ckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., w zakresie odpowiedzialno�ci za opini�
o prawid�owo�ci, rzetelno�ci i jasno�ci jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za okres 1.01. - 31.12.2004 r., zawartych w Prospekcie dzia�aj�: Pani Cecylia Pol – Prezes Zarz�du,
Bieg�y Rewident nr 5282/782 oraz Pan Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarz�du. 

Badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1.01. - 
31.12.2004 r., zawartych w Prospekcie, dokona� Pan Jan Letkiewicz, Bieg�y Rewident nr 9530/7106. 

Informacja o adresach osób dzia�aj�cych w imieniu HLB Fr�ckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz 
Bieg�ego Rewidenta zosta�a obj�ta wnioskiem o niepublikowanie i zosta�a przedstawiona 
w informacjach obj�tych wnioskiem o niepublikowanie. 

HLB Fr�ckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. powi�zana jest z Emitentem umow� nr 364/10 z dnia 14 lutego 
2005 r., której przedmiotem jest badanie sprawozdania finansowego Spó�ki za okres od 1 stycznia 
2004 r do 31 grudnia 2004 r. oraz opracowanie cz��ci finansowej Prospektu. 

Poza wymienionymi powy�ej, nie istniej� �adne inne powi�zania pomi�dzy Emitentem a HLB 
Fr�ckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osobami dzia�aj�cymi w imieniu HLB Fr�ckowiak i Wspólnicy 
Sp. z o.o., a tak�e Bieg�ym Rewidentem dokonuj�cym badania sprawozdania finansowego 
zamieszczonego w Prospekcie. 

O�wiadczenie osób dzia�aj�cych w imieniu HLB Fr�ckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.

O�wiadczamy, �e HLB Fr�ckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., jako podmiot uprawniony do badania 
sprawozda� finansowych, zosta� wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz �e HLB Fr�ckowiak 
i Wspólnicy Sp. z o.o. spe�nia warunki do wyra�enia bezstronnej i niezale�nej opinii o badaniu 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta. 

Cecylia Pol 
Prezes Zarz�du

Tomasz Wróblewski 
Wiceprezes Zarz�du
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O�wiadczenie osoby dokonuj�cej badania jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Emitenta 

O�wiadczam, �e spe�niam warunki do wyra�enia bezstronnej i niezale�nej opinii o badaniu 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta. 

Jan Letkiewicz 
Bieg�y Rewident nr 9530/7106 

O�wiadczenie osób dzia�aj�cych w imieniu HLB Fr�ckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. i osoby 
dokonuj�cej badania sprawozda� finansowych Emitenta

O�wiadczamy, �e:

�� Sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 1.01 - 
31.12.2004 r., zamieszczone w Prospekcie, podlega�y naszemu badaniu zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami prawa i normami zawodowymi. Na podstawie przeprowadzonego 
badania wyrazili�my opinie bez zastrze�e� o prawid�owo�ci, rzetelno�ci i jasno�ci sprawozdania 
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, których pe�na tre�� jest 
przedstawiona w dalszej cz��ci Prospektu. 

�� Porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone 
w Prospekcie, zosta�y sporz�dzone w sposób zapewniaj�cy ich porównywalno�� przez 
zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowo�ci we wszystkich prezentowanych 
okresach, zgodnych z zasadami (polityk�) rachunkowo�ci stosowanymi przez Emitenta i Grup�
Kapita�ow� za ostatni okres oraz przez uj�cie korekt b��dów podstawowych w okresach, których 
one dotycz�, bez wzgl�du na okres, w którym zosta�y uj�te w ksi�gach rachunkowych. 
Uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, do pozycji zbadanego 
sprawozdania finansowego i zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego rzetelnie 
odzwierciedla dokonane przekszta�cenie, dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie 
wynikaj� ze zbadanych sprawozda� finansowych i zbadanych skonsolidowanych sprawozda�
finansowych, po uwzgl�dnieniu korekt doprowadzaj�cych do porównywalno�ci z tytu�u zmian 
zasad (polityki) rachunkowo�ci i korekt b��dów podstawowych. Zestawienie oraz wyja�nienie 
ró�nic pomi�dzy porównywalnymi danymi finansowymi a uprzednio sporz�dzonymi 
i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Emitenta zosta�y szczegó�owo 
przedstawione w dodatkowych notach obja�niaj�cych nr 17 i 18. 

�� Sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne 
zamieszczone w Prospekcie, zosta�y sporz�dzone zgodnie z wymogami Rozporz�dzenia. 

Cecylia Pol 
Prezes Zarz�du

Tomasz Wróblewski 
Wiceprezes Zarz�du

Jan Letkiewicz 
Bieg�y Rewident nr 9530/7106 
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4 Oferuj�cy 
Nazwa:   Dom Maklerski BZ WBK S.A. 

Siedziba:  Pozna�

Adres:   Plac Wolno�ci 15, 60-967 Pozna�

Telefon:  0 61 856 48 80 

Fax:   0 61 856 47 70 

Strona internetowa: www.dmbzwbk.pl 

E-mail:   sekretariat.dm@bzwbk.pl 

W imieniu DM BZWBK jako oferuj�cego dzia�aj� Pan Ryszard Czerwi�ski – Wiceprezes Zarz�du i Pan 
Jacek Idczak – Cz�onek Zarz�du. 

Informacja o miejscu zamieszkania osób dzia�aj�cych w imieniu DM BZWBK zosta�a obj�ta wnioskiem 
o niepublikowanie i zosta�a przedstawiona w informacjach obj�tych wnioskiem o niepublikowanie. 

Powi�zania DM BZWBK oraz osób dzia�aj�cych w imieniu DM BZWBK z Emitentem zosta�y
przedstawione w punkcie 2.3. niniejszego rozdzia�u Prospektu. 

O�wiadczenie osób dzia�aj�cych w imieniu DM BZWBK jako Oferuj�cego 

My ni�ej podpisani o�wiadczamy, �e DM BZWBK do�o�y� nale�ytej zawodowej staranno�ci przy 
przygotowywaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia Akcji Serii B do publicznego obrotu. 

Ryszard Czerwi�ski  
Wiceprezes Zarz�du

Jacek Idczak 
Cz�onek Zarz�du


