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ROZDZIA� V – DANE O DZIA�ALNO�CI EMITENTA I GRUPY 
KAPITA�OWEJ

1 Podstawowe us�ugi i towary Emitenta i Grupy Kapita�owej 

1.1 Podstawowe us�ugi i towary Tell S.A. 

1.1.1 Sprzeda� aktywacji PTK Centertel 

Na rynku funkcjonuj� dwa podstawowe typy aktywacji: post-paid i pre-paid. 

Aktywacja typu post-paid (us�uga op�acana „z do�u”) charakteryzuje si� obowi�zkiem podpisania przez 
klienta umowy terminowej z operatorem (na okres od 1 roku do 3 lat lub na czas nieokre�lony) 
i konieczno�ci� p�acenia miesi�cznego abonamentu.  

Aktywacja typu pre-paid (us�uga op�acana „z góry”) nie wymaga od klienta podpisania umowy 
z operatorem i p�acenia miesi�cznego abonamentu. Czas antenowy kupuje si� w drodze nabywania 
kart do�adowuj�cych.  

Emitent uzyskuje prowizj� z tytu�u sprzeda�y aktywacji post-paid (za przy��czenie nowego abonenta 
do sieci komórkowej Operatora) oraz z tytu�u odnowienia umów przez klientów w systemie 
abonamentowym. Emitent uzyskuje tak�e prowizj� z tytu�u sprzeda�y aktywacji pre-paid. 

1.1.2 Sprzeda� telefonów komórkowych 

Emitent zajmuje si� sprzeda�� telefonów, które s� oferowane ��cznie ze sprzedawan� aktywacj� oraz 
telefonów bez kart SIM, w tym przypadku posiadaj� one blokad� SIM-lock (mo�liwe jest korzystanie 
z nich wy��cznie z kart� SIM Idei). Telefony nabywane s� wy��cznie od Operatora. 

1.1.3 Sprzeda� kart do�adowuj�cych pre-paid  

Karty do�adowuj�ce (potoczne "zdrapki" lub do�adowania elektroniczne) pozwalaj� na zasilenie konta 
u�ytkownika o konkretn� kwot� pieni�dzy. Poszczególne nomina�y przed�u�aj� wa�no�� konta 
o okre�lony czas zarówno na po��czenia wychodz�ce, jak i przychodz�ce. 

Z tytu�u sprzeda�y kart do�adowuj�cych pre-paid Emitent generuje mar�� handlow�.

Emitent zajmuje si� sprzeda�� kart do�adowuj�cych pre-paid wy��cznie sieci IDEA. 

1.1.4 Sprzeda� akcesoriów do telefonów komórkowych 

Emitent zajmuje si� sprzeda�� akcesoriów do telefonów komórkowych, które nie s� pozyskiwane 
od Operatora, lecz od zewn�trznych, wyspecjalizowanych w tej dzia�alno�ci firm. 

Warto�� sprzeda�y poszczególnych grup us�ug i towarów Emitenta oraz ich struktura w latach  
2002-2004 oraz w 1 kwartale 2004 r. i 1 kwartale 2005 r. 

Przychody ze sprzeda�y produktów 
i towarów (tys. z�) Struktura sprzeda�y (%) 

Wyszczególnienie 
1 kw. 
2005

1 kw. 
2004 2004 2003 2002 1 kw. 

2005
1 kw. 
2004 2004 2003 2002

Prowizje 8 836 6 606 28 578 19 408 17 308 54,6% 55,1% 44,7% 37,7% 26,5%

Telefony, zestawy pre-paid 2 162 2 685 20 742 16 472 37 188 13,4% 22,4% 32,4% 32,0% 56,9%

Karty do�adowuj�ce pre-paid 3 659 1 897 10 614 10 641 8 473 22,6% 15,8% 16,6% 20,7% 13,0%

Pozosta�e przychody 1 515 804 4 043 4 910 2 365 9,4% 6,7% 6,3% 9,5% 3,6%

Razem 16 173 11 991 63 977 51 431 65 334 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
�ród�o: Emitent 
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W 2002 r. najwi�kszy udzia� w przychodach ze sprzeda�y us�ug i towarów Emitenta mia�y przychody 
ze sprzeda�y telefonów i zestawów pre-paid. W latach 2003-2004 oraz w pierwszym kwartale 2005 r. 
dominuj�cy udzia� w sprzeda�y Emitenta mia�y prowizje uzyskiwane z tytu�u sprzeda�y aktywacji.  

Sprzeda� ilo�ciowa poszczególnych grup us�ug i towarów Emitenta oraz ich struktura w latach  
2002-2004 oraz w 1 kwartale 2004 r. i 1 kwartale 2005 r. 

Ilo�ciowa sprzeda� us�ug (liczba aktywacji) Struktura (%) 
Wyszczególnienie

1 kw. 
2005

1 kw. 
2004 2004 2003 2002 1 kw. 

2005
1 kw. 
2004 2004 2003 2002

Aktywacje post-paid 58 890 35 057 163 306 94 755 82 957 61,9% 74,3% 58,3% 49,0% 42,8%

Aktywacje pre-paid 36 277 12 136 116 628 98 449 111 033 38,1% 25,7% 41,7% 51,0% 57,2%

Razem 95 167 47 193 279 934 193 204 193 990 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
�ród�o: Emitent 
Emitent nie prowadzi ewidencji ilo�ciowej sprzeda�y pozosta�ych us�ug i towarów. 

W latach 2002-2003 dominuj�cy udzia� w sprzeda�y ilo�ciowej aktywacji Emitenta mia�y aktywacje 
pre-paid (�rednio 54,1%). W 2003 r. liczba sprzedanych aktywacji pre-paid zmniejszy�a si� o 11,3% 
w stosunku do 2002 r., co zwi�zane by�o z przeniesieniem cz��ci dzia�alno�ci do spó�ki Connex  
Sp. z o.o. W 2004 r. oraz w pierwszym kwartale 2005 r. dominuj�cy udzia� w sprzeda�y ilo�ciowej 
aktywacji Emitenta mia�y aktywacje post-paid. 

1.2 Podstawowe us�ugi i towary Connex Sp. z o.o. 

1.2.1 Sprzeda� zestawów pre-paid wszystkich operatorów 

Spó�ka uzyskuje przychody z tytu�u sprzeda�y zestawów pre-paid oferowanych przez wszystkich 
operatorów obecnych na polskim rynku (zestawów z telefonem oraz zestawów startowych, tj. tylko 
numer, bez terminala). 

1.2.2 Sprzeda� kart do�adowuj�cych pre-paid  

Karty do�adowuj�ce (potoczne „zdrapki” lub do�adowania elektroniczne) pozwalaj� na zasilenie konta 
u�ytkownika o konkretn� kwot� pieni�dzy. Poszczególne nomina�y przed�u�aj� wa�no�� konta 
o okre�lony czas zarówno na po��czenia wychodz�ce, jak i przychodz�ce.   

Z tytu�u sprzeda�y kart do�adowuj�cych pre-paid spó�ka generuje mar�� handlow�.

Spó�ka zajmuje si� sprzeda�� kart do�adowuj�cych pre-paid oferowanych przez wszystkich 
operatorów obecnych na polskim rynku. 

1.2.3 Sprzeda� telefonów komórkowych  

Spó�ka zajmuje si� sprzeda�� telefonów komórkowych oferowanych w zestawach pre-paid oraz 
telefonów komórkowych bez kart SIM (nie posiadaj� one blokady SIM-lock - mo�na z nich korzysta�
z kart� SIM ka�dego operatora). Telefony nabywane s� od producentów. 
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Warto�� sprzeda�y poszczególnych grup us�ug i towarów Connex Sp. z o.o. oraz ich struktura 
w latach 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2004 r. i 1 kwartale 2005 r. 

Przychody ze sprzeda�y produktów 
i towarów (tys. z�) Struktura sprzeda�y (%) 

Wyszczególnienie 
1 kw. 
2005

1 kw. 
2004 2004 2003 2002* 1 kw. 

2005
1 kw. 
2004 2004 2003 2002* 

Prowizje 56 180 385 275 - 0,5% 2,7% 1,1% 2,3% - 

Zestawy pre-paid 1 760 2 229 6 841 4 796 - 16,0% 33,0% 19,5% 39,9% - 

Karty do�adowuj�ce pre-paid 8 897 4 352 27 803 6 939 - 81,0% 64,4% 79,4% 57,8% - 

Pozosta�e przychody 273 0 0 0 - 2,5% 0,0% 0,0% 0,0%  

Razem 10 986 6 760 35 029 12 009 - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% -
�ród�o: Emitent 
* W 2002 r. Connex Sp. z o.o. nie prowadzi�a �adnej istotnej dzia�alno�ci handlowej ani produkcyjnej. 

W latach 2003-2004 oraz w pierwszym kwartale 2005 r. dominuj�cy udzia� w przychodach ze 
sprzeda�y us�ug i towarów Spó�ki mia�y przychody z tytu�u sprzeda�y kart do�adowuj�cych pre-paid.  

Sprzeda� ilo�ciowa poszczególnych grup us�ug i towarów Connex Sp. z o.o. oraz ich struktura 
w latach 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2004 r. i 1 kwartale 2005 r. 

Ilo�ciowa sprzeda� us�ug (liczba 
aktywacji) Struktura (%) 

Wyszczególnienie 
1 kw. 
2005

1 kw. 
2004 2004 2003 2002* 1 kw. 

2005
1 kw. 
2004 2004 2003 2002* 

Aktywacje pre-paid 47 564 28 433 155 767 38 982 - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 

Razem 47 564 28 433 155 767 38 982 - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% -
�ród�o: Emitent 
* W 2002 r. Connex Sp. z o.o. nie prowadzi�a �adnej istotnej dzia�alno�ci handlowej ani produkcyjnej. 
Spó�ka nie prowadzi ewidencji ilo�ciowej sprzeda�y pozosta�ych towarów. 

Spó�ka zajmuje si� wy��cznie sprzeda�� aktywacji pre-paid. W 2004 r. liczba sprzedanych aktywacji 
zwi�kszy�a si� o 299,6%. Tak znaczny wzrost sprzeda�y wynika m.in. z faktu, �e w 2003 r. spó�ka 
prowadzi�a dzia�alno�� tylko przez 7 miesi�cy (od czerwca). 

1.3 Podstawowe us�ugi i towary Grupy Kapita�owej 

Warto�� sprzeda�y poszczególnych grup us�ug i towarów Grupy Kapita�owej oraz ich struktura 
w latach 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2004 r. i 1 kwartale 2005 r. 

Przychody ze sprzeda�y produktów 
i towarów (tys. z�) Struktura sprzeda�y (%) 

Wyszczególnienie 
1 kw. 
2005

1 kw. 
2004 2004 2003 2002* 1 kw. 

2005
1 kw. 
2004 2004 2003 2002* 

Prowizje 8 892 6 786 28 963 19 683 17 308 32,8% 36,3% 29,3% 31,3% 26,5%

Telefony, zestawy pre-paid 3 922 4 913 27 583 21 267 37 188 14,5% 26,3% 27,9% 33,8% 56,9%

Karty do�adowuj�ce pre-paid 12 503 6 180 38 131 16 983 8 473 46,1% 33,1% 38,6% 27,0% 13,0%

Pozosta�e przychody 1 788 804 4 043 4 910 2 365 6,6% 4,3% 4,1% 7,8% 3,6%

Razem 27 106 18 683 98 720 62 843 65 334 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
�ród�o: Emitent 
* W 2002 r. Emitent nie sporz�dza� skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane pochodz� ze sprawozdania 
jednostkowego. 

W 2003 roku dominuj�cy udzia� w przychodach ze sprzeda�y us�ug i towarów Grupy Kapita�owej mia�y
przychody ze sprzeda�y telefonów i zestawów pre-paid. W 2004 r. oraz w pierwszym kwartale 2005 r. 
najwi�kszy udzia� w sprzeda�y Emitenta mia�y przychody z tytu�u sprzeda�y kart do�adowuj�cych pre-
paid. 
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Sprzeda� ilo�ciowa poszczególnych grup us�ug i towarów Grupy Kapita�owej oraz ich struktura 
w latach 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2004 r. i 1 kwartale 2005 r. 

Ilo�ciowa sprzeda� us�ug (liczba aktywacji) Struktura (%) 
Wyszczególnienie

1 kw. 
2005

1 kw. 
2004 2004 2003 2002* 1 kw. 

2005
1 kw. 
2004 2004 2003 2002* 

Aktywacje post-paid 58 890 35 057 163 306 94 755 82 957 41,3% 46,4% 37,5% 40,8% 42,8%

Aktywacje pre-paid 83 841 40 569 272 395 137 431 111 033 58,7% 53,6% 62,5% 59,2% 57,2%

Razem 142 731 75 626 435 701 232 186 193 990 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
�ród�o: Emitent 
* W 2002 r. Emitent nie sporz�dza� skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane pochodz� ze sprawozdania 
jednostkowego. 
Grupa Kapita�owa nie prowadzi ewidencji ilo�ciowej sprzeda�y pozosta�ych us�ug i towarów. 

W ca�ym analizowanym okresie dominuj�cy udzia� w sprzeda�y ilo�ciowej aktywacji Grupy Kapita�owej 
mia�y aktywacje pre-paid (w latach 2003-2004 stanowi�y one �rednio 60,9% sprzedanych aktywacji). 

2 Otoczenie, w jakim prowadzi dzia�alno�� Emitent i Grupa Kapita�owa  

2.1 Otoczenie makroekonomiczne 

Lata 1998-2001 by�y okresem systematycznego zmniejszania si� tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. 
Rok 2002 przyniós� prze�amanie tej negatywnej tendencji. W 2003 r. nast�pi�o wyra�ne o�ywienie 
gospodarcze - wzrost PKB wyniós� 3,8%. Dane makroekonomiczne ostatniego kwarta�u 2004 r. oraz 
pierwsze miesi�ce br. wskazuj� na os�abienie tempa wzrostu produktu krajowego brutto. Wed�ug danych 
GUS, tempo wzrostu PKB w IV kwartale ub. r. wynios�o 3,9% r/r, co w konsekwencji prze�o�y�o si�
na ni�szy poziom wzrostu PKB w ca�ym 2004 r. (5,3% wobec wcze�niej planowanego 5,4%).  

Zgodnie z prognozami G�ównego Ekonomisty BZ WBK S.A. wzrost PKB w 2005 r. wyniesie ok. 4,4%. 
Przewiduje on jednak, i� zaobserwowane spowolnienie wzrostu gospodarczego ma charakter 
przej�ciowy i dzi�ki o�ywieniu w inwestycjach mo�liwe b�dzie uzyskanie wy�szego tempa wzrostu 
gospodarczego (ok. 5%) w nast�pnych latach. 

W bie��cym roku g�ówn� si�� nap�dow� wzrostu PKB powinny by� inwestycje (wg G�ównego 
Ekonomisty BZ WBK S.A. ich wzrost wyniesie oko�o 11% wobec 5,1% w 2004 r.). Odnotowane 
spowolnienie wzrostu prywatnej konsumpcji nie powinno by� zjawiskiem trwa�ym, na co wskazuje 
szybki wzrost optymizmu konsumentów oraz poprawa koniunktury w handlu detalicznym.  

Pocz�wszy od 2001 r. nast�powa�o ograniczanie tempa wzrostu inflacji: �rednioroczny wska�nik 
zmniejszy� si� z poziomu 5,5% w 2001 r. do poziomu 3,5% w 2004 r. Zgodnie z prognozami G�ównego 
Ekonomisty BZ WBK S.A., �rednioroczny wska�nik inflacji w 2005 r. szacowany jest na  
poziomie 2,2%.  

2.2 Otoczenie prawne 

Emitent jest Autoryzowanym Przedstawicielem Ogólnopolskim PTK Centertel, który jest operatorem 
telefonii komórkowej dzia�aj�cym na krajowym rynku. Charakter dzia�alno�ci Emitenta powoduje, 
�e w sposób po�redni podlega on przepisom prawnym reguluj�cym krajowy sektor telekomunikacyjny. 

Podstawowym aktem prawnym reguluj�cym sektor telekomunikacyjny w Polsce jest ustawa Prawo 
Telekomunikacyjne, które wesz�a w �ycie z dniem 3 wrze�nia 2004 r., wydane na jej podstawie 
rozporz�dzenia wykonawcze oraz w ograniczonym zakresie rozporz�dzenia wykonawcze wydane 
na podstawie uprzednio obowi�zuj�cej ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. 
U. 2000 Nr 73 poz. 852). Ponadto na dzia�alno�� podmiotów dzia�aj�cych w sektorze 
telekomunikacyjnym zasadniczy wp�yw wywieraj� regulacje zawarte w Ustawie o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów. 

Prawo Telekomunikacyjne z 2000 r. wprowadzi�o szerok� liberalizacj� rynku telekomunikacyjnego 
w Polsce, ograniczaj�c obszary dzia�alno�ci, które wymagaj� odpowiednich zezwole� w�adz oraz 
umo�liwiaj�c uzyskanie prawa do �wiadczenia okre�lonych us�ug telekomunikacyjnych jedynie 
na podstawie poinformowania odpowiednich w�adz.  
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Zmiany z 2004 r. zmierzaj� zarówno w kierunku dalszej liberalizacji polskich przepisów 
telekomunikacyjnych, jak równie� dostosowania polskiego rynku telekomunikacyjnego do standardów 
Unii Europejskiej, poprzez wprowadzenie do polskiego prawa regulacji przewidzianych w Dyrektywach 
Unii Europejskiej z 2002 r. W szczególno�ci, Prawo Telekomunikacyjne wprowadza �cis�� kontrol�
regulatora rynku nad kalkulacj� kosztów oraz cennikami us�ug telekomunikacyjnych, szeroki zakres 
obowi�zków dotycz�cych udost�pniania sieci telekomunikacyjnych oraz podstawy dla dzia�alno�ci 
wirtualnych operatorów telekomunikacyjnych.  

Prawo Telekomunikacyjne nak�ada okre�lone obowi�zki prawne na operatorów telekomunikacyjnych 
posiadaj�cych znacz�c� pozycj� na rynku. Operator posiadaj�cy tak� pozycj� nie mo�e m.in. 
odmówi� po��czenia swojej sieci telekomunikacyjnej z sieci� telekomunikacyjn� innego operatora. 
Ponadto Prezes Urz�du Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) ma prawo zg�osi� sprzeciw 
wobec projektu cennika lub jego zmian proponowanych przez znacz�cych operatorów. Znacz�ca
pozycja rynkowa ma by� okre�lana dla 18 wyodr�bnionych rynków (segmentów) telekomunikacyjnych.  

2.3 Otoczenie mikroekonomiczne 

Rynek telefonii komórkowej, zarówno na �wiecie, jak i w Polsce rozwija si� bardzo dynamicznie.  

Polski rynek us�ug telekomunikacyjnych jest najwi�kszy w Europie �rodkowej pod wzgl�dem liczby 
abonentów, lecz w porównaniu z innymi krajami, charakteryzuje si� nisk� penetracj� (wska�nik liczony 
jako stosunek liczby abonentów do liczby ludno�ci kraju).  

Wska�nik penetracji rynku telefonii komórkowej w wybranych krajach w 2003 r.

�ród�o: TP S.A.

Wed�ug danych Urz�du Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP), zamieszczonych w „Raporcie 
o stanie rynku telekomunikacyjnego – rok 2004”, wska�nik penetracji w Polsce na koniec 2004 r. 
wyniós� 60,4%. Oznacza to, �e krajowy rynek telekomunikacyjny charakteryzuje si� du�ym 
potencja�em wzrostu i w najbli�szych latach nale�y spodziewa� si� dalszego szybkiego przyrostu 
liczby u�ytkowników telefonów komórkowych. 

Na wysok� dynamik� rozwoju rynku telefonii komórkowej wp�ywaj� i b�d� wp�ywa� m.in. nast�puj�ce
czynniki: 

�� U�ytkowa wygoda tej formy komunikacji, 

�� Ogólno�wiatowa moda na posiadanie telefonu komórkowego, 

�� Stale poszerzaj�ca si� paleta us�ug dodatkowych: dost�p do SMS-owych serwisów 
informacyjnych, dost�p do Internetu, rozwijane us�ugi multimedialne itp., 

�� Post�puj�cy spadek cen us�ug otwieraj�cy ten rynek dla klientów o ni�szych dochodach, 

�� Intensywny marketing operatorów - korzystne promocje i ci�g�a reklama w mediach, 
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�� Telekomunikacyjne zacofanie kraju - wska�nik penetracji rynku dla telefonii przewodowej wyniós�
w pierwszym pó�roczu 2004 r. 33%, tj. ok. 33 linie na 100 mieszka�ców (wed�ug IntelliNews 
Internet Securities, Inc., raport z listopada 2004 r.), 

�� Dost�pno�� us�ug bezabonamentowych (pre-paid), umo�liwiaj�cy korzystanie z us�ug telefonii 
komórkowej osobom o niskich dochodach,  

�� Rozwini�ta sie� punktów sprzeda�y us�ug telefonii komórkowej. 

Wed�ug danych Urz�du Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP), zamieszczonych w „Raporcie 
o stanie rynku telekomunikacyjnego – rok 2004”, w 2004 r. liczba abonentów telefonii komórkowej 
w Polsce zwi�kszy�a si� do 23,1 mln u�ytkowników. Widoczne zwi�kszenie dynamiki wzrostu rynku 
jest g�ównie efektem wprowadzenia przez operatorów ta�szych us�ug pre-paid (nie wymagaj�cych 
posiadania abonamentu). Wed�ug danych PTK Centertel, klienci korzystaj�cy z us�ug pre-paid 
stanowili na koniec 2004 r. 59% ogó�u u�ytkowników telefonów komórkowych. W�ród nowych klientów 
pozyskanych przez sieci w ub. r., 70% stanowili u�ytkownicy korzystaj�cy z us�ug pre-paid. 

Zgodnie z prognozami wykonanymi dla URTiP przez firm� analityczn� PMR zawartymi w raporcie The 
telecommunications market in Poland 2004, w najbli�szych latach liczba u�ytkowników telefonii 
komórkowej b�dzie ros�a, ale dynamika tego wzrostu b�dzie malej�ca. Podobnie b�dzie wygl�da�a
sytuacja w zakresie kszta�towania si� wska�nika penetracji rynku – warto�� tego wska�nika b�dzie si�
zwi�ksza�a, ale z malej�c� dynamik�.

Liczba abonentów i penetracja telefonii komórkowej w Polsce w latach 1997-2004 oraz prognoza 
na lata 2005-2007 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych Urz�du Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz PMR The 
telecommunications market in Poland 2004 (dane z  Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego – rok 2004) 

Istot� dzia�alno�ci operatorów dzia�aj�cych na krajowym rynku telefonii komórkowej jest sprzeda�
us�ug telekomunikacyjnych, polegaj�cych na bezprzewodowej transmisji g�osu i danych, 
za po�rednictwem posiadanej przez operatora infrastruktury. Przychody operatorów stanowi�
wnoszone przez klientów op�aty abonamentowe, op�aty za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, 
przes�ane sms-y, mms-y, pliki z danymi itp.  
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Udzia�y operatorów w ��cznej liczbie abonentów telefonii komórkowej w Polsce w latach 2001-2004 

�ród�o: TP S.A., PTK Centertel 

Wybrane wyniki finansowe operatorów w latach 2002-2004 

PTK Centertel (Idea)* Polkomtel (Plus) PTC (Era) 

Lata Sprzeda�
(mln z�)

Zysk netto 
(mln z�)

Sprzeda�
(mln z�)

Zysk netto 
(mln z�)

Sprzeda�
(mln z�)

Zysk netto 
(mln z�)

2002 3 455,0 31,7 4 709,8 515,4 4 930,6 346,4

2003 4 532,2 -11,3 5 176,2 756,6 5 601,3 653,9

2004 5 635,5 652,9 5 743,9 923,6 6 400,0 1 000,0
�ród�o: IntelliNews Internet Securities, Inc., raport z listopada 2004 r. i kwietnia 2005 r. 

* Dane za 2003 r. i 2004 r. z raportu rocznego TP S.A. 

Rynek telefonii komórkowej charakteryzuje si� du�� konkurencyjno�ci�. Przejawia si� ona wysok�
aktywno�ci� dzia�a� operatorów, maj�c� na celu pozyskanie nowych klientów, co zwi�zane jest ze 
znacz�c� redukcj� cen oferowanych us�ug. Szczególnie silna konkurencja widoczna jest w segmencie 
pre-paid. W najbli�szym czasie konkurencyjno�� rynku mo�e si� jeszcze zwi�kszy�, co mo�e mie�
miejsce na skutek poni�szych zdarze�:

�� Wprowadzenie ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.  

Wprowadzenie ustawy Prawo Telekomunikacyjne w 2004 r. mia�o na celu dostosowanie prawa 
polskiego do tzw. pakietu Dyrektyw Unii Europejskiej z 2002 r. oraz zmierzanie w kierunku dalszej 
liberalizacji rynku. Powy�sze dzia�ania maj� na celu zmniejszenie barier wej�cia na rynek 
telekomunikacyjny, co mo�e doprowadzi� do zwi�kszenia liczby podmiotów na nim dzia�aj�cych 
i wzrostu konkurencji. 

�� Pojawienie si� na rynku czwartego operatora telefonii komórkowej, co mo�e skutkowa�
zwi�kszeniem konkurencji na rynku oraz dalsz� redukcj� cen. 

W dniu 12 kwietnia 2005 r. up�yn�� termin sk�adania ofert w obu przetargach na rezerwacj�
cz�stotliwo�ci w pa�mie UMTS i GSM 1800 MHz. Urz�d Regulacji Telekomunikacji i Poczty 
poinformowa�, �e oferty z�o�y�y poni�sze podmioty: 

�� W przetargu na rezerwacj� cz�stotliwo�ci w systemie telefonii ruchomej GSM 1800 MHz:  

�� Polkomtel S.A. z siedzib� w Warszawie,  
�� Netia Mobile Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie,  
�� Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie. 
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�� W przetargu na rezerwacj� cz�stotliwo�ci w systemie telefonii ruchomej UMTS:  

�� Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie,  
�� Polkomtel S.A. z siedzib� w Warszawie,  
�� Netia Mobile Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie,  
�� Qiana Investments Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie,  
�� Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie. 

W wyniku przeprowadzonych post�powa� przetargowych na rezerwacj� cz�stotliwo�ci dla sieci 
komórkowych, zwyci�zc� przetargu na pasmo UMTS zosta�a Netia Mobile, natomiast przetarg 
na cz�stotliwo�� GSM 1800 MHz pozosta� nierozstrzygni�ty. 

Po og�oszeniu wyników obu przetargów do Prezesa Urz�du Regulacji Telekomunikacji i Poczty 
wp�yn�� 9 maja br. wniosek spó�ki Netia Mobile o rezerwacj� 99 dupleksowych kana�ów radiowych 
w zakresach 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz. Spó�ka wnioskuje o rezerwacj� tych cz�stotliwo�ci 
na obszarze ca�ego kraju na okres 25 lat, z przeznaczeniem na budow� ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej o strukturze komórkowej zgodnie ze standardem GSM 1800 MHz. 

We wniosku Netia Mobile podaje, �e cz�stotliwo�ci te s� dost�pne w efekcie nierozstrzygni�cia przez 
Prezesa URTiP przetargu na rezerwacj� tych samych 99 kana�ów z zakresu GSM 1800 MHz. Ponadto 
utrzymuje, �e rezerwacja cz�stotliwo�ci na rzecz tej spó�ki wp�ynie na rozwój konkurencji na rynku 
us�ug telefonii ruchomej. 

Netia Mobile podaje we wniosku, �e uzyskanie uprawnienia do korzystania z cz�stotliwo�ci obu 
zakresów: UMTS i GSM, pozwoli rozwin�� ofert� us�ug dla obu standardów telefonii komórkowej 
i wówczas faktycznie konkurowa� z dotychczasowymi operatorami sieci komórkowych w Polsce. 

W zwi�zku ze z�o�eniem pierwszego wniosku o dokonanie rezerwacji, Prezes URTiP informuje 
zainteresowane podmioty o mo�liwo�ci ubiegania si� o rezerwacj� 99 dupleksowych kana�ów 
radiowych w zakresach 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz, z przeznaczeniem na budow�
i eksploatacj� ruchomej publicznej sieci telefonicznej o strukturze komórkowej, zgodnie ze 
standardem GSM 1800 MHz. 

W przypadku braku dostatecznych zasobów w zakresie GSM 1800 MHz dla wszystkich wnioskuj�cych 
podmiotów, Prezes URTiP przyst�pi do przygotowania drugiego przetargu na rezerwacj� tych 
cz�stotliwo�ci. Termin przeprowadzenia przetargu nie mo�e by� d�u�szy ni� 8 miesi�cy od dnia 
z�o�enia pierwszego wniosku o dokonanie rezerwacji. 

W sytuacji braku kolejnych wniosków Prezes URTiP wyda decyzj� o rezerwacji 99 kana�ów z zakresu 
GSM 1800 MHz dla spó�ki Netia Mobile, bez konieczno�ci przeprowadzenia post�powania 
przetargowego. 

W dniu 16 maja 2005 r. przedstawiciel spó�ki Netia Mobile z�o�y� w Urz�dzie Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty wniosek o dokonanie rezerwacji cz�stotliwo�ci UMTS, zgodnie z wynikami 
przetargu rozstrzygni�tego przez Prezesa URTiP w dniu 9 maja br. 

Netia Mobile Sp. z o.o. wnosi o dokonanie rezerwacji do dnia 31 grudnia 2022 r. na obszarze ca�ego 
kraju, w s�u�bie radiokomunikacyjnej ruchomej l�dowej, w standardzie telefonii komórkowej UMTS 
nast�puj�cych bloków cz�stotliwo�ci: 

�� bloku o ��cznej szeroko�ci 2 x 14,8 MHz, sk�adaj�cego si� z trzech dupleksowych kana�ów 
radiowych, obejmuj�cego zakres cz�stotliwo�ci 1964,9 – 1979,7 MHz oraz stowarzyszony 
z nim zakres 2154,9 – 2169,7 MHz, przeznaczony do pracy w trybie FDD (Frequency Division 
Duplex - dupleks z podzia�em cz�stotliwo�ciowym), 

�� bloku o szeroko�ci 5 MHz, stanowi�cego jeden kana� radiowy, obejmuj�cego zakres 
cz�stotliwo�ci 1900,1 – 1905,1 MHz, przeznaczonego do pracy w trybie TDD (Time Division 
Duplex - dupleks z podzia�em czasowym). 

�� Pojawienie si� na rynku tzw. komórkowych operatorów wirtualnych (Mobile Virtual Network 
Operator - MVNO).  

Pojawienie si� na rynku tzw. komórkowych operatorów wirtualnych mo�e skutkowa� dodatkowym 
zwi�kszeniem poziomu konkurencji na rynku. Jednocze�nie dzia�alno�� prowadzona przez MVNO 
b�dzie generowa�a dodatkowe przychody dla tych operatorów, którzy zaoferuj� im dost�p do swoich 
sieci.  
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Na rozwój rynku telefonii komórkowej b�dzie mia�o tak�e wp�yw pojawianie si� nowych technologii:  

�� EDGE (Enhanced Data for Global Evolution) 

EDGE to technologia, która rozszerza mo�liwo�ci wspó�czesnych systemów GSM, w celu 
umo�liwienia obs�ugi mobilnych us�ug i aplikacji oferowanych z telefoni� komórkow� trzeciej generacji 
- 3G. EDGE jest kolejnym krokiem ewolucyjnym technologii GSM. Us�ugi i aplikacje zwi�zane z  
3 generacj� telefonii komórkowej wymagaj� szybkiego przesy�u du�ej ilo�ci danych w celu  
udost�pnienia nowych aplikacji mobilnym abonentom. Do takich us�ug, oferowanych przez EDGE 
mo�na zaliczy�: Instant Messaging, przesy�anie wiadomo�ci multimedialnych oraz strumieniowe 
przesy�anie danych audio i video (np. wideo konferencje przez telefon komórkowy). EDGE poci�ga
za sob� ma�e ryzyko inwestycyjne, poniewa� wykorzystuje obecnie dzia�aj�c� infrastruktur�
telekomunikacyjn� GSM i przyznane licencje GSM.  

W przysz�o�ci EDGE b�dzie stanowi� komplementarn� technologi� w stosunku do systemu UMTS, 
poprzez zapewnienie pokrycia oraz us�ug 3 generacji na terenach o mniejszej liczbie abonentów, 
gdzie lokalizowanie kosztownych urz�dze� sieci UMTS nie b�dzie ekonomicznie uzasadnione.   

�� UMTS (Universal Mobile Telecomunication Systems) 

UMTS stanowi kolejny krok w ewolucji (po sieci komórkowej "drugiej generacji" i EDGE) w dziedzinie 
przesy�ania danych. Uwa�a si�, �e rozpowszechnienie UMTS, umo�liwi powstanie bezprzewodowego 
spo�ecze�stwa informacyjnego, g�ównie poprzez oferowanie taniego oraz szybkiego przesy�ania 
bardzo du�ych ilo�ci danych.  

Us�ugi na bazie UMTS �wiadcz� ju� operatorzy w wielu krajach: m.in. Japonii, Austrii, W�oszech, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii, a tak�e w Polsce. Ponadto wielu operatorów obecnie testuje system UMTS.  

Jedn� z mo�liwo�ci oferowanych przez UMTS jest tzw. Mobilny Internet oferuj�cy interaktywno��
i personalizacj� odbieranego przekazu oraz nieograniczon� mobilno�� u�ytkownika.  

Ta prze�omowa technologia zapocz�tkuje ofert� nowych us�ug takich jak:   

�� Personalizowane us�ugi informacyjne, edukacyjne i rozrywkowe odbierane za pomoc�
telefonu komórkowego. Us�ugi te b�d� dostosowane do zainteresowa�, indywidualnych 
potrzeb i stylu �ycia u�ytkownika telefonu, a dost�pne b�d� tam, gdzie abonent znajdowa� si�
b�dzie w danej chwili. 

�� Przegl�danie stron internetowych oraz portale stworzone specjalnie dla telefonów 
komórkowych, 

�� Przeprowadzanie wideorozmów, 

�� Przesy�anie plików tekstowych, graficznych i wideo mi�dzy abonentami, 

�� Mobilna rozrywka (muzyka i wideo), 

�� Us�ugi mobilnego biura – oferuj�ce nieograniczony okablowaniem biura dost�p do zasobów 
firmy (mobilna poczta elektroniczna, wideo-konferencje, przesy�anie danych, prezentacji itp.). 

�� Us�ugi w ramach „bezprzewodowego domu” – kreuj�ce inteligentne otoczenie w miejscu 
zamieszkania (zdalna lub niewymagaj�ca ingerencji u�ytkownika obs�uga i monitoring 
domowych urz�dze� elektronicznych). 

�� Interaktywna komunikacja i nawigacja w pojazdach samochodowych (dost�p do danych 
geograficznych, informacji meteorologicznych, bie��cych informacji o sytuacji na drodze).   

�� Zdalne zamawianie produktów i us�ug codziennego u�ytku, 

�� Us�ugi finansowe realizowane za pomoc� przeno�nych terminali. 

2.4 Udzia� Emitenta i Grupy Kapita�owej w rynku 

Udzia� Emitenta i Grupy Kapita�owej w rynku okre�lono w oparciu o liczb� nowych aktywacji brutto 
sprzedanych w 2004 r. 

Pod poj�ciem nowych aktywacji brutto rozumiane s� aktywacje nabyte przez klientów, którzy w danym 
okresie zostali przy��czeni do sieci operatora. 
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Liczba nowych aktywacji brutto sprzedana w 2004 r. przez Emitenta i Grup� Kapita�ow� odnoszona 
jest do liczby nowych aktywacji brutto sprzedanych ��cznie w tym okresie przez wszystkich 
operatorów dzia�aj�cych na krajowym rynku telefonii komórkowej, tj.: Polsk� Telefoni� Cyfrow� (PTC), 
Polkomtel i PTK Centertel. 

Udzia� Emitenta i Grupy Kapita�owej w sprzeda�y nowych aktywacji brutto w 2004 r. 

Wyszczególnienie 

Sprzeda�
nowych 

aktywacji brutto 
(szt.) 

Udzia� w rynku 
(%) 

��cznie PTC, Polkomtel i PTK Centertel* 10 845 000 100,00%

Emitent 229 174 2,11%

Grupa Kapita�owa 384 671 3,55%
�ród�o: Emitent 
* Dane szacunkowe Emitenta. 

2.5 Konkurencja Emitenta i Grupy Kapita�owej 

Bior�c pod uwag� zakres konkurencyjno�ci wymieni� mo�na kilka grup strategicznych, z których 
podmioty s� lub mog� sta� si� w przysz�o�ci bezpo�rednimi konkurentami Emitenta: 

�� Autoryzowani Przedstawiciele PTK Centertel, 

�� PTK Centertel, 

�� Sieci detaliczne pre-paid, 

�� Firmy logistyczne pre-paid, 

�� Autoryzowani Przedstawiciele pozosta�ych operatorów. 

2.5.1 Najbli�sza konkurencja Emitenta 

Najbli�sz� konkurencj� Emitenta stanowi� Autoryzowani Przedstawiciele Ogólnopolscy i Regionalni 
PTK Centertel oraz w�asna sie� sprzeda�y Operatora.  

Od kilku lat wielko�� sieci sprzeda�y Operatora jest stosunkowo stabilna (ok. 850 punktów), co 
oznacza, �e nowe punkty sprzeda�y tworzone s� w miejsce likwidowanych. Przedstawiciele 
Operatora konkuruj� mi�dzy sob� o lokalizacj� punktów sprzeda�y, która ma prze�o�enie na poziom 
uzyskiwanych przez nich przychodów ze sprzeda�y. Podmioty te nie konkuruj� natomiast ze sob�
ofert� sprzeda�y, gdy� wszyscy oferuj� te same us�ugi PTK Centertel.   

2.5.1.1 Autoryzowani Przedstawiciele PTK Centertel 

PTK Centertel posiada ponad 30 autoryzowanych przedstawicieli. Najwi�kszymi jest 5-ciu 
Autoryzowanych Przedstawicieli Ogólnopolskich, tj. Tell, GTI, Havo, Ramsat i Auto Elektronik.  

Emitent szacuje udzia� w�asnej sieci sprzeda�y w sprzeda�y Operatora w 2004 r. na poziomie  
ok. 15-18%. W opinii Emitenta jest on obecnie najwi�kszym Autoryzowanym Przedstawicielem 
Ogólnopolskim PTK Centertel.   

2.5.1.2 W�asna sie� sprzeda�y PTK Centertel 

PTK Centertel oferuje swoje us�ugi poprzez sie� Autoryzowanych Przedstawicieli oraz w�asn� sie�
sprzeda�y. Emitent szacuje, �e wi�kszo�� sprzeda�y aktywacji Operatora dokonywana jest poprzez 
sie� Autoryzowanych Przedstawicieli. 

2.5.2 Dalsza konkurencja Emitenta 

Dalsz� konkurencj� Emitenta stanowi� podmioty oferuj�ce us�ugi pozosta�ych operatorów 
dzia�aj�cych na krajowym rynku telefonii komórkowej (tj. PTC i Polkomtel).  
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O konkurencyjno�ci prowadzonych przez nich sieci sprzeda�y decyduje jako�� si� sprzeda�owych, 
oferta innych ni� operatorskie us�ug i towarów oraz oferta us�ug operatorów, z którymi wspó�pracuj�.

2.5.2.1 Germanos Polska Sp. z o.o. 

Germanos Polska Sp. z o.o. jest podmiotem wchodz�cym w sk�ad Grupy Germanos b�d�cej jedn�
z wiod�cych sieci salonów telefonii komórkowej i sprz�tu telekomunikacyjnego w Europie Po�udniowo-
Wschodniej.  

Germanos Polska Sp. z o.o. wspó�pracuje z dwiema sieciami komórkowymi: Polsk� Telefoni� Cyfrow�
oraz PTK Centertel. Germanos Polska Sp. z o.o. jest udzia�owcem spó�ki GTI Sp. z o.o., która jest 
Autoryzowanym Przedstawicielem Ogólnopolskim PTK Centertel. 

Aktualnie w Polsce Spó�ka posiada 320 punktów sprzeda�y (z czego ponad 130 to punkty dzia�aj�ce 
na zasadzie franszyzy). W planach Spó�ki na 2005 r. jest otwarcie oko�o 35-40 nowych punktów 
sprzeda�y. 

2.5.2.2 Liberty Poland S.A. 

Liberty Poland S.A. jest podmiotem wchodz�cym w sk�ad Grupy Liberty. Jest autoryzowanym 
przedstawicielem spó�ki Polkomtel, który jest operatorem sieci telefonii komórkowej Plus GSM.  

Istotnym elementem dzia�alno�ci Liberty Poland S.A. s� us�ugi autoryzowanego serwisu telefonów 
komórkowych Sony/Ericsson, który obejmuje swoim zasi�giem kilka krajów Europy �rodkowej. 
Obecnie Liberty posiada ponad 150 sklepów w kilkudziesi�ciu miastach Polski. 

2.5.2.3 mPunkt Polska Sp. z o.o. 

mPunkt jest partnerem Plus GSM i oferuje swoim klientom us�ugi i produkty tego operatora. Na sie�
sprzeda�y mPunkt sk�ada si� ponad 160 sklepów zlokalizowanych na terenie ca�ej Polski.  

3 G�ówne rynki zbytu Emitenta i Grupy Kapita�owej  

3.1 G�ówne rynki zbytu Emitenta 

3.1.1 Krajowe rynki zbytu Emitenta 

Emitent posiada sie� Autoryzowanych Salonów Sprzeda�y IDEA, które s� zlokalizowane na terenie 
ca�ego kraju.  

Sprzeda� prowadzona jest w dwóch typach punktów sprzeda�y (POS - Point of Sale), s� to salony 
firmowe i salony agencyjne.  

�� Salony firmowe to punkty sprzeda�y, w których Emitent jest najemc� powierzchni handlowej (nie 
wyst�puje zjawisko posiadania na w�asno�� powierzchni handlowej), zatrudnia w�asnych 
pracowników i ma w�asn� kas� fiskaln�.

�� Salony agencyjne to punkty sprzeda�y prowadzone przed tzw. sub-agentów, tj. niezale�ne 
podmioty gospodarcze (zwykle przedsi�biorstwa rodzinne) na w�asny rachunek. W ramach 
salonów agencyjnych wyró�nia si�:

�� Salony agencyjne w�asne – to punkty sprzeda�y, w których najemc� powierzchni handlowej 
jest Emitent, który nast�pnie podnajmuje powierzchni� agentowi,  

�� Salony Agencyjne Obce – to punkty sprzeda�y, w których najemc� powierzchni handlowej jest 
agent. 

Emitent posiada tak�e sie� Konsultantów Klientów Biznesowych, czyli przedstawicieli handlowych 
dzia�aj�cych w systemie sprzeda�y bezpo�redniej, oferuj�cych taryfy biznesowe wy��cznie dla 
podmiotów gospodarczych. 

Zarówno w sieci Autoryzowanych Salonów Sprzeda�y, jak i sieci Konsultantów Klientów Biznesowych 
obowi�zuje zasada wy��czno�ci w zakresie us�ug PTK Centertel.  
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Wed�ug stanu na 21 kwietnia 2005 r., na sie� sprzeda�y Emitenta sk�ada�o si� 140 salonów sprzeda�y
(kana� dedykowany klientom indywidualnym) i 54 Konsultantów Klientów Biznesowych (kana�
dedykowany klientom biznesowym).  

Szczegó�owa struktura sieci sprzeda�y Emitenta przedstawia�a si� nast�puj�co:

�� 60 Salonów Firmowych, 

�� 2 Salony Franchisingowe, 

�� 78 Salonów Agencyjnych, w tym: 

�� 38 Salonów Agencyjnych W�asnych (SAW), 

�� 40 Salonów Agencyjnych Obcych (SAO). 

Wi�kszo�� agentów, którzy prowadz� salony agencyjne Emitenta na w�asnych powierzchniach (s�
najemcami powierzchni), prowadz� jednocze�nie salony agencyjne Emitenta na powierzchniach 
Emitenta (Emitent jest najemc� powierzchni). 

3.1.2 Zagraniczne rynki zbytu Emitenta 

Emitent nie prowadzi dzia�alno�ci na rynkach zagranicznych. 

3.2 G�ówne rynki zbytu spó�ki z Grupy Kapita�owej (Connex Sp. z o.o.) 

3.2.1 Krajowe rynki zbytu Connex Sp. z o.o. 

Spó�ka dzia�a na rynku hurtowej sprzeda�y us�ug bezabonamentowych, zaopatruj�c punkty detaliczne 
nie b�d�ce autoryzowanymi salonami sprzeda�y �adnego z operatorów w asortyment pre-paid 
wszystkich trzech operatorów (PTK Centertel, Polkomtel, PTC). Obecnie na sie� zaopatrywanych 
punktów sk�ada si� 528 sklepów.  

Sklepy nie posiadaj� wspólnej wizualizacji oraz identycznych standardów obs�ugi. Sprzeda� wy��cznie 
oferty pre-paid.  

3.2.2 Zagraniczne rynki zbytu Connex Sp. z o.o. 

Connex Sp. z o.o. nie prowadzi dzia�alno�ci na rynkach zagranicznych. 

4 Sezonowo�� produkcji i rynków zbytu Emitenta i Grupy Kapita�owej 

4.1 Sezonowo�� sprzeda�y

4.1.1 Sezonowo�� sprzeda�y Emitenta 

W latach 2003-2004 czwarty kwarta� charakteryzowa� si� uzyskiwaniem przez Emitenta wy�szych 
przychodów ze sprzeda�y (w 2003 r. Spó�ka wypracowa�a w tym okresie 33,5% rocznych przychodów 
ze sprzeda�y, a w 2004 r. 38,3% rocznych przychodów). Stosunkowo wysokie przychody ze 
sprzeda�y osi�gni�te przez Emitenta w pa�dzierniku 2004 r. (sprzeda� w tym miesi�cu stanowi�a
10,2% rocznych przychodów) wynika�y z przej�cia przez Emitenta 46 punktów sieci sprzeda�y firmy 
Jadartel.  

Sezonowo�� sprzeda�y szczególnie widoczna jest w ostatnim miesi�cu roku, co wynika z wi�kszych 
zakupów klientów w okresie przed�wi�tecznym. Na zwi�kszenie sprzeda�y Emitenta 
w poszczególnych okresach roku maj� te� wp�yw promocje przeprowadzane przez Operatora. 
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Przychody ze sprzeda�y us�ug i towarów Emitenta w uj�ciu miesi�cznym w okresie  
2002-2004 oraz w 1 kwartale 2005 r. 

Przychody ze sprzeda�y produktów i towarów 
(tys. z�) Udzia� w rocznych przychodach (%) 

Miesi�ce

2005 2004 2003 2002 2004 2003 2002

stycze� 3 789 4 130 3 147 7 270 6,5% 6,1% 11,1%

luty 6 714 3 833 1 851 6 181 6,0% 3,6% 9,5%

marzec 5 670 4 028 3 382 6 181 6,3% 6,6% 9,5%

kwiecie�  3 913 3 462 6 667 6,1% 6,7% 10,2%

maj  4 808 3 658 6 552 7,5% 7,1% 10,0%

czerwiec  4 729 4 149 6 981 7,4% 8,1% 10,7%

lipiec  5 003 5 125 6 062 7,8% 10,0% 9,3%

sierpie�  4 208 4 223 3 576 6,6% 8,2% 5,5%

wrzesie�  4 793 5 224 3 325 7,5% 10,2% 5,1%

pa�dziernik  6 524 2 995 4 302 10,2% 5,8% 6,6%

listopad  5 319 5 281 3 559 8,3% 10,3% 5,4%

grudzie�  12 690 8 933 4 678 19,8% 17,4% 7,2%

razem 16 173 63 977 51 431 65 334 100,0% 100,0% 100,0%
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych Emitenta 

Sezonowo�� przychodów ze sprzeda�y us�ug i towarów Emitenta w okresie 2002-2004 oraz  
w 1 kwartale 2005 r. 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych Emitenta 

4.1.2 Sezonowo�� sprzeda�y Grupy Kapita�owej  

W latach 2003-2004 czwarty kwarta� charakteryzowa� si� uzyskiwaniem przez Grup� Kapita�ow�
wy�szych przychodów ze sprzeda�y (w 2003 r. Grupa wypracowa�a w tym okresie 36,4% rocznych 
przychodów ze sprzeda�y, a w 2004 r. 36,9% rocznych przychodów). Stosunkowo wysokie przychody 
ze sprzeda�y osi�gni�te przez Grup� w pa�dzierniku 2004 r. wynika�y z przej�cia przez Emitenta  
46 punktów sieci sprzeda�y firmy Jadartel. 

Sezonowo�� sprzeda�y szczególnie widoczna jest w ostatnim miesi�cu roku, co wynika z wi�kszych 
zakupów klientów w okresie przed�wi�tecznym. Na zwi�kszenie sprzeda�y Grupy Kapita�owej 
w poszczególnych okresach roku maj� te� wp�yw promocje przeprowadzane przez operatorów.  
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Przychody ze sprzeda�y us�ug i towarów Grupy Kapita�owej w uj�ciu miesi�cznym w okresie  
2002-2004 oraz w 1 kwartale 2005 r. 

Przychody ze sprzeda�y produktów i towarów 
(tys. z�) Udzia� w rocznych przychodach (%) 

Miesi�ce

2005 2004 2003 2002* 2004 2003 2002* 

stycze� 6 942 5 695 3 153 7 270 5,8% 5,0% 11,1%

luty 9 881 5 716 1 851 6 181 5,8% 2,9% 9,5%

marzec 10 284 7 272 3 383 6 181 7,4% 5,4% 9,5%

kwiecie�  4 926 3 463 6 667 5,0% 5,5% 10,2%

maj  7 036 3 709 6 552 7,1% 5,9% 10,0%

czerwiec  7 771 5 098 6 981 7,9% 8,1% 10,7%

lipiec  8 743 6 012 6 062 8,9% 9,6% 9,3%

sierpie�  6 764 5 582 3 576 6,9% 8,9% 5,5%

wrzesie�  8 347 7 692 3 325 8,5% 12,2% 5,1%

pa�dziernik  9 443 4 848 4 302 9,6% 7,7% 6,6%

listopad  9 543 6 432 3 559 9,7% 10,2% 5,4%

grudzie�  17 464 11 619 4 678 17,7% 18,5% 7,2%

razem 27 106 98 720 62 843 65 334 100,0% 100,0% 100,0%
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie skonsolidowanych danych Emitenta 

* W 2002 r. Emitent nie sporz�dza� skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane pochodz� ze sprawozdania 
jednostkowego. 

Sezonowo�� przychodów ze sprzeda�y us�ug i towarów Grupy Kapita�owej w okresie 2002-2004 oraz 
w 1 kwartale 2005 r. 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie skonsolidowanych danych Emitenta 

4.2 Zmiany struktury warto�ci zapasów Emitenta i Grupy Kapita�owej 

4.2.1 Zmiana struktury warto�ci zapasów Emitenta 

Na zapasy Emitenta sk�adaj� si� wy��cznie towary, które znajduj� si� w punktach stanowi�cych jego 
sie� sprzeda�y.  

W analizowanym okresie zwi�kszy� si� �redni poziom zapasów utrzymywanych przez Emitenta, co 
wynika ze zwi�kszenia skali jego dzia�alno�ci. �redni poziom zapasów Emitenta w 2002 r. wyniós�
4 004,8 tys. z�, a w 2004 r. 6 155 tys. z�.
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Struktura zapasów Emitenta w okresie 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2005 r. 

Towary 
Zapasy ogó�em (tys. z�)

Warto�� (tys. z�) Udzia� w zapasach (%) Miesi�ce

2005 2004 2003 2002 2005 2004 2003 2002 2005 2004 2003 2002

stycze� 7 060 4 920 5 159 3 740 7 060 4 920 5 159 3 740 100% 100% 100% 100%

luty 8 257 4 506 4 823 4 348 8 257 4 506 4 823 4 348 100% 100% 100% 100%

marzec 7 685 4 506 4 393 3 603 7 685 4 506 4 393 3 603 100% 100% 100% 100%

kwiecie�   4 506 4 116 3 823  4 506 4 116 3 823  100% 100% 100%

maj   6 156 4 745 4 186  6 156 4 745 4 186  100% 100% 100%

czerwiec   6 208 6 768 4 186  6 208 6 768 4 186  100% 100% 100%

lipiec   6 033 6 961 3 463  6 033 6 961 3 463  100% 100% 100%

sierpie�   5 888 9 149 3 766  5 888 9 149 3 766  100% 100% 100%

wrzesie�   7 299 8 460 3 985  7 299 8 460 3 985  100% 100% 100%

pa�dziernik   6 698 6 857 3 508  6 698 6 857 3 508  100% 100% 100%

listopad   7 651 7 482 4 404  7 651 7 482 4 404  100% 100% 100%

grudzie�   9 489 4 105 5 045  9 489 4 105 5 045  100% 100% 100%
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych Emitenta 

Sezonowo�� zapasów Emitenta w okresie 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2005 r. 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych Emitenta 

4.2.2 Zmiana struktury warto�ci zapasów Grupy Kapita�owej 

Na zapasy Grupy Kapita�owej sk�adaj� si� wy��cznie towary, które znajduj� si� w punktach 
stanowi�cych jej sie� sprzeda�y.  

W analizowanym okresie zwi�kszy� si� �redni poziom zapasów utrzymywanych przez Grup�
Kapita�ow�, co wynika ze zwi�kszenia skali jej dzia�alno�ci. �redni poziom zapasów Grupy w 2002 r. 
wyniós� 4 004,8 tys. z�, a w 2004 r. 7 383,5 tys. z�.
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Struktura zapasów Grupy Kapita�owej w okresie 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2005 r. 

Towary 
Zapasy ogó�em

Warto�� (tys. z�) Udzia� w zapasach (%) Miesi�ce

2005 2004 2003 2002* 2005 2004 2003 2002* 2005 2004 2003 2002* 

stycze� 8 305 5 529 5 241 3 740 8 305 5 529 5 241 3 740 100% 100% 100% 100%

luty 9 721 5 787 4 905 4 348 9 721 5 787 4 905 4 348 100% 100% 100% 100%

marzec 8 777 5 374 4 473 3 603 8 777 5 374 4 473 3 603 100% 100% 100% 100%

kwiecie�   5 091 4 195 3 823  5 091 4 195 3 823  100% 100% 100%

maj   7 169 4 900 4 186  7 169 4 900 4 186  100% 100% 100%

czerwiec   7 723 7 227 4 186  7 723 7 227 4 186  100% 100% 100%

lipiec   7 317 7 461 3 463  7 317 7 461 3 463  100% 100% 100%

sierpie�   7 212 9 796 3 766  7 212 9 796 3 766  100% 100% 100%

wrzesie�   8 818 9 053 3 985  8 818 9 053 3 985  100% 100% 100%

pa�dziernik   8 469 7 449 3 508  8 469 7 449 3 508  100% 100% 100%

listopad   9 447 8 122 4 404  9 447 8 122 4 404  100% 100% 100%

grudzie�   10 665 4 641 5 045  10 665 4 641 5 045  100% 100% 100%
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych Emitenta 

* W 2002 r. Emitent nie sporz�dza� skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane pochodz� ze sprawozdania 
jednostkowego. 

Sezonowo�� zapasów Grupy Kapita�owej w okresie 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2005 r. 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych Emitenta 

5 Warto�� sprzeda�y Emitenta i Grupy Kapita�owej w latach 2002-2004 oraz  
w 1 kwartale 2004 r. i 1 kwartale 2005 r. 

5.1 Warto�� sprzeda�y Emitenta w latach 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2004 r. i 1 kwartale  
2005 r. 

W latach 2002-2003 g�ówn� pozycj� w przychodach ze sprzeda�y Emitenta stanowi�y przychody ze 
sprzeda�y towarów i materia�ów, których udzia� w ca�o�ci przychodów ze sprzeda�y wynosi�
odpowiednio 71,9% i 57,5%. W 2004 r. struktura przychodów ze sprzeda�y Emitenta zmieni�a si�
na korzy�� przychodów uzyskanych ze sprzeda�y us�ug (50,2% ca�o�ci przychodów). W pierwszym 
kwartale 2005 r. dominuj�cy udzia� w przychodach ze sprzeda�y Emitenta mia�y przychody ze 
sprzeda�y us�ug (62,9%). 
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W 2003 r. przychody ze sprzeda�y Emitenta zmniejszy�y si� o 21,3% w stosunku do 2002 r., co 
wynika wydzielenia cz��ci dzia�alno�ci do spó�ki Connex Sp. z o.o. 

Ca�a warto�� sprzeda�y Emitenta realizowana by�a na rynku krajowym. 

Warto�� i struktura sprzeda�y Emitenta w latach 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2004 r. i 1 kwartale  
2005 r. 

Warto�� (tys. z�) Struktura (%) 
Wyszczególnienie 1 kw. 

2005
1 kw. 
2004 2004 2003 2002 1 kw. 

2005
1 kw. 
2004 2004 2003 2002

Przychody ze 
sprzeda�y
produktów, us�ug,
towarów i materia�ów 

16 173 11 991 63 977 51 431 65 334 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Przychody ze 
sprzeda�y produktów 
i us�ug

10 179 7 314 32 123 21 870 18 346 62,9% 61,0% 50,2% 42,5% 28,1%

Przychody ze 
sprzeda�y towarów 
i materia�ów 

5 994 4 677 31 854 29 561 46 987 37,1% 39,0% 49,8% 57,5% 71,9%

Sprzeda� krajowa 16 173 11 991 63 977 51 431 65 334 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sprzeda� eksportowa 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

�ród�o: Emitent 

5.2 Warto�� sprzeda�y Grupy Kapita�owej w latach 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2004 r.  
i 1 kwartale 2005 r. 

W ca�ym analizowanym okresie g�ówn� pozycj� w przychodach ze sprzeda�y Grupy Kapita�owej 
stanowi�y przychody ze sprzeda�y towarów i materia�ów, których udzia� w ca�o�ci przychodów ze 
sprzeda�y wynosi� �rednio 66,1% (�rednia z okresu 2003-2004, w którym by�o sporz�dzane 
sprawozdanie skonsolidowane). 

Wy�szy udzia� przychodów ze sprzeda�y towarów i materia�ów Grupy Kapita�owej w porównaniu 
z udzia�em tej grupy w przychodach Emitenta wynika z faktu, �e Connex Sp. z o.o. (spó�ka zale�na 
Emitenta) g�ównie uzyskuje przychody z tytu�u sprzeda�y towarów i materia�ów. 

Ca�a warto�� sprzeda�y Grupy Kapita�owej realizowana by�a na rynku krajowym. 
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Warto�� i struktura sprzeda�y Grupy Kapita�owej w latach 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2004 r. 
i 1 kwartale 2005 r. 

Warto�� (tys. z�) Struktura (%) 
Wyszczególnienie 1 kw. 

2005
1 kw. 
2004 2004 2003 2002* 1 kw. 

2005
1 kw. 
2004 2004 2003 2002* 

Przychody ze 
sprzeda�y
produktów, us�ug,
towarów i materia�ów 

27 106 18 683 98 720 62 843 65 334 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Przychody ze
sprzeda�y produktów

i us�ug
10 235 7 494 32 222 22 145 18 346 37,8% 40,1% 32,6% 35,2% 28,1%

Przychody ze
sprzeda�y towarów

i materia�ów
16 870 11 189 66 498 40 698 46 987 62,2% 59,9% 67,4% 64,8% 71,9%

Sprzeda� krajowa 27 106 18 683 98 720 62 843 65 334 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sprzeda� eksportowa 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

�ród�o: Emitent 
* W 2002 r. Emitent nie sporz�dza� skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane pochodz� ze sprawozdania 
jednostkowego. 

6 �ród�a zaopatrzenia Emitenta i Grupy Kapita�owej  

6.1 �ród�a zaopatrzenia Emitenta  

Emitent jest Autoryzowanym Przedstawicielem Ogólnopolskim PTK Centertel. Dzia�a na rynku 
sprzeda�y detalicznej us�ug telefonii komórkowej. Na mocy Umowy Agencyjnej zawartej z PTK 
Centertel, Emitent oferuje klientom wy��cznie us�ugi tego Operatora oraz wybrane us�ugi TP S.A.  

Dzia�alno�� Emitenta polega na po�redniczeniu w �wiadczeniu us�ug Operatora, który jest jego 
jedynym zleceniodawc� i g�ównym dostawc�.

Przychody Emitenta uzyskane w wyniku wspó�pracy z PTK Centertel stanowi�y w 2004 r. 93,8% 
��cznych przychodów ze sprzeda�y us�ug i towarów Emitenta. W 2003 r. analogiczny udzia� wyniós�
90,5%, a w 2002 r. 96,4%. 

6.2 �ród�a zaopatrzenia spó�ki z Grupy Kapita�owej (Connex Sp. z o.o.) 

Connex Sp. z o.o. dzia�a na rynku hurtowej sprzeda�y us�ug bezabonamentowych i wspó�pracuje 
z wieloma dostawcami. Firmy kontrahentów zosta�y obj�te wnioskiem o niepublikowanie 
i przedstawione w cz��ci „Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie”. 
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Dostawcy Connex Sp. z o.o. w latach 2002-2004 

Udzia� dostawcy w warto�ci
sprzedanych towarów  

Connex Sp. z o.o. Nazwa dostawcy Struktura 
geograficzna 

Przedmiot 
dostawy 

2004 2003 2002* 

PTK Centertel dostawca 
krajowy 

asortyment 
pre-paid 57,9% 82,3% b.d. 

Kontrahent 3 dostawca 
krajowy 

asortyment 
pre-paid 11,1% 13,4% b.d. 

Kontrahent 4 dostawca 
krajowy 

asortyment 
pre-paid 16,9% 2,8% b.d. 

Kontrahent 9 dostawca 
krajowy 

asortyment 
pre-paid 1,6% 0,0% b.d. 

Kontrahent 6 dostawca 
krajowy 

asortyment 
pre-paid 8,3% 0,0% b.d. 

Kontrahent 1 dostawca 
krajowy 

asortyment 
pre-paid 1,4% 0,0% b.d. 

Inni dostawca 
krajowy 

asortyment 
pre-paid 2,9% 1,5% b.d. 

�ród�o: Emitent. 
* W 2002 r. Connex Sp. z o.o. nie prowadzi�a �adnej istotnej dzia�alno�ci handlowej ani produkcyjnej. 

7 Informacje o uzale�nieniu Emitenta i Grupy Kapita�owej od odbiorców lub 
dostawców  

7.1 Informacje o uzale�nieniu Emitenta i Grupy Kapita�owej od odbiorców  

7.1.1 Uzale�nienie Emitenta od odbiorców 

Emitent dzia�a na rynku sprzeda�y detalicznej us�ug telefonii komórkowej. Odbiorcami oferowanych 
przez niego us�ug s� osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.  

�aden z odbiorców Emitenta nie ma dominuj�cego udzia�u w uzyskiwanych przez niego przychodach 
ze sprzeda�y.     

7.1.2 Uzale�nienie Grupy Kapita�owej od odbiorców  

Spó�ka z Grupy Kapita�owej Emitenta (Connex Sp. z o.o.) dzia�a na rynku hurtowej sprzeda�y us�ug 
bezabonamentowych, zaopatruj�c punkty detaliczne nie b�d�ce autoryzowanymi salonami sprzeda�y
�adnego z operatorów (PTK Centertel, Polkomtel, PTC) w asortyment pre-paid wszystkich trzech 
operatorów. 

Jedynym odbiorc�, którego udzia� w przychodach ze sprzeda�y Grupy Kapita�owej przekracza 10% 
jest Kontrahent 5 (firma kontrahenta obj�ta zosta�a wnioskiem o niepublikowanie), który jest odbiorc�
Connex Sp. z o.o. Znacz�cy udzia� tego odbiorcy w przychodach Grupy Kapita�owej nie mo�e zosta�
uznany za uzale�nienie z uwagi na nisk� mar�� realizowan� na sprzeda�y z tym odbiorc�.
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G�ówny odbiorca Grupy Kapita�owej w latach 2002-2004 

Udzia� odbiorcy w przychodach ze sprzeda�y us�ug 
i towarów Grupy Kapita�owej Nazwa odbiorcy 

Powi�zania 
z Emitentem lub 

Grup� Kapita�ow�
2004 2003 2002* 

Kontrahent 5 Brak 17,0% 6,1% b.d. 
�ród�o: Emitent. 
* W 2002 r. Emitent nie sporz�dza� skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Connex Sp. z o.o. nie prowadzi�a �adnej 
istotnej dzia�alno�ci handlowej ani produkcyjnej. 

7.2 Informacje o uzale�nieniu Emitenta i Grupy Kapita�owej od dostawców 

7.2.1 Uzale�nienie Emitenta od dostawców 

Emitent jest Autoryzowanym Przedstawicielem Ogólnopolskim PTK Centertel. Dzia�a na rynku 
sprzeda�y detalicznej us�ug telefonii komórkowej. Na mocy Umowy Agencyjnej zawartej z PTK 
Centertel, Emitent oferuje klientom wy��cznie us�ugi tego operatora i wybrane us�ugi TP S.A. 

Dzia�alno�� Emitenta polega na po�redniczeniu w �wiadczeniu us�ug Operatora, który jest jego 
jedynym zleceniodawc� i g�ównym dostawc�. Uzale�nienie Emitenta odnoszone jest do wielko�ci 
przychodów uzyskiwanych w wyniku wspó�pracy z Operatorem. 

7.2.2 Uzale�nienie Grupy Kapita�owej od dostawców 

Ze wzgl�du na niewielki wp�yw dostawców spó�ki Connex Sp. z o.o. na Grup� Kapita�ow�, g�ównym 
zleceniodawc� i dostawc� Grupy jest PTK Centertel. Uzale�nienie odnoszone jest do wielko�ci 
przychodów uzyskiwanych przez Grup� Kapita�ow� w wyniku wspó�pracy z Operatorem.  

7.3 Informacje o innych okoliczno�ciach stwarzaj�cych mo�liwo�� uzale�nienia Emitenta 
i Grupy Kapita�owej  

Dzia�alno�� Emitenta opiera si� na Umowie Agencyjnej zawartej z PTK Centertel, na mocy której 
Emitent oferuje klientom wy��cznie us�ugi tego operatora. Charakter prowadzonej dzia�alno�ci 
wskazuje na uzale�nienie Emitenta i Grupy Kapita�owej od PTK Centertel.  

Udzia� przychodów Emitenta uzyskanych w wyniku wspó�pracy z PTK Centertel w ��cznych 
przychodach ze sprzeda�y  towarów i materia�ów  

Wyszczególnienie 2004 2003 2002

Przychody Emitenta ze sprzeda�y us�ug
i towarów (tys. z�) 63 977,3 51 430,9 65 333,6

Przychody Emitenta uzyskane w wyniku
wspó�pracy z PTK Centertel (tys. z�) 59 993,3 46 521,3 62 968,9

Udzia� powy�szych przychodów w ��cznych
przychodach ze sprzeda�y us�ug i towarów 93,8% 90,5% 96,4%

�ród�o: Emitent. 
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Udzia� przychodów Grupy Kapita�owej uzyskanych w wyniku wspó�pracy z PTK Centertel w ��cznych 
przychodach ze sprzeda�y  towarów i materia�ów  

Wyszczególnienie 2004 2003 2002* 

Przychody Grupy Kapita�owej ze sprzeda�y
us�ug i towarów (tys. z�) 98 720,3 62 842,8 65 333,6

Przychody Grupy Kapita�owej uzyskane
w wyniku wspó�pracy z Centertel (tys. z�) 80 211,5 56 293,3 62 968,9

Udzia� powy�szych przychodów w ��cznych
przychodach ze sprzeda�y us�ug i towarów 81,3% 89,6% 96,4%

�ród�o: Emitent. 
* W 2002 r. Emitent nie sporz�dza� skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane pochodz� ze sprawozdania 
jednostkowego. 

8 Opis znacz�cych umów 
Emitent jest stron� opisanych poni�ej znacz�cych umów, których warto�� wynosi co najmniej 10% 
��cznej warto�ci kapita�ów w�asnych Emitenta na dzie� sporz�dzenia prospektu emisyjnego.  

8.1 Znacz�ce umowy zawarte przez Emitenta 

8.1.1 Umowy o wspó�prac� handlow�
Emitent zawar� nast�puj�ce znacz�ce umowy o wspó�prac� handlow�:

�� Umowa agencyjna (standard GSM 900/1800) z dnia 06.01.2005 roku zawarta z PTK 
CENTERTEL Sp. z o.o. w Warszawie  

Przedmiotem umowy jest okre�lenie warunków, na jakich Emitent, jako agent, w zakresie 
dzia�alno�ci swojego przedsi�biorstwa, za wynagrodzeniem, zobowi�zany jest do zawierania 
w imieniu zleceniodawcy i na jego rzecz umów z klientami zleceniodawcy o �wiadczenie us�ug 
telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, tj. 
us�ug polegaj�cych g�ównie na przekazywaniu sygna�ów w sieci telekomunikacyjnej, 
z wy��czeniem us�ug poczty elektronicznej. Emitent, przy zawieraniu tych umów dzia�a
na podstawie udzielonego pe�nomocnictwa i jest uprawniony do udzielania dalszych 
pe�nomocnictw na rzecz podmiotów maj�cych status pe�nomocników handlowych lub sub-
agentów w rozumieniu umowy. Ponadto Emitent jest zobowi�zany do �wiadczenia na rzecz 
zleceniodawcy us�ug, w tym polegaj�cych na sprzeda�y towarów (urz�dze� telekomunikacyjnych 
i akcesoriów do��czanych do aparatów telefonicznych) zwi�zanych ze �wiadczeniem przez 
zleceniodawc� i Telekomunikacj� Polsk� S.A. us�ug telekomunikacyjnych. Emitent jest 
zobowi�zany do nabywania urz�dze� telekomunikacyjnych wy��cznie u zleceniodawcy, a u innych 
podmiotów, za zgod� zleceniodawcy.    
Na podstawie umowy Emitent zobowi�za� si� tak�e do po�redniczenia za wynagrodzeniem przy 
przyjmowaniu od klientów zamówie� oraz przy zawieraniu z klientami umów na rzecz 
Telekomunikacji Polskiej S.A. o �wiadczenie us�ug telekomunikacyjnych przez ten podmiot. 

Us�ugi na rzecz zleceniodawcy �wiadczone s� przez Emitenta w 60 w�asnych punktach 
sprzeda�y, zlokalizowanych g�ównie w centrach handlowych oraz w 78 punktach sprzeda�y
prowadzonych przez sub-agentów (podmioty wchodz�ce w sk�ad sieci dystrybucyjnej 
zleceniodawcy na podstawie umowy z Emitentem). Umowy o �wiadczenie us�ug 
telekomunikacyjnych mog� by� zawierane tak�e przez pe�nomocników handlowych (osoby 
posiadaj�ce certyfikat przyznany przez zleceniodawc�, dzia�aj�ce w ramach sieci dystrybucyjnej 
zleceniodawcy na podstawie umowy z agentem lub sub-agentem), w punktach sprzeda�y lub 
poza nimi.  

Przy wykonywaniu umowy Emitent zobowi�zany jest:  

- wykonywa� na�o�one na niego obowi�zki terminowo i z najwy�sz� staranno�ci�, na poziomie 
gwarantuj�cym najwy�sz� jako�� �wiadczonych przez niego us�ug, w sposób zgodny 
z aktualnymi standardami zleceniodawcy, w tym obowi�zuj�cymi u niego procedurami 
i instrukcjami,  
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- oferowa� klientom zleceniodawcy wszystkie dost�pne pakiety us�ug i produkty, przekazywa�
zleceniodawcy orygina�y dokumentów, jakie otrzyma� od klientów w zwi�zku z zawarciem 
umów o �wiadczenie us�ug telekomunikacyjnych,  

- posiada� odpowiedni� ilo�� i asortyment towarów nabytych od zleceniodawcy celem 
odsprzeda�y, zapewniaj�cy niezak�ócone �wiadczenie us�ug agencyjnych,  

- prowadzi� kompleksow� obs�ug� posprzeda�n� klientów zleceniodawcy,  

- promowa� i prowadzi� marketing towarów i us�ug oferowanych przez zleceniodawc�,

- wykorzystywa� znaki towarowe i inne oznaczenia  zleceniodawcy, a tak�e know – how 
udost�pnione przez zleceniodawc� wy��cznie w celach zwi�zanych z wykonaniem umowy 
i na zasadach okre�lonych umow� licencyjn�, stanowi�c� za��cznik nr 5 do umowy, 

- przestrzega� standardów dotycz�cych odpowiedniego wystroju oraz wyposa�enia punktów 
sprzeda�y,  

- zawiera� umowy z sub-agentami zaakceptowanymi przez zleceniodawc� i o tre�ci ustalonej 
w umowie,  

- terminowo rozlicza� si� z sub-agentami i powstrzyma� si� od osi�gania dodatkowych korzy�ci 
ich kosztem,  

- ubezpieczy� towary nabyte od zleceniodawcy oraz karty SIM od ryzyka ca�kowitego ich 
zniszczenia lub uszkodzenia, w szczególno�ci wskutek kradzie�y, ognia, zalania, 
do wysoko�ci co najmniej �redniej warto�ci stanów magazynowych Emitenta w okresie 
ostatnich 6 miesi�cy,  

- stosowa� ustalone w umowie zasady wynagradzania swoich pracowników i wspó�pracowników.  

Do czasu uzyskania przez Emitenta statusu spó�ki publicznej zleceniodawcy przys�uguje prawo 
pierwokupu ca�o�ci lub cz��ci przedsi�biorstwa Emitenta zwi�zanej z wykonywaniem umowy.   

Do czasu uzyskania przez Emitenta statusu spó�ki publicznej, Emitent zobowi�za� si�, pod 
rygorem odpowiedzialno�ci odszkodowawczej na zasadach ogólnych przewidzianych kodeksem 
cywilnym, �e zarówno on sam, jak i wspólnicy Spó�ki Emitenta nie b�d� w�a�cicielami, 
wspólnikami, ani pracownikami innego operatora telefonii komórkowej lub stacjonarnej albo jego 
agenta, z wy��czeniem nabywania akcji w obrocie publicznym.  

Emitentowi nie wolno zawiera� z innymi podmiotami umów w zakresie obj�tym umow�
(z wy��czeniem nabywania urz�dze�, które mog� by� do��czane do aparatów telefonicznych). 
Emitent zobowi�za� si�, pod rygorem odpowiedzialno�ci odszkodowawczej na zasadach ogólnych 
przewidzianych kodeksem cywilnym, �e umów takich nie b�d� zawiera�y tak�e inne osoby, 
których dzia�alno�� ma na celu realizacj� tej umowy. 

Emitent zobowi�za� si�, �e w czasie obowi�zywania umowy i w okresie roku po jej rozwi�zaniu 
(o ile rozwi�zanie nie nast�pi z przyczyn le��cych po stronie zleceniodawcy w trybie art. 7642 § 1 
KC, a  Emitent nie z�o�y o�wiadczenia, o którym mowa w art. 7648 KC), ani on sam, ani jego sub-
agenci nie b�d� prowadzi� na w�asny lub cudzy rachunek dzia�alno�ci konkurencyjnej wobec 
zleceniodawcy, tj. po�redniczy� przy zawieraniu lub zawiera� umów o �wiadczenie us�ug
telekomunikacyjnych na rzecz innych podmiotów, sprzedawa� sprz�tu telekomunikacyjnego 
zwi�zanego z wykorzystywaniem telefonii ruchomej lub akcesoriów do tego sprz�tu oraz b�d�
powstrzymywa� si� od wszelkich dzia�a� konkurencyjnych wobec zleceniodawcy, 
a w szczególno�ci od uczestniczenia w przedsi�wzi�ciach lub podmiotach konkurencyjnych lub 
poprzez nawi�zywanie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, z którego wynika�by 
obowi�zek �wiadczenia us�ug wobec podmiotu prowadz�cego dzia�alno�� konkurencyjn�. Z tytu�u
ograniczenia dzia�alno�ci konkurencyjnej, za ka�dy punkt sprzeda�y, w którym prowadzi 
dzia�alno��, Emitent otrzyma wynagrodzenie w wysoko�ci 50.000 z�. W przypadku ograniczenia 
zakazu konkurencji przez zleceniodawc� – wynagrodzenie nale�ne Emitentowi b�dzie 
pomniejszone w proporcji do okresu, za jaki nast�pi�o zwolnienie z zakazu konkurencji. 

Od chwili uzyskania przez Emitenta statusu spó�ki publicznej zakaz konkurencji nie obejmuje 
ograniczenia nabywania akcji i udzia�ów podmiotów konkurencyjnych. W takim przypadku jednak, 
Emitent jest zobowi�zany do powstrzymania si� od zbycia lub dokonania innej czynno�ci prawnej 
lub faktycznej, na mocy której podmioty prowadz�ce dzia�alno�� konkurencyjn� wobec 
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zleceniodawcy mog�yby korzysta� z punktów sprzeda�y prowadzonych przez Emitenta lub jego 
sub-agentów.  

Emitentowi przys�uguje wynagrodzenie rycza�towe w wysoko�ci 1 z�. netto za ka�d� rejestracj�
numeru abonenckiego w systemie rozliczeniowym zleceniodawcy oraz premie za: pozyskanie 
nowego kontraktu, aktywne utrzymanie kontraktu, aktywacj� us�ugi dodanej oraz zrealizowanie 
oferty utrzymaniowej. Wysoko�� premii uzale�niona jest od takich okoliczno�ci jak: warto��
abonamentu, czas na jaki zosta�a zawarta umowa lojalno�ciowa, warto�� op�aty aktywacyjnej, 
warto�� aparatu telefonicznego,  stopie� realizacji przez Emitenta planu sprzeda�y. Emitent nie 
jest uprawniony do domagania si� od zleceniodawcy dodatkowego wynagrodzenia z tytu�u
wydatków poniesionych w zwi�zku z wykonaniem wszystkich czynno�ci obj�tych umow�.

Wynagrodzenie Emitenta za us�ugi �wiadczone na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. okre�la 
cennik stanowi�cy za��cznik do umowy.  

Z tytu�u udzielonych licencji na u�ywanie znaków towarowych i innych oznacze� zleceniodawcy 
Emitent jest zobowi�zany p�aci� zleceniodawcy wynagrodzenie  w wysoko�ci 500 z�. rocznie 
za ka�dy punkt sprzeda�y.   

Emitent zobowi�zany jest do zap�aty za zakupione od zleceniodawcy towary w terminie 21 dni 
od daty wystawienia faktury. W�asno�� towarów nabytych od zleceniodawcy przechodzi 
na Emitenta z chwil� zap�aty ca�o�ci ceny. Zleceniodawca udzieli� Emitentowi kredytu kupieckiego, 
polegaj�cego na mo�liwo�ci dokonywania zakupów z odroczonym terminem p�atno�ci o warto�ci 
(na dzie� sporz�dzenia prospektu) 20.500.000 PLN.  Zabezpieczeniem zleceniodawcy w zwi�zku 
z udzieleniem kredytu kupieckiego s� dwie gwarancje bankowe na ��czn� kwot� 2.100.000 PLN  
oraz uczestnictwo Emitenta w programie ubezpieczenia kredytu kupieckiego zorganizowanego 
na rzecz zleceniodawcy przez PZU S.A. w Warszawie.  

Zleceniodawca mo�e wypowiedzie� umow� ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
niewykonania przez Emitenta w ca�o�ci lub w znacznej cz��ci obowi�zków wynikaj�cych 
z obowi�zuj�cych przepisów rangi ustawowej lub umowy, a tak�e w przypadku zaistnienia 
nadzwyczajnych okoliczno�ci w rozumieniu art. 7642 § 1 KC. Do szczególnych przypadków 
uprawniaj�cych zleceniodawc� do natychmiastowego rozwi�zania umowy nale�y:  

- sprzeczna z umow� zmiana struktury Emitenta lub sprzeda� jego przedsi�biorstwa,  

- naruszenie przez Emitenta zasady lojalno�ci,  

- niewype�nianie przez Emitenta obowi�zków w zakresie ochrony praw zleceniodawcy,  

- naruszenie zakazu konkurencji,  

- dzia�anie na szkod� klientów zleceniodawcy,  

- powierzenie wykonywania umowy sub-agentowi bez zgody zleceniodawcy lub udzielenie 
pe�nomocnictwa do zawierania umów o �wiadczenie us�ug telekomunikacyjnych osobom nie 
posiadaj�cym certyfikatu zleceniodawcy,  

- znalezienie si� przez Emitenta w sytuacji finansowej, która czyni w�tpliw� mo�liwo��
spe�nienia w sposób prawid�owy �wiadcze� okre�lonych w umowie,  

- nie dokonywanie w ustalonych w umowie terminach rozlicze� ze zleceniodawc�,

- niewykonywanie lub naruszenie obowi�zków w zakresie przetwarzania danych osobowych,  

- nie ustanowienie zabezpiecze� lub niezawarcie umowy ubezpieczenia.  

Przed dokonaniem wypowiedzenia zleceniodawca jest zobowi�zany do przekazania Emitentowi 
��dania prawid�owego wykonywania umowy oraz usuni�cia skutków narusze� i szkód przez nich 
spowodowanych z wyznaczeniem odpowiedniego terminu nie krótszego ni� 3 dni.  

Emitent jest zobowi�zany do zap�aty kary umownej:  

- w wysoko�ci 500.000 z�. za ka�de naruszenie nakazu zachowania tajemnicy handlowej 
zleceniodawcy (w rozumieniu art. 11.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) lub 
tajemnicy telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;  
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- w wysoko�ci 10-krotnego �redniego miesi�cznego wynagrodzenia Emitenta (sub-agenta) 
obliczonego za okres ostatnich 3 miesi�cy za ka�dy przypadek naruszenia zakazu 
dzia�alno�ci konkurencyjnej  przez Emitenta (sub-agenta);  

- w wysoko�ci 20.000 z�. za ka�dy przypadek naruszenia przez osoby, których dzia�alno�� ma 
na celu realizacj� tej umowy, zakazu zawierania umów w zakresie obj�tym umow�, na rzecz  
innych podmiotów ni� zleceniodawca;  

- w wysoko�ci 5.000 z�. w przypadku nieokazania przez pe�nomocników handlowych udzielonego 
im pe�nomocnictwa, mimo zg�oszenia takiego ��dania przez klienta lub osob� upowa�nion� przez 
zleceniodawc�, niedostarczenia w terminie orygina�u pe�nomocnictwa otrzymanego od sub-agenta 
lub pe�nomocnika handlowego, któremu  cofni�to certyfikacj�, podpisywania umów przez inne 
osoby ni� pe�nomocnicy handlowi, naruszenia obowi�zku starannego prowadzenia i udost�pniania 
na ka�de ��danie zleceniodawcy pe�nej dokumentacji dotycz�cej dzia�a� prowadzonych 
na podstawie umowy oraz obowi�zku realizowania zalece� zleceniodawcy i podejmowania 
czynno�ci potrzebnych do ochrony praw zleceniodawcy.  

Umowa nie zawiera górnego limitu kar umownych. Zap�ata kar umownych nie wy��cza 
dochodzenia odszkodowania przewy�szaj�cego wysoko�� kary umownej.  

Emitent jest zobowi�zany do naprawienia szkód oraz pokrycia strat, jakie zleceniodawca poniesie 
w zwi�zku z zawarciem przez Emitenta umowy o �wiadczenie us�ug telekomunikacyjnych 
niezgodnie z procedur� okre�lon� w umowie, a tak�e do przyst�pienia do post�powania 
tocz�cego si� z powództwa wytoczonego z tego powodu przez osob� trzeci� i pokrycia jego 
kosztów oraz zas�dzonych lub ugodzonych odszkodowa�.

Emitent jest zobowi�zany do naprawienia w pe�nej wysoko�ci szkody poniesionej przez 
zleceniodawc� w zwi�zku z naruszeniem przez Emitenta warunków licencji na znaki towarowe 
i inne oznaczenia zleceniodawcy.  

Umowa zawarta zosta�a na czas nieokre�lony i mo�e zosta� rozwi�zana przez ka�d� ze stron 
za wypowiedzeniem wynosz�cym 3 miesi�ce. 

Szacunkowa warto�� umowy za okres trzech lat obrotowych wynosi 170.460.000 PLN.  

�� Umowa agencyjno – franchisingowa (standard GSM 900/1800) z dnia 06.01.2005 roku 
zawarta z PTK CENTERTEL Sp. z o.o.  w Warszawie  

Prawa i obowi�zki stron umowy agencyjno – franchisingowej co do zasady s� takie same, jak 
prawa i obowi�zki stron umowy agencyjnej i zosta�y opisane powy�ej. Ró�nice dotycz� zakresu 
us�ug �wiadczonych w punktach sprzeda�y – szerszego na podstawie umowy agencyjno- 
franchisingowej w szczególno�ci o czynno�ci w zakresie posprzeda�nej obs�ugi klientów PTK 
Centertel Sp. z o.o. (np. prowadzenie punktów kasowych), elementów wizualizacji i wyposa�enia. 
Punkty sprzeda�y prowadzone na podstawie umowy agencyjno-franchisingowej pe�ni� funkcj�
salonów firmowych PTK Centertel Sp. z o.o., z t� ró�nic�, �e obecnie nie wchodz� one w struktury 
przedsi�biorstwa tej spó�ki, lecz s� prowadzone przez odr�bne podmioty gospodarcze.  

Na podstawie tej umowy us�ugi na rzecz zleceniodawcy �wiadczone s� przez Emitenta w 2 
w�asnych punktach sprzeda�y. Na podstawie umowy agencyjno – franchisingowej nie zosta�y
zawarte �adne umowy sub-agencyjne. 

Szacunkowa warto�� umowy za okres trzech lat obrotowych wynosi 3.770.000 PLN.  

�� Emitent jest stron� 15 znacz�cych umów sub-agencyjnych  

Nazwy podmiotów, z którymi zawarte zosta�y znacz�ce umowy sub – agencyjne obj�te zosta�y
wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczone w cz��ci „Informacje obj�te wnioskiem 
o niepublikowanie”. Daty nawi�zania wspó�pracy z sub-agentami oraz szacunkowe warto�ci umów 
zamieszczone zosta�y w poni�szej tabeli: 

Sub-agent Data nawi�zania wspó�pracy Szacunkowa warto��
Sub-agent 1 01.10.1999 r. 560.000 z�

Sub-agent 2 01.10.1999 r. 660.000 z�

Sub-agent 3 01.10.1999 r. 1.200.000 z�

Sub-agent 4 01.10.1999 r. 1.500.000 z�
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Sub-agent 5 01.10.1999 r. 1.600.000 z�

Sub-agent 6 01.02.2000 r. 770.000 z�

Sub-agent 7 08.05.2000 r. 940.000 z�

Sub-agent 8 01.09.2000 r. 600.000 z�

Sub-agent 9 01.09.2000 r. 660.000 z�

Sub-agent 10 30.06.2001 r. 910.000 z�

Sub-agent 11 20.09.2001 r. 580.000 z�

Sub-agent 12 13.11.2001 r. 1.600.000 z�

Sub-agent 13 01.06.2002 r. 1.200.000 z�

Sub-agent 14 31.05.2003 r. 620.000 z�

Sub-agent 15 28.07.2003 r. 1.100.000 z�

�ród�o: Emitent

Prawa i obowi�zki stron wszystkich umów sub-agencyjnych ustalone zosta�y umow� agencyjn�.
Z dniem zawarcia umowy agencyjnej wszystkie dotychczasowe umowy z sub-agentami zast�pione 
zosta�y umowami wed�ug wzoru stanowi�cego za��cznik do umowy agencyjnej i nosz� dat�
06.01.2005r. 

Przedmiotem ka�dej z umów sub-agencyjnych jest okre�lenie warunków, na jakich sub-agent, 
w zakresie dzia�alno�ci swojego przedsi�biorstwa, za wynagrodzeniem otrzymywanym 
od Emitenta, zobowi�zany jest do zawierania w imieniu PTK Centertel Sp. z o.o. i na jego rzecz 
umów z klientami tej spó�ki o �wiadczenie us�ug telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, tj. us�ug polegaj�cych g�ównie na przekazywaniu 
sygna�ów w sieci telekomunikacyjnej, z wy��czeniem us�ug poczty elektronicznej. Sub-agent, przy 
zawieraniu tych umów dzia�a na podstawie udzielonego przez Emitenta pe�nomocnictwa i jest 
uprawniony do udzielania dalszych pe�nomocnictw na rzecz podmiotów maj�cych status 
pe�nomocników handlowych, tj. osób posiadaj�cych certyfikat przyznany przez PTK Centertel Sp. 
z o.o., dzia�aj�cych w ramach jego sieci dystrybucyjnej na podstawie umowy z Emitentem lub sub-
agentem, w punktach sprzeda�y lub poza nimi. Ponadto sub-agent jest zobowi�zany 
do �wiadczenia na rzecz Emitenta us�ug, w tym polegaj�cych na sprzeda�y towarów (urz�dze�
telekomunikacyjnych i akcesoriów do��czanych do aparatów telefonicznych) zwi�zanych ze 
�wiadczeniem przez PTK Centertel Sp. z o.o. i Telekomunikacj� Polsk� S.A. us�ug 
telekomunikacyjnych. Sub-agent jest zobowi�zany do nabywania urz�dze� telekomunikacyjnych 
wy��cznie u Emitenta, a u innych podmiotów, za zgod� Emitenta.    
Na podstawie umowy sub-agent zobowi�za� si� tak�e do po�redniczenia przy zawieraniu umów 
oraz podejmowania innych czynno�ci zwi�zanych ze �wiadczeniem us�ug telekomunikacyjnych 
przez Telekomunikacj� Polsk� S.A. 

Przy wykonywaniu umowy sub-agent zobowi�zany jest:  

- wykonywa� na�o�one na niego obowi�zki terminowo i z najwy�sz� staranno�ci�, na poziomie 
gwarantuj�cym najwy�sz� jako�� �wiadczonych przez niego us�ug, w sposób zgodny 
z aktualnymi standardami Emitenta, w tym obowi�zuj�cymi u niego procedurami 
i instrukcjami,  

- oferowa� klientom PTK Centertel Sp.. z o.o. wszystkie dost�pne pakiety us�ug i produkty,  

- przekazywa� PTK Centertel Sp. z o.o. orygina�y dokumentów, jakie otrzyma� od klientów 
w zwi�zku z zawarciem umów o �wiadczenie us�ug telekomunikacyjnych,  

- posiada� odpowiedni� ilo�� i asortyment towarów nabytych od Emitenta celem odsprzeda�y,  
zapewniaj�cy niezak�ócone �wiadczenie us�ug agencyjnych,  

- prowadzi� kompleksow� obs�ug� posprzeda�n� klientów PTK Centertel Sp. z o.o.,  

- promowa� i prowadzi� marketing towarów i us�ug oferowanych przez PTK Centertel Sp. z o.o., 

- wykorzystywa� znaki towarowe i inne oznaczenia  PTK Centertel Sp. z o.o., a tak�e know – 
how udost�pnione przez Emitenta wy��cznie w celach zwi�zanych z wykonaniem umowy i 
na zasadach okre�lonych umow� licencyjn�,

- przestrzega� standardów dotycz�cych odpowiedniego wystroju oraz wyposa�enia punktów 
sprzeda�y,  
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- ubezpieczy� towary nabyte od Emitenta oraz karty SIM od ryzyka ca�kowitego ich zniszczenia 
lub uszkodzenia, w szczególno�ci wskutek kradzie�y, ognia, zalania do wysoko�ci co najmniej 
�redniej warto�ci stanów magazynowych sub-agenta w okresie ostatnich 6 miesi�cy,  

- stosowa� ustalone w umowie zasady wynagradzania swoich pracowników 
i wspó�pracowników.  

Na rzecz PTK Centertel Sp. z o.o. ustanowiono prawo pierwokupu ca�o�ci lub cz��ci 
przedsi�biorstwa sub-agenta zwi�zanej z wykonywaniem umowy.  

Sub-agentowi nie wolno zawiera� z innymi podmiotami umów w zakresie obj�tym umow� (z 
wy��czeniem nabywania urz�dze�, które mog� by� do��czane do aparatów telefonicznych). Sub-
agent zobowi�za� si�, pod rygorem odpowiedzialno�ci odszkodowawczej na zasadach ogólnych 
przewidzianych kodeksem cywilnym, �e umów takich nie b�d� zawiera�y tak�e inne osoby, 
których dzia�alno�� ma na celu realizacj� tej umowy, jak równie�, �e osoby te, sub-agent 
i wspólnicy Spó�ki sub-agenta nie b�d� w�a�cicielami, wspólnikami, ani pracownikami innego 
operatora telefonii komórkowej lub stacjonarnej albo jego agenta, z wy��czeniem nabywania akcji 
w obrocie publicznym.   

Sub-agent zobowi�za� si�, �e w czasie obowi�zywania umowy i w okresie roku po jej rozwi�zaniu, 
ani  on sam, ani jego pe�nomocnicy handlowi nie b�d� prowadzi� na w�asny lub cudzy rachunek 
dzia�alno�ci konkurencyjnej wobec PTK Centertel Sp. z o.o., tj. po�redniczy� przy zawieraniu lub 
zawiera� umów o �wiadczenie us�ug telekomunikacyjnych na rzecz innych podmiotów, 
sprzedawa� sprz�tu telekomunikacyjnego zwi�zanego z wykorzystywaniem telefonii ruchomej lub 
akcesoriów do tego sprz�tu oraz b�d� powstrzymywa� si� od wszelkich dzia�a� konkurencyjnych 
wobec zleceniodawcy, a w szczególno�ci poprzez uczestniczenie w przedsi�wzi�ciach lub 
podmiotach konkurencyjnych lub poprzez nawi�zywanie stosunku pracy lub innego stosunku 
prawnego, z którego wynika�by obowi�zek �wiadczenia us�ug wobec podmiotu prowadz�cego 
dzia�alno�� konkurencyjn�. Z tytu�u ograniczenia dzia�alno�ci konkurencyjnej, za ka�dy punkt 
sprzeda�y, w którym prowadzi dzia�alno��, sub-agent otrzyma wynagrodzenie w wysoko�ci 
50.000 z�. W przypadku ograniczenia zakazu konkurencji przez zleceniodawc� – wynagrodzenie 
nale�ne sub-agentowi b�dzie pomniejszone w proporcji do okresu, za jaki nast�pi�o zwolnienie 
z zakazu konkurencji.  

Sub-agentowi przys�uguje wynagrodzenie rycza�towe w wysoko�ci 1 z�. netto za ka�d� rejestracj�
numeru abonenckiego w systemie rozliczeniowym zleceniodawcy oraz premie: za pozyskanie 
nowego kontraktu, aktywne utrzymanie kontraktu, aktywacj� us�ugi dodanej oraz zrealizowanie 
oferty utrzymaniowej. Wysoko�� premii uzale�niona jest od takich okoliczno�ci jak warto��
abonamentu, czasu na jaki zosta�a zawarta umowa lojalno�ciowa, warto�� op�aty aktywacyjnej, 
warto�� aparatu telefonicznego,  stopie� realizacji przez sub-agenta planu sprzeda�y. Sub–agent 
nie jest uprawniony do domagania si� od zleceniodawcy dodatkowego wynagrodzenia z tytu�u
wydatków poniesionych w zwi�zku z wykonaniem wszystkich czynno�ci zwi�zanych 
z wykonaniem czynno�ci na podstawie umowy.  

Wynagrodzenie sub-agenta za us�ugi �wiadczone na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. okre�la 
cennik stanowi�cy za��cznik do umowy.  

Z tytu�u udzielonych sublicencji na u�ywanie znaków towarowych i innych oznacze� PTK 
Centertel Sp. z o.o. sub–agent jest zobowi�zany p�aci� Emitentowi wynagrodzenie  w wysoko�ci 
500 z�. rocznie za ka�dy punkt sprzeda�y.   

Sub-agent zobowi�zany jest do zap�aty za zakupione od zleceniodawcy towary w terminie 21 dni 
od daty wystawienia faktury. W�asno�� towarów nabytych od zleceniodawcy przechodzi na sub-
agenta z chwil� zap�aty ca�o�ci ceny.  

Emitent mo�e wypowiedzie� umow� ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania 
przez sub-agenta w ca�o�ci lub w znacznej cz��ci obowi�zków wynikaj�cych z obowi�zuj�cych 
przepisów rangi ustawowej lub umowy, a tak�e w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczno�ci w rozumieniu art. 7642 § 1 KC. Do szczególnych przypadków uprawniaj�cych 
zleceniodawc� do natychmiastowego rozwi�zania umowy nale�y:  

- sprzeczna z umow� zmiana struktury sub-agenta lub sprzeda� jego przedsi�biorstwa,  

- naruszenie przez sub-agenta zasady lojalno�ci,  

- niewype�nianie przez sub-agenta obowi�zków w zakresie ochrony praw Emitenta,  
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- naruszenie zakazu konkurencji,  

- dzia�anie na szkod� klientów Emitenta lub PTK Centertel Sp. z o.o.,  

- udzielenie pe�nomocnictwa do zawierania umów o �wiadczenie us�ug telekomunikacyjnych 
osobom nie posiadaj�cym certyfikatu PTK Centertel Sp. z o.o,  

- znalezienie si� przez sub-agenta w sytuacji finansowej, która czyni w�tpliw� mo�liwo��
spe�nienia w sposób prawid�owy �wiadcze� okre�lonych w umowie,  

- nie dokonywanie w ustalonych w umowie terminach rozlicze� ze Emitentem,  

- niewykonywanie lub naruszenie obowi�zków w zakresie przetwarzania danych osobowych,  

- nie ustanowienie zabezpiecze� lub niezawarcie umowy ubezpieczenia.  

Przed dokonaniem wypowiedzenia Emitent jest zobowi�zany do przekazania sub-agentowi 
��dania prawid�owego wykonywania umowy oraz usuni�cia skutków narusze� i szkód przez nich 
spowodowanych z wyznaczeniem odpowiedniego terminu nie krótszego ni� 3 dni.  

Sub-agent jest zobowi�zany do zap�aty kary umownej:  

- w wysoko�ci 500.000 z�. za ka�de naruszenie nakazu zachowania tajemnicy handlowej 
zleceniodawcy (w rozumieniu art. 11.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) lub 
tajemnicy telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;  

- w wysoko�ci 10-krotnego �redniego miesi�cznego wynagrodzenia sub-agenta obliczonego 
za okres ostatnich 3 miesi�cy za ka�dy przypadek naruszenia zakazu dzia�alno�ci 
konkurencyjnej przez sub-agenta;  

- w wysoko�ci 20.000 z�. za ka�dy przypadek naruszenia przez osoby, których dzia�alno�� ma 
na celu realizacj� tej umowy zakazu zawierania umów w zakresie obj�tym umow� na rzecz  
innych podmiotów ni� Emitent;  

- w wysoko�ci 5.000 z�. w przypadku nieokazania przez pe�nomocników handlowych 
udzielonego im pe�nomocnictwa, mimo zg�oszenia takiego ��dania przez klienta lub osob�
upowa�nion� przez Emitenta, niedostarczenia w terminie orygina�u pe�nomocnictwa 
otrzymanego od pe�nomocnika handlowego, któremu  cofni�to certyfikacj�, podpisywania 
umów przez inne osoby ni� pe�nomocnicy handlowi, naruszenia obowi�zku starannego 
prowadzenia i udost�pniania na ka�de ��danie Emitenta lub PTK Centertel Sp. z o.o. pe�nej 
dokumentacji dotycz�cej dzia�a� prowadzonych na podstawie umowy oraz obowi�zku 
realizowania zalece� Emitenta i podejmowania czynno�ci potrzebnych do ochrony praw 
Emitenta i PTK Centertel Sp. z o.o.  

Umowa nie zawiera górnego limitu kar umownych. Zap�ata kar umownych nie wy��cza 
dochodzenia odszkodowania przewy�szaj�cego wysoko�� kary umownej.  

Sub-agent jest zobowi�zany do naprawienia szkód oraz pokrycia strat, jakie Emitent poniesie 
w zwi�zku z zawarciem przez sub-agenta umowy o �wiadczenie us�ug telekomunikacyjnych 
niezgodnie z procedur� okre�lon� w umowie, a tak�e do przyst�pienia do post�powania 
tocz�cego si� z powództwa wytoczonego z tego powodu przez osob� trzeci� i pokrycia jego 
kosztów oraz zas�dzonych lub ugodzonych odszkodowa�.

Sub-agent jest zobowi�zany do naprawienia w pe�nej wysoko�ci szkody poniesionej przez 
Emitenta w zwi�zku z naruszeniem przez sub-agenta warunków sublicencji na znaki towarowe 
i inne oznaczenia PTK Centertel Sp. z o.o.  

Umowa zawarta zosta�a na czas nieokre�lony i mo�e zosta� rozwi�zana przez ka�d� ze stron 
za wypowiedzeniem wynosz�cym 1 miesi�c w pierwszym roku jej trwania, 2 miesi�ce w drugim 
roku jej trwania i 3 miesi�ce w trzecim i kolejnych latach jej trwania.  

�� Umowa z dnia 19 sierpnia 2004 roku zawarta z JADARTEL Sp. z o.o. w Warszawie. 

Przedmiotem umowy jest okre�lenie zasad i warunków przeniesienia przez Jadartel Sp. z o.o. 
na Emitenta najpó�niej z dniem 1 listopada 2004r. rzeczy ruchomych oraz praw i obowi�zków 
zwi�zanych z prowadzeniem przez Jadartel Sp. z o.o. w 46 wskazanych w umowie punktach 
sprzeda�y dzia�alno�ci agencyjnej na rzecz PTK Centertel  Sp. z o.o. Wykonanie umowy polega�o
na:
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- zawarciu umów cesji najmu lokali, w których dotychczas zorganizowane by�y punkty 
sprzeda�y prowadzone przez JADARTEL sp. z o.o., 

- zawarciu przez Emitenta umów sub-dealerskich (umów o �wiadczenie us�ug agencyjnych 
na rzecz  PTK Centertel  Sp. z o.o.) z dotychczasowymi zleceniobiorcami dzia�aj�cymi 
w ramach sieci handlowej JADARTEL sp. z o.o. z jednoczesnym ich rozwi�zaniem przez 
JADARTEL sp. z o.o., 

- zawarciu umów o prac� z dotychczasowymi pe�nomocnikami handlowymi JADARTEL sp. 
z o.o., 

- zawarciu umów sprzeda�y �rodków trwa�ych i wyposa�enia znajduj�cych si� w punktach 
sprzeda�y JADARTEL sp. z o.o., 

- wydaniu Emitentowi wszelkiej dokumentacji zwi�zanej z wykonywaniem umowy agencyjnej 
na rzecz PTK Centertel. 

Umowa zosta�a zawarta pod warunkiem zawieszaj�cym, �e PTK Centertel sp. z o.o. do 30. 10.2004 r. 
wyrazi zgod� przej�cie przez Emitenta sieci handlowej JADARTEL. Zgoda taka zosta�a udzielona dnia 
30.09.2004 r. 

Umowa nie przewiduje kar umownych. 

Warto�� umowy obj�ta jest tajemnic� handlow� i obj�ta zosta�a wnioskiem o niepublikowanie 
i zamieszczona w cz��ci „Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie”. 

8.1.2 Znacz�ce umowy najmu zawarte przez Emitenta. 

Informacj� o znacz�cych umowach najmu zawartych przez Emitenta zawiera poni�sza tabela. 
Informacje o wysoko�ci czynszów, do zap�aty których zobowi�zany jest Emitent, o ��cznej 
szacunkowej warto�ci umów najmu oraz o wysoko�ciach ustanowionych zabezpiecze� obj�te zosta�y
wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczone w cz��ci: „Informacje obj�te wnioskiem 
o niepublikowanie”. 

Data zawarcia 
umowy 

Wynajmuj�cy Przedmiot umowy Istotne postanowienia umowy, kary umowne, warunki lub terminy, szacunkowa 
warto��

03.04.2003 r. MEIBES -
POZNA�            
Sp. z o.o. 

Najem lokali 
u�ytkowych 
o ��cznej 
powierzchni 849,60 
m2 po�o�onych 
w Poznaniu przy ul. 
Grunwaldzkiej 
182/196. 

Umowa zosta�a zawarta na czas nieokre�lony.  

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie. 

Ka�da ze stron mo�e wypowiedzie� umow� z zachowaniem 3-miesi�cznego terminu 
wypowiedzenia.  

Emitent jest stron� 2 umów z Green Holding Sp. z o.o. Poni�ej opisana zosta�a umowa o najwi�kszej warto�ci.

17.05.2004 r. 

Umowa nr  

A 1408/2004 

Green Holdings 
Sp. z o.o. 

Najem lokalu 
u�ytkowego 
o powierzchni 
137,50 m2

po�o�onego 
w Centrum 
Handlowym Tulipan 
w �odzi. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 5 lat. 

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu minimalnego, 
op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania centrum handlowego oraz 
czynsz obrotowy – kwota uzale�niona od obrotów jakie zosta�y dokonane w lokalu 
handlowym Emitenta. Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Umowa mo�e zosta� rozwi�zana przed terminem przez Wynajmuj�cego w przypadku: 

- faktycznej lub prawnej niemo�no�ci indeksacji czynszu zasadniczego lub niemo�no�ci 
zast�pienia okre�lonego w umowie sposobu indeksacji innym wska�nikiem, 

- niemo�no�ci naliczenia czynszu uzale�nionego od obrotów z powodu nieprzekazania 
przez Emitenta potrzebnych danych lub niemo�no�ci weryfikacji tych danych, 

- utraty uprawnie� do u�ywania nazwy pod jak� Emitent prowadzi dzia�alno�� w centrum 
handlowym lub zmiany nazwy bez zgody Wynajmuj�cego, 

- nieuzyskania lub utraty koncesji, zezwolenia lub licencji niezb�dnych do prowadzenia 
okre�lonej w umowie dzia�alno�ci,

- niewykonywania lub nienale�ytego wykonywania jakiegokolwiek innego zobowi�zania 
wynikaj�cego z umowy. 

Umowa przewiduje kar� umown� równ� sumie czynszu podstawowego i zaliczki na poczet 
kosztów wspólnych za 12 miesi�cy, w przypadku przedterminowego rozwi�zania umowy 
z przyczyn le��cych po stronie Emitenta. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone ustanowion� przez Emitenta kaucj�.

Emitent jest stron� 5 umów z CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o. Poni�ej opisane zosta�y umowy, które ze wzgl�du na ich warto�� s� umowami znacz�cymi.  
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14.09.2000 r. CARREFOUR 
POLSKA      
Sp. z o.o. 

Najem lokalu 
u�ytkowego 
o powierzchni 32 m2

po�o�onego 
w Centrum 
Handlowym 
„Warszawa-
Wile�ska” 
w Warszawie. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 10 lat.  

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu minimalnego, 
op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania centrum handlowego oraz 
czynsz obrotowy – kwota uzale�niona od obrotów jakie zosta�y dokonane w lokalu 
handlowym Emitenta. Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Umowa mo�e zosta� rozwi�zana przed terminem przez Wynajmuj�cego w przypadku: 

- zalegania z czynszem i innymi op�atami przewidzianymi umow� po up�ywie jednego 
miesi�ca od daty bezskutecznego wezwania do ich uiszczenia, 

- trwa�ego zaprzestania prowadzenia dzia�alno�ci w lokalu handlowym, 

- prowadzenia dzia�alno�ci na rachunek i w imieniu innych podmiotów, 

- gdy faktyczne obroty handlowe od których zale�y wysoko�� czynszu w cz��ci uzale�nionej 
od obrotów przekrocz� o co najmniej 2% obroty zadeklarowane przez Emitenta, 

- braku udzielenia sta�ego zlecenia do banku Emitenta upowa�niaj�cego Wynajmuj�cego 
do pobierania kwoty czynszu, 

- naruszenia zakazu podnajmu lokalu handlowego, 

- naruszenia zakazu cesji praw i obowi�zków wynikaj�cych z umowy najmu; 

- zmiany nazwy handlowej, któr� oznaczony jest lokal handlowy, bez zgody Wynajmuj�cego 
lub zmiany przeznaczenia lokalu handlowego bez takiej zgody, 

- wykonywania lub prowadzenia dzia�alno�ci konkurencyjnej w stosunku do dzia�alno�ci
prowadzonej w lokalu handlowym, w promieniu 1000 metrów od granic zewn�trznych 
centrum handlowego, 

- nieotrzymania lub utraty zezwole� administracyjnych niezb�dnych do prowadzenia 
dzia�alno�ci w naj�tym lokalu, 

- niez�o�enia dokumentów i informacji dotycz�cych planów zagospodarowania 
i prowadzonych prac w lokalu, 

- nieubezpieczenia lokalu handlowego zgodnie z postanowieniami umowy, 

- ra��cego i powtarzaj�cego si� naruszenia postanowie� regulaminu obowi�zuj�cego 
w centrum handlowym i opisu technicznego lokalu handlowego, 

- wykonania robót wyko�czeniowych lub prac adaptacyjnych w sposób sprzeczny 
z dokumentacj� techniczn� zatwierdzon� przez Wynajmuj�cego 

Umowa zosta�a zawarta pod warunkami zawieszaj�cymi uzyskania przez Wynajmuj�cego 
odpowiednich zezwole� w ci�gu 18 miesi�cy od dnia podpisania umowy oraz dokonania 
przez Wynajmuj�cego zawiadomienia Emitenta o dacie wyznaczonej na otwarcie centrum 
handlowego najpó�niej do dnia 31.12.2001; warunki powy�sze zosta�y spe�nione. 

W umowie zastrze�one zosta�y kary umowne w wysoko�ci czynszu za jeden miesi�c
za niewykonanie lub nienale�yte wykonanie zobowi�za� niepieni��nych oraz w wysoko�ci 
ustanowionej gwarancji bankowej w przypadku rozwi�zania umowy z winy Emitenta. 
W umowie zastrze�ona zosta�a tak�e kara umowna w kwocie 5000 PLN za niedokonanie 
otwarcia sklepu w dniu otwarcia Centrum Handlowego oraz 1500 PLN za ka�dy nast�pny 
dzie�. Umowa nie przewiduje górnej granicy kar umownych. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj� bankow�.

14.09.2000 r. CARREFOUR 
POLSKA      
Sp. z o.o. 

Najem lokalu 
u�ytkowego 
o powierzchni 56 m2

po�o�onego 
w Centrum 
Handlowym 
w Szczecinie. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 10 lat.  

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu minimalnego, 
op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania centrum handlowego oraz 
czynsz obrotowy – kwota uzale�niona od obrotów jakie zosta�y dokonane w lokalu 
handlowym Emitenta. Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Umowa mo�e zosta� rozwi�zana przed terminem przez Wynajmuj�cego w przypadku: 

- zalegania z czynszem i innymi op�atami przewidzianymi umow� po up�ywie jednego 
miesi�ca od daty bezskutecznego wezwania do ich uiszczenia, 

- trwa�ego zaprzestania prowadzenia dzia�alno�ci w lokalu handlowym, 

- prowadzenia dzia�alno�ci na rachunek i w imieniu innych podmiotów, 

- gdy faktyczne obroty handlowe od których zale�y wysoko�� czynszu w cz��ci uzale�nionej 
od obrotów przekrocz� o co najmniej 2% obroty zadeklarowane przez Emitenta, 

- braku udzielenia sta�ego zlecenia do banku Emitenta upowa�niaj�cego Wynajmuj�cego 
do pobierania kwoty czynszu z rachunku bankowego Emitenta, 

- naruszenia zakazu podnajmu lokalu handlowego, 

- naruszenia zakazu cesji praw i obowi�zków wynikaj�cych z umowy najmu; 

- zmiany nazwy handlowej, któr� oznaczony jest lokal handlowy, bez zgody Wynajmuj�cego 
lub zmiany przeznaczenia lokalu handlowego bez takiej zgody, 

- wykonywania lub prowadzenia dzia�alno�ci konkurencyjnej w stosunku do dzia�alno�ci
prowadzonej w lokalu handlowym, w promieniu 1000 metrów od granic zewn�trznych 
centrum handlowego, 
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- nieotrzymania lub utraty zezwole� administracyjnych niezb�dnych do prowadzenia 
dzia�alno�ci w naj�tym lokalu, 

- niez�o�enia dokumentów i informacji dotycz�cych planów zagospodarowania 
i prowadzonych prac w lokalu, 

- nieubezpieczenia lokalu handlowego zgodnie z postanowieniami umowy, 

- ra��cego i powtarzaj�cego si� naruszenia postanowie� regulaminu obowi�zuj�cego 
w centrum handlowym i opisu technicznego lokalu handlowego, 

- wykonani robót wyko�czeniowych lub prac adaptacyjnych w sposób sprzeczny 
z dokumentacj� techniczn� zatwierdzon� przez Wynajmuj�cego 

Umowa zosta�a zawarta pod warunkami zawieszaj�cymi uzyskania przez Wynajmuj�cego 
odpowiednich zezwole� w ci�gu 18 miesi�cy od dnia podpisania umowy oraz dokonania 
przez Wynajmuj�cego zawiadomienia Emitenta o dacie wyznaczonej na otwarcie centrum 
handlowego najpó�niej do dnia 31.12.2001; warunki powy�sze zosta�y spe�nione.  

W umowie zastrze�one zosta�y kary umowne w wysoko�ci czynszu za jeden miesi�c
za niewykonanie lub nienale�yte wykonanie zobowi�za� niepieni��nych oraz w wysoko�ci 
ustanowionej gwarancji bankowej w przypadku przedterminowego rozwi�zania umowy z winy 
Emitenta. Umowa nie przewiduje górnej granicy kar umownych. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj� bankow�.

18.09.2000 r. CARREFOUR 
POLSKA      
Sp. z o.o. 

Najem lokalu 
u�ytkowego 
o powierzchni 50,03 
m2 w Centrum 
Handlowym 
„Carrefour” 
w Warszawie. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 10 lat. 

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu minimalnego 
oraz op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania centrum handlowego. 
Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Umowa mo�e zosta� rozwi�zana przed terminem przez Wynajmuj�cego w przypadku: 

- zalegania z czynszem i innymi op�atami przewidzianymi umow� po up�ywie jednego 
miesi�ca od daty bezskutecznego wezwania do ich uiszczenia, 

- trwa�ego zaprzestania prowadzenia dzia�alno�ci w lokalu handlowym, 

- prowadzenia dzia�alno�ci na rachunek i w imieniu innych podmiotów, 

- gdy faktyczne obroty handlowe od których zale�y wysoko�� czynszu w cz��ci uzale�nionej 
od obrotów, przekrocz� o co najmniej 2% obroty zadeklarowane przez Emitenta, 

- braku udzielenia sta�ego zlecenia do banku Emitenta upowa�niaj�cego Wynajmuj�cego 
do pobierania kwoty czynszu z rachunku bankowego Emitenta, 

- naruszenia zakazu podnajmu lokalu handlowego, 

- naruszenia zakazu cesji praw i obowi�zków wynikaj�cych z umowy najmu; 

- zmiany nazwy handlowej, któr� oznaczony jest lokal handlowy, bez zgody Wynajmuj�cego 
lub zmiany przeznaczenia lokalu handlowego bez takiej zgody, 

- wykonywania lub prowadzenia dzia�alno�ci konkurencyjnej w stosunku do dzia�alno�ci
prowadzonej w lokalu handlowym, w promieniu 1000 metrów od granic zewn�trznych 
centrum handlowego, 

- nieotrzymania lub utraty zezwole� administracyjnych niezb�dnych do prowadzenia 
dzia�alno�ci w przedmiocie najmu, 

- niez�o�enia dokumentów i informacji dotycz�cych planów zagospodarowania 
i prowadzonych prac w lokalu, 

- nieubezpieczenia lokalu handlowego zgodnie z postanowieniami umowy, 

- ra��cego i powtarzaj�cego si� naruszenia postanowie� regulaminu obowi�zuj�cego 
w centrum handlowym i opisu technicznego lokalu handlowego, 

- wykonania robót wyko�czeniowych lub prac adaptacyjnych w sposób sprzeczny 
z dokumentacj� techniczn� zatwierdzon� przez Wynajmuj�cego. 

W umowie zastrze�one zosta�y kary umowne w wysoko�ci czynszu za jeden miesi�c
za niewykonanie lub nienale�yte wykonanie zobowi�za� niepieni��nych oraz w wysoko�ci 
ustanowionej gwarancji bankowej w przypadku przedterminowego rozwi�zania umowy z winy 
Emitenta, a tak�e kary umowne w wysoko�ci 5000 PLN za pierwszy dzie� opó�nienia 
w otwarciu lokalu zgodnie z dat� ustalon� w umowie i 1500 PLN za ka�dy dzie� nast�pny. 
Umowa nie przewiduje górnej granicy kar umownych. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone ustanowion� przez Emitenta gwarancj� bankow�,
która wygasa na koniec okresu najmu, po odliczeniu przez Wynajmuj�cego wszelkich kwot 
nale�nych tytu�em czynszów, op�at, podatków podlegaj�cych zwrotowi, naprawy szkód itp. 
wynikaj�cych z umowy; bez mo�liwo�ci potr�cenia ostatniego czynszu. 

10.12.2001 r. CARREFOUR 
POLSKA      
Sp. z o.o. 

Najem lokalu 
u�ytkowego 
o powierzchni 51 m2

po�o�onego 
w Centrum 
Handlowym 
„Morena” 
w Gda�sku. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 5 lat.  

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu minimalnego 
oraz op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania centrum handlowego. 
Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Umowa mo�e zosta� rozwi�zana przez Wynajmuj�cego przed terminem w przypadku 
nieprzestrzegania przez Emitenta któregokolwiek z postanowie� umowy; w przypadku takim 
Emitent zobowi�zany jest zap�aci� kar� umown� w wysoko�ci czynszu podstawowego za 12 
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miesi�cy. Umowa mo�e zosta� rozwi�zana przez Najemc� w przypadku wyst�pienia wad 
ukrytych lokalu u�ytkowego, uniemo�liwiaj�cych korzystanie z niego, które nie zostan�
usuni�te przez Wynajmuj�cego.  

Wynajmuj�cy mo�e ��da� od Emitenta kar umownych w wysoko�ci 10% czynszu 
minimalnego, za ka�dy dzie� opó�nienia zwrotu lokalu oraz za naruszenie zobowi�za�
niepieni��nych wynikaj�cych z regulaminu centrum handlowego. Zap�ata kary umownej nie 
wyklucza mo�liwo�ci ��dania przez Wynajmuj�cego odszkodowania przekraczaj�cego 
wysoko�� kary umownej.

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj� bankow�.

29.01.2001 r. ILWRO Joint 
Venture         
Sp. z o.o. 

Najem lokalu 
u�ytkowego 
o powierzchni 38,43 
m2 po�o�onego 
w Centrum 
Handlowym „Galeria 
Dominika�ska” we 
Wroc�awiu. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 10 lat.  

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu minimalnego, 
op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania centrum handlowego oraz 
czynsz obrotowy – kwota uzale�niona od obrotów jakie zosta�y dokonane w lokalu 
handlowym Emitenta. Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Wynajmuj�cy mo�e wypowiedzie� najem w przypadku gdy: 

- Emitent u�ywa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umow� lub przeznaczeniem 
rzeczy oraz nie przestaje jej u�ywa� w taki sposób lub zaniedbuje przedmiot najmu 
do tego stopnia, �e jest on nara�ony na zniszczenie lub uszkodzenie, 

- Emitent zaprzestanie prowadzenia w przedmiocie najmu dzia�alno�ci okre�lonej 
w umowie, 

- dzia�alno�� prowadzona przez Emitenta stwarza znaczn� uci��liwo�� lub krzywdzi 
Wynajmuj�cego lub innych najemców, 

- Emitent przekazuje przedmiot najmu osobom trzecim bez zgody Wynajmuj�cego, 

- Emitent nie ustanowi przewidzianej w umowie gwarancji bankowej tytu�em zabezpieczenia 
wykonania umowy. 

W przypadku zako�czenia stosunku najmu przed terminem z przyczyn le��cych po stronie 
Emitenta, Emitent ponosi odpowiedzialno�� za utrat� przez Wynajmuj�cego czynszu 
minimalnego i innych �wiadcze� przewidzianych w umowie, za ca�y, okre�lony umow� okres 
najmu. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj� bankow�.

Emitent jest stron� 5 umów z Kaufland Polska Sp. z o.o. Poni�ej opisana zosta�a umowa o najwi�kszej warto�ci.

30.09.2004 r. Kaufland 
Polska                
Sp. z o.o. 

Najem lokalu 
u�ytkowego 
o powierzchni  30 
m2 po�o�onego  
w Centrum 
Handlowym 
„Kaufland” 
w Tarnobrzegu. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 10 lat. 

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu minimalnego, 
op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania centrum handlowego oraz 
czynsz obrotowy – kwota uzale�niona od obrotów jakie zosta�y dokonane w lokalu 
handlowym Emitenta. Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Wynajmuj�cy mo�e wypowiedzie� najem przed terminem w przypadku: 

- zaprzestania dzia�alno�ci przez centrum handlowe, 

- gdy Emitent nie wype�nia jakiegokolwiek z obowi�zków przewidzianych w umowie, po 
up�ywie trzydziestu dni od otrzymania wezwania do wype�nienia tego obowi�zku, 

- gdy Emitent z�o�y� jakiekolwiek fa�szywe o�wiadczenie, 

- gdy powierzchnia, na której znajduje si� przedmiot najmu musi zosta� z wa�nych 
powodów wykorzystana na inne cele, a nie jest mo�liwe zaproponowanie Emitentowi 
odpowiedniego zast�pczego przedmiotu najmu.   

Umowa nak�ada na Emitenta obowi�zek zap�aty nast�puj�cych kar umownych: 

- 50 EUR za ka�dy dzie� udost�pnienia innej osobie przedmiotu najmu lub jego cz��ci bez 
pisemnej zgody Wynajmuj�cego, 

- 500 EUR za zmian� wygl�du zewn�trznego przedmiotu najmu bez pisemnej zgody 
Wynajmuj�cego, 

- 1500 EUR za zmian� budowlan� w przedmiocie najmu bez pisemnej zgody 
Wynajmuj�cego, 

- 50 EUR za ka�dy przypadek niezapewnienia godzin otwarcia stoiska w ustalonych 
w umowie godzinach, 

- 50 EUR za ka�dy przypadek braku utrzymania przedmiotu najmu i jego najbli�szego 
otoczenia w nale�ytym porz�dku, 

- 50 EUR za ka�dy dzie� opó�nienia w zwrocie przedmiotu najmu Wynajmuj�cemu. 

Umowa nie przewiduje górnej granicy kar umownych. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� kaucj�.
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01.06.2001 r. King Cross 
Gda�sk Sp. 
z o.o. 

Najem lokalu 
u�ytkowego 
o powierzchni 47 
m2 po�o�onego 
w Centrum 
Handlowym „King 
Cross” w Gda�sku.  

Umowa zosta�a zawarta na okres 10 lat. 

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu minimalnego, 
op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania centrum handlowego oraz 
czynsz od obrotu – kwota uzale�niona od obrotów jakie zosta�y dokonane w lokalu 
handlowym Emitenta. Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Wynajmuj�cy mo�e wypowiedzie� umow� bez zachowania terminów wypowiedzenia 
w przypadku gdy Emitent wykracza w sposób ra��cy lub uporczywy przeciwko zasadom 
obowi�zuj�cym w centrum handlowym albo przez swoje niew�a�ciwe zachowanie czyni 
uci��liwym korzystanie z innych lokali. 

Umowa przewiduje kar� umown� w wysoko�ci 2000 PLN za ka�dy dzie� opó�nienia 
w odbiorze lokalu lub rozpocz�ciu dzia�alno�ci; kara ta nie znajdzie zastosowania, ze wzgl�du 
to, �e ust�pi�y przyczyna jej wyst�pienia. 

Wykonanie umowy zosta�o przez Emitenta zabezpieczone ustanowion� gwarancj� bankow�.

 Emitent jest stron� 5 umów z MRE METRO Group Real Estate Management Polska Sp. z o.o. Poni�ej opisana zosta�a umowa, która ze wzgl�du na jej 
warto�� jest umow� znacz�c�.

27.10.2004 r. MRE METRO 
Group Real 
Estate 
Management 
Polska Sp. 
z o.o.  

Najem lokalu 
u�ytkowego 
o powierzchni  
66,55 m2

po�o�onego 
w Centrum 
Handlowym „M1” 
w Krakowie.  

Umowa zosta�a zawarta na okres 5 lat.  

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu minimalnego 
oraz op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania centrum handlowego. 
Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Wynajmuj�cy mo�e rozwi�za� najem bez wypowiedzenia w przypadku, gdy: 

- Emitent z�o�y o�wiadczenie o swej niewyp�acalno�ci lub niewyp�acalno�� ta zostanie 
stwierdzona w inny sposób, 

- Emitent istotnie narusza umow�, w szczególno�ci, gdy u�ytkuje lokal w sposób sprzeczny 
z umow�, nara�a Wynajmuj�cego lub innych najemców na uci��liwo�ci, wyrz�dza szkody 
Wynajmuj�cemu lub innym najemcom, bezprawnie odst�puje lokal osobom trzecim, nie 
wp�aca lub nie uzupe�nia kaucji stanowi�cej zabezpieczenie wykonania umowy, nie 
ujawnia raportów o obrotach, nie ujawnia usterek lub uszkodze� w przewodach 
zasilaj�cych, nie wp�aca lub nie uzupe�nia kaucji zabezpieczaj�cej do ustalonej w umowie 
wysoko�ci, nie uzupe�nia ró�nicy wynikaj�cej z rozliczenia op�at i kosztów dodatkowych 
stosownie do rozliczonych zaliczek wp�acanych na poczet op�at i kosztów dodatkowych, 
nie wp�aca Wynajmuj�cemu kwoty wynikaj�cej z rocznego rozliczenia kwoty czynszu 
dodatkowego p�aconego od obrotów handlowych Emitenta. 

W przypadku przedterminowego zako�czenia stosunku najmu z przyczyn le��cych po stronie 
Emitenta, Emitent odpowiada za utrat� czynszu, kosztów dodatkowych i innych �wiadcze�
za okres zgodnego z umow� trwania stosunku najmu oraz za ka�d� dalsz� szkod�, która 
wyniknie u Wynajmuj�cego z powodu przedterminowego zako�czenia stosunku najmu, nie 
d�u�ej jednak ni� do czasu wynaj�cia powierzchni najmu innemu najemcy.  

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj� bankow�.

 Emitent jest stron� 11 umów z REAL Sp. z o.o. i Sp. - S.K.. Poni�ej opisana zosta�a umowa o najwi�kszej warto�ci.   

18.10.1999 r. REAL Sp. 
z o.o. i Sp. - 
S.K. 

Najem lokalu 
u�ytkowego 
o powierzchni 29 m2

po�o�onego 
w Centrum 
Handlowym „Real” 
w Kielcach. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 10 lat. 

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu minimalnego 
oraz op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania centrum handlowego. 
Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Wynajmuj�cy mo�e wypowiedzie� najem bez wypowiedzenia w przypadku, gdy: 

- Emitent nie z�o�y� przewidzianego w umowie zabezpieczenia w terminie w umowie 
okre�lonym, 

- Emitent z�o�y� o�wiadczenie o swej niewyp�acalno�ci lub sytuacja Emitenta wskazuje 
na niemo�no�� wykonania przez niego swoich zobowi�za�,

- z innych wa�nych powodów, w szczególno�ci w przypadku sprzecznego z umow�
u�ytkowania przedmiotu najmu, nara�enia Wynajmuj�cego lub innych najemców 
na uci��liwo�ci wykraczaj�ce poza zakres okre�lony w umowie, wyrz�dzenia szkody 
Wynajmuj�cemu lub innym najemcom, nara�enia Wynajmuj�cego na szkod�,
udost�pnienia przedmiotu najmu osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmuj�cego, 
zaniedbania przedmiotu najmu w sposób nara�aj�cy go na zniszczenie lub uszkodzenie, 
nie zachowanie w tajemnicy postanowie� umowy, zaniechanie innych obowi�zków 
przewidzianych umow�.

W przypadku przedterminowego zako�czenia stosunku najmu z przyczyn le��cych po stronie 
Emitenta, Emitent odpowiada za utrat� czynszu, kosztów dodatkowych i innych �wiadcze�
za okres zgodnego z umow� trwania stosunku najmu oraz za ka�d� dalsz� szkod�, która 
wyniknie u Wynajmuj�cego z powodu przedterminowego zako�czenia stosunku najmu, nie 
d�u�ej jednak ni� do czasu wynaj�cia powierzchni najmu innemu najemcy. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj� bankow�.
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Emitent jest stron� 9 umów z TESCO POLSKA Sp. z o.o. Poni�ej opisana zosta�a umowa, która ze wzgl�du na jej warto�� jest umow� znacz�c�.

02.03.2000 r. TESCO 
POLSKA            
Sp. z o.o. 

Najem lokalu 
u�ytkowego 
o powierzchni 39,96 
m2 po�o�onego 
w Centrum 
Handlowym „Tesco” 
w Poznaniu przy ul. 
Serbskiej 7. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 10 lat.  

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu minimalnego, 
op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania centrum handlowego oraz 
czynsz od obrotu – kwota uzale�niona od obrotów jakie zosta�y dokonane w lokalu 
handlowym Emitenta.  Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Umowa mo�e zosta� rozwi�zana przed terminem przez Wynajmuj�cego w przypadku, gdy Emitent: 

- podnajmie przedmiot najmu lub odda go osobom trzecim do korzystania, 

- zmieni przeznaczenie lub sposób u�ytkowania przedmiotu najmu, 

- nie ubezpieczy przedmiotu najmu zgodnie z postanowieniami umowy, 

- nie dostarczy Wynajmuj�cemu aktu notarialnego zawieraj�cego o�wiadczenie o poddaniu si�
egzekucji, 

- wyrz�dzi swoim dzia�aniem szkod� wynajmuj�cemu lub innym najemcom, 

- przeleje prawa, niezgodnie z umow�, prawa z niej wynikaj�ce, 

- nie ustanowi zabezpieczenia wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

- dokona jakiejkolwiek innej czynno�ci, dla której umowa wymaga pisemnej zgody 
Wynajmuj�cego, bez takiej zgody. 

Umowa uprawnia Wynajmuj�cego, w wypadku opó�nienia w zwrocie pomieszcze� po 
wyga�ni�ciu umowy, do ��dania od Emitenta zap�aty kary umownej w wysoko�ci 300% 
miesi�cznego czynszu i �redniego czynszu z tytu�u op�at dodatkowych nale�nych w ci�gu 
ostatnich sze�ciu miesi�cy okresu najmu  

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj� bankow�.

05.01.2001 r. Polinvest            
Sp. z o.o. 

Najem lokalu 
u�ytkowego 
o powierzchni 39 m2

po�o�onego 
w Trójmiejskim 
Centrum 
Handlowym KLIF 
w Gdyni – Or�owie. 

Umowa zosta�a zawarta na czas okre�lony do dnia 7.01.2008 i mo�e zosta� przed�u�ona 
na dalsze lat pi�� za porozumieniem stron.  

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu minimalnego, 
op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania centrum handlowego oraz 
czynsz od obrotu – kwota uzale�niona od obrotów jakie zosta�y dokonane w lokalu 
handlowym Emitenta.  Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Wynajmuj�cy mo�e wypowiedzie� umow� w przypadku zw�oki przez Emitenta z zap�at�
czynszu za dwa miesi�ce lub d�u�szy okres, w przypadku takim oraz w innych przypadkach, 
w których nast�pi�o rozwi�zanie umowy przed up�ywem terminu z winy Najemcy, Najemca 
zobowi�zuje si� zap�aci� Wynajmuj�cemu czynsz za czas pozosta�y do ko�ca trwania okresu 
umowy, pomniejszony o wszelkie kwoty otrzymane przez Wynajmuj�cego w wyniku 
wynaj�cia lokalu innym najemcom. 

Umowa nie przewiduje kar umownych. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj� bankow�
oraz z�o�on� kaucj�.

10.07.2002 r. WOLA PARK 
Sp. z o.o. 

Najem lokalu 
u�ytkowego 
o powierzchni 43,5 
m2 po�o�onego 
w Centrum 
Handlowym „Wola 
Park” w Warszawie. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 5 lat. 

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu podstawowego, 
op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania centrum handlowego oraz 
czynsz od obrotu – kwota uzale�niona od obrotów jakie zosta�y dokonane w lokalu 
handlowym Emitenta.  Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Umowa mo�e zosta� rozwi�zana przed terminem tylko przez Wynajmuj�cego w przypadku: 

- zalegania z p�atno�ciami – od dziesi�tego dnia po wezwaniu, 

- podnajmu lokalu handlowego lub dokonania przelewu praw wynikaj�cych z niniejszej umowy, 

- opuszczenia lokalu handlowego przez Emitenta na okres kolejnych pi�ciu dni, 

- niewykonanie jakiegokolwiek innego zobowi�zania wynikaj�cego z umowy najmu lub 
sprzeczne z umow� korzystanie z pomieszcze� lokalu lub centrum handlowego i nie 
usuni�cie tych narusze� w ci�gu 20 dni od wezwania. 

Umowa przewiduje, �e Wynajmuj�cy mo�e ��da� od Emitenta kary umownej w wysoko�ci równej 
sumie czynszu podstawowego za okres 6 miesi�cy, w przypadku naruszenia zobowi�zania 
o charakterze niepieni��nym. W przypadku naruszenia zobowi�zania o charakterze pieni��nym 
Wynajmuj�cy mo�e ��da� od Emitenta zap�aty zaleg�ej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi 
powi�kszonymi o odsetki w wysoko�ci 25% w skali roku, poza tym Wynajmuj�cy mo�e ��da�
naprawienia szkód w zakresie przekraczaj�cym wysoko�� kary umownej. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj� bankow�.

�ród�o: Emitent 

��czna wysoko�� ustanowionych przez Emitenta zabezpiecze� dla wykonania umów najmu wynosi 
281.606,68 PLN + 24.733,55 EURO.
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8.2 Znacz�ce umowy zawarte przez inne podmioty Grupy Kapita�owej TELL S.A. 

�� Umowa dystrybucji z dnia 10 kwietnia 2003 r. zawarta z PTK CENTERTEL Sp. z o.o. 
w Warszawie  

Umowa zawarta zosta�a na czas nieokre�lony. Przedmiotem umowy jest okre�lenie zasad 
wspó�pracy stron przy sprzeda�y przez CONNEX Sp. z o.o. nast�puj�cych towarów PTK 
CENTERTEL: telefonów komórkowych pracuj�cych w dwuzakresowej sieci cyfrowej GSM 
900/1800 (zestawów POP), kart SIM umo�liwiaj�cych korzystanie  z sieci IDEA, kart z 14-
cyfrowym kodem umo�liwiaj�cym uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze�
wykorzystywanych przez abonentów sieci IDEA (POPkart) oraz 14 – cyfrowych kodów do�adowa�
elektronicznych off line i on line, umo�liwiaj�cych uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu 
po��cze� wykorzystywanych przez abonentów sieci IDEA o warto�ci odpowiadaj�cej warto�ci 
brutto kodu. Towary te s� sprzedawane CONNEX Sp. z o.o. w zestawach sk�adaj�cych si�
z ró�nych ich rodzajów.  

Na podstawie  umowy CONNEX Sp. z o.o. jest zobowi�zany do: 

- sprzeda�y – na swój koszt i ryzyko - towarów zakupionych od Centertel Sp. z o.o. wy��cznie 
poprzez punkty sprzeda�y zaopatrywane przez CONNEX Sp. z o.o. na terenie kraju 

- informowania na bie��co Centertel Sp. z o.o. o adresach wszystkich zaopatrywanych punktów 
sprzeda�y

- stosowania si� do dostarczonych przez Centertel Sp. z o.o. procedur i instrukcji starannego 
prowadzenia i udost�pniania na ka�de ��danie pe�nej dokumentacji dotycz�cej wszelkich 
dzia�a� na jego rzecz  

- widocznego eksponowania towarów sprzedawanych przez CONNEX Sp. z o.o. 

- dokonywania p�atno�ci za zakupione towary w terminie 30 dni od dnia  wystawienia faktury, 
a z tytu�u sprzeda�y kodów do�adowa� on line – w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury 

Z kolei Centertel Sp. z o.o. jest zobowi�zany do:  

- umo�liwienia CONNEX Sp. z o.o. zakupu towarów na warunkach i wed�ug procedur 
okre�lonych w umowie, w tym do udzielenia sta�ych rabatów z tytu�u zakupu jego towarów  

- informowania CONNEX Sp. z o.o. z wyprzedzeniem o cenach nowych towarów, 
o planowanych zmianach cen towarów oraz o prowadzonych akcjach promocyjnych.  

Zabezpieczeniem wierzytelno�ci Centertel Sp. z o.o. powsta�ych w zwi�zku z wykonaniem 
umowy, w tym z tytu�u udzielonego  CONNEX Sp. z o.o.  limitu kredytowego, który na dzie�
sporz�dzenia prospektu emisyjnego wynosi 3.000.000 PLN, jest por�czenie udzielone przez 
Emitenta do kwoty 2.500.000 PLN. 

Umowa mo�e zosta� rozwi�zana za miesi�cznym wypowiedzeniem, a bez wypowiedzenia:  

- za zgod� drugiej strony 

- je�eli wobec drugiej strony wszcz�to post�powanie likwidacyjne lub upad�o�ciowe  

- je�eli druga ze stron naruszy�a  obowi�zuj�ce przepisy prawa  w taki sposób, �e mog�oby 
to spowodowa� utrat� zaufania do niej  

- je�eli druga strona w sposób ra��cy lub uporczywy narusza postanowienia umowy  

- je�eli inny podmiot przej�� po�redni� lub bezpo�redni� kontrol� nad drug� stron� poprzez 
zmian� jej struktury w�asno�ci.  

Umowa nie przewiduje kar umownych.   

Szacunkowa warto�� umowy wynosi 50.000.000 PLN 

Nazwy i adresy pozosta�ych kontrahentów CONNEX Sp. z o.o. obj�te zosta�y wnioskiem 
o niepublikowanie i zamieszczone w cz��ci ”Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie”. 

�� Umowy z Kontrahentem 1

W okresie 12 miesi�cy poprzedzaj�cych sporz�dzenie prospektu emisyjnego CONNEX Sp. z o.o. 
zawar� z Kontrahentem 1 szereg umów sprzeda�y telefonów komórkowych, kart SIM,  
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umo�liwiaj�cych korzystanie z sieci telefonii komórkowej, kart z 14-cyfrowym kodem 
umo�liwiaj�cym uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze� wykorzystywanych przez 
abonentów sieci telefonii komórkowej oraz 14 – cyfrowych kodów do�adowa� elektronicznych off 
line i on line, umo�liwiaj�cych uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze�
wykorzystywanych przez abonentów sieci telefonii komórkowej o warto�ci odpowiadaj�cej 
warto�ci brutto kodu.  

Warto�� umów zawartych w okresie 12 miesi�cy przed dniem sporz�dzenia prospektu emisyjnego 
wynosi 934.207 PLN 

�� Umowy z Kontrahentem 2  

W okresie 12 miesi�cy poprzedzaj�cych sporz�dzenie prospektu emisyjnego CONNEX Sp. z o.o. 
zawar� z Kontrahentem 2 szereg umów sprzeda�y telefonów komórkowych, kart SIM 
umo�liwiaj�cych korzystanie z sieci telefonii komórkowej, kart z 14-cyfrowym kodem 
umo�liwiaj�cym uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze� wykorzystywanych przez 
abonentów sieci telefonii komórkowej oraz 14 – cyfrowych kodów do�adowa� elektronicznych off 
line i on line, umo�liwiaj�cych uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze�
wykorzystywanych przez abonentów sieci telefonii komórkowej o warto�ci odpowiadaj�cej 
warto�ci brutto kodu.  

Warto�� umów zawartych w okresie 12 miesi�cy przed dniem sporz�dzenia prospektu emisyjnego 
wynosi 7 223 240 PLN. 

�� Umowy z Kontrahentem 3

W okresie 12 miesi�cy poprzedzaj�cych sporz�dzenie prospektu emisyjnego CONNEX Sp. z o.o. 
zawar� z Kontrahentem 3  szereg umów sprzeda�y telefonów komórkowych, kart SIM 
umo�liwiaj�cych korzystanie  z sieci telefonii komórkowej, kart z 14-cyfrowym kodem 
umo�liwiaj�cym uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze� wykorzystywanych przez 
abonentów sieci telefonii komórkowej oraz 14 – cyfrowych kodów do�adowa� elektronicznych off 
line i on line, umo�liwiaj�cych uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze�
wykorzystywanych przez abonentów sieci telefonii komórkowej o warto�ci odpowiadaj�cej 
warto�ci brutto kodu.  

Warto�� umów zawartych w okresie 12 miesi�cy przed dniem sporz�dzenia prospektu emisyjnego 
wynosi 7 749 934 PLN 

�� Umowa dystrybucji z dnia 05.01.2005 r. zawarta z Kontrahentem 4 

Przedmiotem umowy jest zobowi�zanie Kontrahenta 4 do dostarczania i przeniesienia w�asno�ci 
zestawów sk�adaj�cych si� z telefonu oraz karty SIM, jak równie� samych kart SIM 
umo�liwiaj�cych korzystanie z sieci operatora telefonii komórkowej oraz kuponów z 14-cyfrowym 
kodem umo�liwiaj�cym uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze� wykorzystywanych 
przez abonentów sieci operatora. Kontrahent 4 zobowi�zany jest tak�e do dostarczania 
materia�ów reklamowych i promocyjnych dotycz�cych sprzedawanych towarów. Zobowi�zanie 
CONNEX Sp. z o.o. obejmuje zap�at� ceny za dostarczone towary oraz �wiadczenie us�ugi 
marketingowej polegaj�cej na umieszczeniu w widocznym miejscu w swojej placówce handlowej 
okre�lonych znaków towarowych operatora telefonii komórkowej w celu ich rozpowszechniania.  
CONNEX Sp. z o.o. zobowi�zany jest tak�e do rozwi�zania umów o wspó�pracy 
z przedsi�biorcami, którym odsprzedaje towary nabyte na podstawie umowy, je�eli dzia�ania tych 
przedsi�biorców mog�yby narazi� Kontrahenta 4 lub operatora telefonii komórkowej na straty b�d�
zagrozi� ich interesom.  

Wynagrodzenie CONNEX Sp. z o.o. ustalane jest na podstawie okre�lonych w umowie upustów 
przyznanych przez Kontrahenta 4 w stosunku do ceny wynikaj�cej z cennika operatora telefonii 
komórkowej. Oprócz tego CONNEX Sp. z o.o. otrzymuje prowizj� za ka�de do�adowanie przez 
abonenta jego konta impulsów telefonicznych oraz wynagrodzenie za us�ugi marketingowe 
stanowi�ce okre�lony w umowie % ceny netto dostarczonych kuponów oraz kart SIM.  

Kontrahent 4 ma prawo do kary umownej w wysoko�ci 10 % warto�ci poprzedniej faktury 
w przypadku uchybienia przez CONNEX Sp. z o.o. obowi�zkowi wype�nienia kart rejestracyjnych 
kart SIM oraz zestawów startowych operatora telefonii komórkowej i ich dostarczania sprzedawcy 
w ka�dy poniedzia�ek.  
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Umowa zawarta zosta�a na czas nieokre�lony. Ka�dej ze stron przys�uguje prawo do rozwi�zania 
umowy za jednomiesi�cznym okresem wypowiedzenia. Kontrahent 4 ma prawo 
do natychmiastowego rozwi�zania umowy w przypadku uchybienia przez CONNEX Sp. z o.o. 
istotnym postanowieniom umowy, w szczególno�ci obowi�zkom w zakresie wype�niania 
i dostarczania kart rejestracyjnych oraz obowi�zkowi przestrzegania przepisów ustawy o ochronie 
danych osobowych.  

Szacunkowa warto�� umowy wynosi 6.200.000 PLN  

�� Porozumienie o wspó�pracy z dnia 04.05.2004r. zawarte Kontrahentem 5 

Przedmiotem umowy jest okre�lenie przez strony warunków sprzeda�y i dostawy produktów 
oferowanych przez CONNEX Sp. z o.o. Strony ustali�y, �e dostawy odbywa� si� b�d� do trzech 
centrów dystrybucyjnych Kontrahenta 5, termin p�atno�ci wynosi� b�dzie 5 dni od daty dostawy, 
Kontrahentem 5. otrzymywa� b�dzie sta�� prowizj� dla z tytu�u sprzeda�y kart do�adowuj�cych 
oraz kart startowych, okre�lon� procentem warto�ci ceny towaru ustalanej przez operatora 
telefonii komórkowej oraz ustalone w umowie upusty i premie za osi�gni�cie okre�lonego poziomu 
sprzeda�y. Odbiorca zobowi�za� si� stosowa� warunki handlowe i cenniki poszczególnych 
operatorów, stanowi�ce za��czniki do umowy.  

Umowa nie przewiduje kar umownych. Umowa zawarta zosta�a na czas nieokre�lony i mo�e
zosta� rozwi�zana przez ka�d� ze stron za jednomiesi�cznym okresem wypowiedzenia. 

Szacunkowa warto�� umowy wynosi 19.000.000 PLN. 

9 Opis istotnych umów, w tym umów ubezpieczenia, wspó�pracy lub kooperacji 

9.1 Istotne umowy zawarte przez Emitenta  

9.1.1 Umowy o wspó�prac� handlow�.

Emitent jest stron� 9 umów sub-agencyjnych istotnych dla jego dzia�alno�ci ze wzgl�du 
na uzyskiwanie na ich podstawie znacznych przychodów przez Emitenta.  Dane podmiotów, 
z którymi zawarte zosta�y istotne umowy sub–agencyjne obj�te zosta�y wnioskiem 
o niepublikowanie i zamieszczone w cz��ci „Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie”. Daty 
nawi�zania wspó�pracy z sub-agentami zamieszczone zosta�y w poni�szej tabeli:  

Firma sub-agenta  Data nawi�zania wspó�pracy 

Sub-agent 16 01.10.1999 r. 

Sub-agent 17 01.10.1999 r. 

Sub-agent 18 01.10.1999 r. 

Sub-agent  19  01.10.1999 r. 

Sub-agent 20 29.10.1999 r. 

Sub-agent 21 17.12.1999 r. 

Sub-agent 22 01.03.2002 r. 

Sub-agent 23 31.05.2003 r. 

Sub-agent 24 01.03.2004 r. 

�ród�o: Emitent 

Prawa i obowi�zki stron wszystkich umów sub-agencyjnych ustalone zosta�y umow� agencyjn� - 
wzór umowy sub-agencyjnej stanowi za��cznik do tej umowy. Opis umowy sub-agencyjnej 
zamieszczony zosta� w punkcie 8.1.1.  

Z dniem zawarcia umowy agencyjnej wszystkie dotychczasowe umowy z sub-agentami zast�pione 
zosta�y umowami wed�ug wzoru stanowi�cego za��cznik do umowy agencyjnej i nosz� dat�
06.01.2005r.  

9.1.2 Istotne umowy najmu zawarte przez Emitenta  

Informacj� o zawartych przez Emitenta umowach najmu istotnych ze wzgl�du na mo�liwo��
uzyskiwania znacznych przychodów ze sprzeda�y prowadzonej w lokalach obj�tych tymi umowami 
zawiera poni�sza tabela. Informacje o wysoko�ci czynszu istotnych umów najmu zawartych przez 
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Emitenta oraz wysoko�ci ustanowionych zabezpiecze� dla ich wykonania zosta�y obj�te wnioskiem 
o niepublikowanie i zamieszczone w cz��ci „Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie”. 

Data zawarcia 
umowy 

Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

03.11.1997 r. Konkret Sp. z o.o. Najem lokalu u�ytkowego 
o powierzchni 44 m2

po�o�onego w Centrum 
Handlowym „Panorama” 
w Poznaniu. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 5 lat, który ulega automatycznemu przed�u�eniu, 
w przypadku gdy �adna ze stron nie wypowie umowy na 6 miesi�cy przed ko�cem 
okresu Najmu. 

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu 
minimalnego oraz op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania 
centrum handlowego.  Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Rozwi�zanie umowy mo�e nast�pi� wy��cznie przez Wynajmuj�cego bez 
zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku opó�nienia Najemcy z zap�at�
czynszu lub innych �wiadcze� wynikaj�cych z umowy za dwa okresy p�atno�ci, 
w przypadku takim Najemca zobowi�zany jest do zap�aty kary umownej 
odpowiadaj�cej wysoko�ci wp�aconej kaucji. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� kaucj�.

24.06.2003 r. Rodamco CH1 
Sp. z o.o. 
(dawniej GTC CH 
Galeria             
Sp. z o.o.) 

Najem lokalu u�ytkowego 
o powierzchni 26,2 m2

po�o�onego w Centrum 
Handlowym „Galeria 
Mokotów” w Warszawie. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 5 lat. 

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu 
minimalnego, op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania 
centrum handlowego oraz czynsz od obrotu – kwota uzale�niona od obrotów jakie 
zosta�y dokonane w lokalu handlowym Emitenta.  Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Wynajmuj�cy mo�e wypowiedzie� umow� w przypadku naruszenia jakichkolwiek 
postanowie� niniejszej umowy przez Najemc� je�eli skutki tego naruszenia nie 
zostan� usuni�te przez Najemc� w ci�gu 14 dni od otrzymania zawiadomienia 
o naruszeniu od Wynajmuj�cego.  

Umowa zawiera postanowienia dotycz�ce kary umownej okre�lonej wide�kami 
pomi�dzy 100, a 500 USD, któr� Emitent zobowi�zany jest zap�aci�
w nast�puj�cych przypadkach: 

- nieprzestrzegania obowi�zuj�cego prawa, 

- nieutrzymywania wewn�trznych i zewn�trznych elementów pomieszcze�
w stanie zgodnym z umow� najmu,

- dokonywania zmian w wynajmowanych pomieszczeniach bez pisemnej zgody 
Wynajmuj�cego,

- nieprzestrzegania regulaminu Centrum Handlowego i zasad dostarczania 
towarów,

- zmiany w ustalonej dzia�alno�ci handlowej,

- podnajmu pomieszcze� lub przelewu praw wynikaj�cych z umowy Najmu,

- opó�nienia w zwrocie pomieszcze�.

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj� bankow�.

04.10.2000 r. Domy Towarowe 
Casino S.A. 

Najem lokalu u�ytkowego 
o powierzchni 44,90 m2

po�o�onego w Centrum 
Handlowym w Szczecinie. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 5 lat i mo�e zosta� przed�u�ona po uprzednim 
porozumieniu stron na kolejne lat 5. 

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu 
minimalnego, op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania 
centrum handlowego oraz czynsz od obrotu – kwota uzale�niona od obrotów jakie 
zosta�y dokonane w lokalu handlowym Emitenta.  Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Umowa mo�e zosta� rozwi�zana przed terminem przez Wynajmuj�cego 
w przypadku, gdy Emitent: 

- podnajmie lokal, u�yczy go osobom trzecim, przeleje prawa i obowi�zki 
wynikaj�ce z umowy bez zgody Wynajmuj�cego, 

- utraci uprawnienia do u�ywania nazwy ustalanej w umowie lub zmieni t� nazw�
bez zgody Wynajmuj�cego, 
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- zaprzestanie prowadzenia dzia�alno�ci w lokalu i nie podejmie jej w terminie 
okre�lonym w upomnieniu Wynajmuj�cego, 

- nie ubezpieczy lokalu lub nie ustanowi zabezpieczenia wykonania umowy, 

- nie uzyska lub utraci koncesje, licencje i zezwolenia niezb�dne do prowadzenia 
dzia�alno�ci ustalonej w umowie, 

- nie przestrzega warunków i godzin otwarcia centrum handlowego. 

W przypadkach powy�szych Emitent zobowi�zany jest do zap�aty  kary umownej 
w wysoko�ci 12 miesi�cznego czynszu.  

Umowa nak�ada na Emitenta tak�e inne kary umowne: 

- 1/30 miesi�cznego czynszu najmu za ka�dy dzie� opó�nienia, po dacie 
ustalonej przez strony, w zako�czeniu robót remontowych i budowlanych 
prowadzonych w przedmiocie najmu, 

- 1/30 miesi�cznego czynszu najmu za ka�dy dzie� naruszenia regulaminu 
centrum handlowego, 

- 2/30 miesi�cznego czynszu najmu za ka�dy dzie� naruszenia czasu 
prowadzenia dzia�alno�� w lokalu, zgodnie z ustalonymi regulaminem centrum 
handlowego godzinami otwarcia centrum handlowego, 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj�
bankow�.

08.10.2001 r. Sadyba Centre 
S.A. 

Najem lokalu u�ytkowego 
o powierzchni 42,3 m2

po�o�onego w Centrum 
Handlowym „Sadyba Best 
Mall”. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 5 lat. 

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu 
minimalnego, op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania 
centrum handlowego oraz czynsz od obrotu – kwota uzale�niona od obrotów jakie 
zosta�y dokonane w lokalu handlowym Emitenta.  Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Umowa mo�e zosta� rozwi�zana przed terminem tylko przez Wynajmuj�cego 
w przypadku, gdy: 

- Emitent dopu�ci� si� naruszenia istotnych postanowie� umowy najmu, 

- w stosunku do Emitenta zosta�o wszcz�te post�powanie likwidacyjne, Emitent 
podj�� uchwa�� o rozwi�zaniu, og�osi� upad�o�� lub podpisa� uk�ad ze swoimi 
Wierzycielami 

Umowa przewiduje kar� umown� stanowi�c� sum� czynszu za okres 2 miesi�cy 
w przypadku nieuko�czenia prac adaptacyjnych przed dat� okre�lon� w umowie lub 
nie rozpocz�cia dzia�alno�ci przed t� dat� oraz w przypadku opó�nienia 
w opuszczeniu lokalu po zako�czeniu okresu najmu w wysoko�ci 1/10 czynszu 
za ostatni miesi�c za ka�dy dzie� opó�nienia. 

Umowa nie przewiduje górnej granicy kar umownych. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj�
bankow�.

04.12.2002 r. DTC Real Estate 
S.A. 

Najem lokalu u�ytkowego 
o powierzchni 27 m2

po�o�onego w DT 
Supersam w Katowicach. 

Umowa zosta�a zawarta na czas okre�lony do dnia 04.12.2007 i mo�e zosta�
przed�u�ona za porozumieniem stron. 

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu 
minimalnego oraz op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania 
centrum handlowego.  Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Umowa mo�e zosta� rozwi�zana przed terminem tylko przez Wynajmuj�cego 
w przypadku gdy, Emitent nie wywi��e si� z jakiegokolwiek obowi�zku 
przewidzianego umow� lub b�dzie narusza� postanowienie umowy i nie 
zaprzestanie narusze� w ci�gu 14 dni od otrzymania upomnienia 
od Wynajmuj�cego, w przypadku takim Emitent zobowi�zany jest do zap�aty 
Wynajmuj�cemu kary umownej w wysoko�ci sumy czynszów oraz op�at za czas 
pozosta�y do ko�ca okresu przewidzianego w umowie. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj�
bankow�.
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30.09.2004 r. Echo Investment 
– Centrum 
Handlowe Radom 
Sp. z o.o. 

Najem lokalu u�ytkowego 
o powierzchni 26,07 m2

po�o�onego w Centrum 
Handlowym ECHO 
w Radomiu. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 10 lat. 

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu 
minimalnego, op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach wspólnych utrzymania 
centrum handlowego oraz czynsz od obrotu – kwota uzale�niona od obrotów jakie 
zosta�y dokonane w lokalu handlowym Emitenta.  Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Umowa mo�e zosta� rozwi�zana za porozumieniem stron lub przez Wynajmuj�cego 
w przypadku gdy Emitent: 

- dokona� przeróbek w przedmiocie najmu wbrew postanowieniom umowy, 

- bez zgody wynajmuj�cego lub na innych warunkach ni� uzgodnione, odst�pi�
przedmiot najmu osobie trzeciej, 

- w sposób ra��cy lub uporczywy, wbrew postanowieniom umowy czyni 
uci��liwym korzystanie z przedmiotów najmu innym najemcom lub utrudnia 
korzystanie z centrum handlowego i nie zmienia swego post�powania mimo 
upomnienia przez Wynajmuj�cego, 

- zaprzesta� prowadzenia dzia�alno�ci w przedmiocie najmu i nie prowadzi jej 
przez okres 21 dni lub ��czna liczba dni, w których nie prowadzi dzia�alno�ci 
wyniesie ponad 35 dni w ci�gu roku, 

- rozpocz�� prowadzenie innej dzia�alno�ci ni� okre�lona w umowie, 

- nie ustanowi�, nie przed�u�y� lub nie uzupe�ni� gwarancji bankowej tytu�em
zabezpieczenia wykonania umowy lub nie dostarczy� kopii polisy 
ubezpieczeniowej zgodnie z umow�,

W przypadkach powy�szych Wynajmuj�cy mo�e ��da� od Emitenta zap�aty kary 
umownej wynosz�cej równowarto�� sze�ciomiesi�cznej kwoty czynszu. Poza tym 
umowa nak�ada na Emitenta kar� umown� w wysoko�ci 1/30 kwoty czynszu za nie 
wykonywanie lub nienale�yte wykonywanie umowy oraz za: 

- ka�dy dzie� zw�oki w zwrocie przedmiotu najmu, 

- ka�dy nast�pny dzie� licz�c od 8 dnia okresu zaprzestania prowadzenia 
dzia�alno�ci w przedmiocie najmu oraz za ka�dy dzie� zaprzestania 
prowadzenia dzia�alno�ci w sytuacji, gdy ��czna liczba dni nieprowadzenia 
dzia�alno�ci przekroczy 21 dni w roku. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� gwarancj�
bankow�.

01.10.2004 r. Lublindis          
Sp. z o.o. 

Najem lokalu u�ytkowego 
o powierzchni 53,9 m2

po�o�onego w Centrum 
Handlowym w Lublinie. 

Umowa zosta�a zawarta na okres 5 lat.  

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie. 

Czynsz najmu jest p�atny miesi�cznie i sk�adaj� si� na niego kwota czynszu 
minimalnego w wysoko�ci oraz op�aty z tytu�u udzia�u Emitenta w kosztach 
wspólnych utrzymania centrum handlowego.  Kwoty te podlegaj� indeksacji. 

Umowa mo�e zosta� rozwi�zana przez Wynajmuj�cego w przypadku, gdy b�dzie 
zaniedbywa� lokal do tego stopnia, �e b�dzie on nara�ony na zniszczenie lub 
uszkodzenie, a tak�e w przypadku, gdy nie wykona lub nienale�ycie wykona 
którekolwiek ze zobowi�za� wynikaj�cych z umowy lub regulaminu centrum 
handlowego. 

Emitent mo�e wypowiedzie� najem w przypadku, gdy Wynajmuj�cy wykonuj�c swe 
uprawnienia wynikaj�ce z zarz�dzania centrum handlowym, doprowadzi do takiej 
infrastruktury terenu lub zabudowy w obr�bie wynajmowanego lokalu, �e dalsze 
prowadzenie dzia�alno�ci gospodarczej b�dzie utrudnione w porównaniu do stanu 
istniej�cego w momencie rozpocz�cia dzia�alno�ci przez Emitenta lub przestanie 
przynosi� zyski.  

Umowa nak�ada na Emitenta nast�puj�ce kary umowne: 

- 500 PLN za dokonanie czynno�ci faktycznej bez zgody wynajmuj�cego, 
w przypadku gdy umowa takiej zgody wymaga, 

- ¼ kwoty czynszu za dokonanie czynno�ci prawnej bez zgody wynajmuj�cego, 
w przypadku gdy umowa takiej zgody wymaga, 

- proporcjonalnej kwoty czynszu za ka�dy dzie� naruszenia regulaminu centrum 
handlowego, 
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- 6-miesi�cznej kwoty czynszu w przypadku nie dokonania zwrotu lokalu 
w terminie okre�lonym umow� oraz w przypadku bezzasadnego rozwi�zania 
przez Emitenta z innych przyczyn ni� okre�lone w umowie. 

Wykonanie umowy zosta�o zabezpieczone przez Emitenta ustanowion� kaucj�.

�ród�o: Emitent 

9.2 Istotne umowy zawarte przez inne podmioty Grupy Kapita�owej TELL S.A. 

Spó�ka CONNEX Sp. z o.o. jest stron� 4 umów istotnych dla dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej TELL S.A. 
Dane kontrahentów obj�te zosta�y wnioskiem o niepublikowanie i  zamieszczone w cz��ci „Informacje 
obj�te wnioskiem o niepublikowanie". 

• Umowy z Kontrahentem 6 

W okresie 12 miesi�cy poprzedzaj�cych sporz�dzenie prospektu emisyjnego CONNEX Sp. z o.o. 
zawar� z Kontrahentem 2 szereg umów sprzeda�y telefonów komórkowych, kart SIM 
umo�liwiaj�cych korzystanie z sieci telefonii komórkowej, kart z 14-cyfrowym kodem 
umo�liwiaj�cym uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze� wykorzystywanych przez 
abonentów sieci telefonii komórkowej oraz 14 – cyfrowych kodów do�adowa� elektronicznych off 
line i on line, umo�liwiaj�cych uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze�
wykorzystywanych przez abonentów sieci telefonii komórkowej o warto�ci odpowiadaj�cej 
warto�ci brutto kodu.  

Warto�� umów zawartych w okresie 12 miesi�cy przed dniem sporz�dzenia prospektu emisyjnego 
wynosi 211.734 PLN 

• Umowy z Kontrahentem 7 

W okresie 12 miesi�cy poprzedzaj�cych sporz�dzenie prospektu emisyjnego CONNEX Sp. z o.o. 
zawar� z Kontrahentem 3 szereg umów sprzeda�y telefonów komórkowych, kart SIM umo�liwiaj�cych 
korzystanie z sieci telefonii komórkowej, kart z 14-cyfrowym kodem umo�liwiaj�cym uzyskanie limitu 
jednostek taryfowych czasu po��cze� wykorzystywanych przez abonentów sieci telefonii komórkowej 
oraz 14 – cyfrowych kodów do�adowa� elektronicznych off line i on line, umo�liwiaj�cych uzyskanie 
limitu jednostek taryfowych czasu po��cze� wykorzystywanych przez abonentów sieci telefonii 
komórkowej o warto�ci odpowiadaj�cej warto�ci brutto kodu.  

Warto�� umów zawartych w okresie 12 miesi�cy przed dniem sporz�dzenia prospektu emisyjnego 
wynosi 277.633 PLN 

• Umowy z Kontrahentem 8 

W okresie 12 miesi�cy poprzedzaj�cych sporz�dzenie prospektu emisyjnego CONNEX Sp. z o.o. 
zawar� z Kontrahentem 4 szereg umów sprzeda�y telefonów komórkowych, kart SIM 
umo�liwiaj�cych korzystanie z sieci telefonii komórkowej, kart z 14-cyfrowym kodem 
umo�liwiaj�cym uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze� wykorzystywanych przez 
abonentów sieci telefonii komórkowej oraz 14 – cyfrowych kodów do�adowa� elektronicznych off 
line i on line, umo�liwiaj�cych uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze�
wykorzystywanych przez abonentów sieci telefonii komórkowej o warto�ci odpowiadaj�cej 
warto�ci brutto kodu.  

Warto�� umów zawartych w okresie 12 miesi�cy przed dniem sporz�dzenia prospektu emisyjnego 
wynosi 370.118 PLN 

• Umowy z Kontrahentem 9 

W okresie 12 miesi�cy poprzedzaj�cych sporz�dzenie prospektu emisyjnego CONNEX Sp. z o.o. 
zawar� z Kontrahentem 1 szereg umów sprzeda�y telefonów komórkowych, kart SIM 
umo�liwiaj�cych korzystanie z sieci telefonii komórkowej, kart z 14-cyfrowym kodem 
umo�liwiaj�cym uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze� wykorzystywanych przez 
abonentów sieci telefonii komórkowej oraz 14 – cyfrowych kodów do�adowa� elektronicznych off 
line i on line, umo�liwiaj�cych uzyskanie limitu jednostek taryfowych czasu po��cze�
wykorzystywanych przez abonentów sieci telefonii komórkowej o warto�ci odpowiadaj�cej 
warto�ci brutto kodu.  
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Warto�� umów zawartych w okresie 12 miesi�cy przed dniem sporz�dzenia prospektu emisyjnego 
wynosi 530.547 PLN.   

10 Opis znanych Emitentowi umów, których stron� s� akcjonariusze oraz podmioty 
powi�zane, w przypadku gdy maj� istotne znaczenie dla Emitenta lub prowadzonej 
przez niego dzia�alno�ci gospodarczej 

Emitentowi nie s� znane �adne umowy, których stron� s� akcjonariusze lub podmioty powi�zane, 
które mia�yby istotne znaczenie dla Emitenta lub prowadzonej przez niego dzia�alno�ci gospodarczej.   

11 Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostk� od niego zale�n� transakcji 
z podmiotami powi�zanymi o warto�ci przekraczaj�cej wyra�on� w z�otych 
równowarto�� 500.000 euro, zawartych w okresie ostatnich 12 miesi�cy do dnia 
aktualizacji danych zawartych w prospekcie, z wyj�tkiem transakcji typowych 
i rutynowych, zawieranych na warunkach rynkowych pomi�dzy jednostkami 
powi�zanymi, których charakter i warunki wynikaj� z bie��cej dzia�alno�ci 
operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta lub jednostk� od niego zale�n�.

Emitent, ani Spó�ka CONNEX Sp. z o.o. nie zawiera�y ze sob�, ani z podmiotami powi�zanymi 
w okresie ostatnich 12 miesi�cy �adnych transakcji nietypowych lub nierutynowych albo na warunkach 
innych ni� rynkowe. 

12 Informacje o najistotniejszych posiadanych koncesjach lub zezwoleniach 
na prowadzenie dzia�alno�ci gospodarczej oraz pozwoleniach na korzystanie ze 
�rodowiska naturalnego, wraz z opisem ekonomicznych warunków jego 
eksploatacji 

Emitent, ani jego jednostka zale�na nie posiadaj� �adnych koncesji lub zezwole� na prowadzenie 
dzia�alno�ci gospodarczej albo pozwole� na korzystanie ze �rodowiska naturalnego 

13 Informacje o najistotniejszych posiadanych patentach, licencjach i znakach 
towarowych z opisem ich roli w prowadzonej przez Emitenta dzia�alno�ci 
gospodarczej

Emitent, ani jego jednostka zale�na nie posiadaj� �adnych patentów, ani licencji istotnych 
dla prowadzonej przez nich dzia�alno�ci gospodarczej albo pozwole� na korzystanie ze 
�rodowiska naturalnego 

W dniu 15 lutego 2002 r. Emitent zg�osi� w Urz�dzie Patentowym RP znak towarowy s�owno–graficzny 
„tell”, w którym cz��� graficzn� tworzy liternictwo w kolorze szarym wpisane w okr�g w kolorze 
szarym, wype�niony kolorem �ó�tym  Zg�oszenie ma numer Z – 231682.  

14 Prace badawczo-rozwojowe Emitenta i Grupy Kapita�owej 
W latach 2002-2004 Emitent i Grupa Kapita�owa nie prowadzili prac badawczo-rozwojowych oraz 
wdro�eniowych. 

15 Opis g�ównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta i Grupy Kapita�owej 

15.1 Inwestycje krajowe 

Inwestycje stanowi� jeden ze sta�ych elementów rozwoju Emitenta i Grupy Kapita�owej. 

Wynikaj� one z realizowanej strategii rozwoju i maj� bezpo�rednie prze�o�enie na przychody ze 
sprzeda�y osi�gane przez Emitenta i Grup� Kapita�ow� oraz ich udzia�y w rynku. 

G�ówne inwestycje realizowane przez Emitenta w latach 2002-2004 oraz 1 kwartale 2005 r. 
obejmowa�y:  

�� Inwestycje w warto�ci niematerialne i prawne: 

�� Rozwój systemu informatycznego, 
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�� Nabywanie istniej�cych punktów sprzeda�y (na zasadzie odp�atnej cesji umów najmu), 

�� Inwestycje w rzeczowe aktywa trwa�e:

�� Zakup wyposa�enia do nowych punktów sprzeda�y, 

�� Inwestycje w d�ugoterminowe aktywa trwa�e:

�� Nabycie udzia�ów w spó�ce Connex Sp. z o.o. 

Nak�ady inwestycyjne Grupy Kapita�owej w latach 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2004 r. i 1 kwartale 
2005 r. (w tys. z�)

Wyszczególnienie 1 kw. 2005 1 kw. 2004 2004 2003 2002

Nak�ady inwestycyjne: 235 175 5 820 3 209 893

Warto�ci niematerialne i prawne 7 22 4 315 1 332 61

Rzeczowe aktywa trwa�e 228 153 1 505 1 828 832

D�ugoterminowe aktywa finansowe     50  

�ród�a finansowania:           

�rodki w�asne 235 175 2 280 2 409 893

udzia� 100% 100% 39% 75% 100%

kredyt d�ugoterminowy 0 0 3 540 800 0

udzia� 0% 0% 61% 25% 0%
�ród�o: Emitent 

Nak�ady inwestycyjne Grupy Kapita�owej w latach 2002-2004 oraz w 1 kwartale 2004 r. i 1 kwartale 
2005 r. (w tys. z�)

Wyszczególnienie 1 kw. 2005 1 kw. 2004 2004 2003 2002* 

Nak�ady inwestycyjne 137 175 5 825 3 287 893

Warto�ci niematerialne i prawne 7 22 4 315 1 341 61

Rzeczowe aktywa trwa�e 130 153 1 510 1 896 832

D�ugoterminowe aktywa finansowe     50 0

�ród�a finansowania:         0

�rodki w�asne 137 175 2 285 2 487 893

udzia� 100% 100% 39% 76% 100%

kredyt d�ugoterminowy 0 0 3 540 800 0

udzia� 0% 0% 61% 24% 0%
�ród�o: Emitent 
* W 2002 r. Emitent nie sporz�dza� skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane pochodz� ze sprawozdania 
jednostkowego. 

15.2 Inwestycje zagraniczne 

Emitent i Grupa Kapita�owa nie prowadz� inwestycji zagranicznych. 

15.3 Inwestycje kapita�owe 

W dniu 30 czerwca 2003 r. Emitent naby� 80% udzia�ów w spó�ce Connex Sp. z o.o. z siedzib�
w Poznaniu, zwi�kszaj�c udzia� w spó�ce do 100% jej kapita�u zak�adowego. Kwota inwestycji 
wynios�a 50 tys. z� i w ca�o�ci by�a sfinansowana �rodkami w�asnymi Emitenta.
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15.4 Wspólne przedsi�wzi�cia

W latach 2002-2004 Emitent i Grupa Kapita�owa nie uczestniczyli w �adnych wspólnych 
przedsi�wzi�ciach i spó�kach, nie byli tak�e cz�onkami fundacji ani stowarzysze�.

15.5 Dzia�alno�� charytatywna i sponsorska 

W latach 2002-2004 Emitent i Grupa Kapita�owa nie prowadzili istotnej dzia�alno�ci charytatywnej oraz 
�adnej dzia�alno�ci sponsorskiej. 

16 Informacje o zawartych istotnych umowach: kredytu, po�yczki, por�czenia, 
gwarancji oraz o istotnych zobowi�zaniach wekslowych, zobowi�zaniach 
wynikaj�cych z praw pochodnych lub innych instrumentów finansowych, 
zobowi�zaniach wynikaj�cych z emitowanych d�u�nych papierów warto�ciowych 
oraz innych istotnych zobowi�zaniach Emitenta 

16.1 Istotne umowy kredytu 

16.1.1 Istotne umowy kredytu zawarte przez Emitenta  

Na dzie� sporz�dzenia prospektu emisyjnego Emitent jest stron� umów kredytu zawartych 
z Raiffeisen Bank S.A. w Warszawie oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wroc�awiu i NORD/LB 
Bank Polska Norddeutsche Landesbank S.A. w Warszawie. 

Informacj� o zawartych umowach istotnych dla dzia�alno�ci Emitenta z uwagi na wysoko�� kredytu i  
jego przeznaczenie przedstawia poni�sza tabela.  

Istotne umowy kredytu zawarte przez Emitenta 

Bank,  

data zawarcia 
umowy 

numer umowy  

Rodzaj kredytu, Kwota i waluta 
kredytu, aktualne oprocentowanie, 
terminy sp�aty, kwota pozosta�a
do sp�aty na dzie� sporz�dzenia 
Prospektu 

Przeznaczenie kredytu, zabezpieczenia 

BZ WBK S.A. 

28.05.2002 r. 

1346/78/02 

w rachunku bie��cym 

1.000.000 PLN 

WIBOR + 1,25% 

30.05.2005 r. 

do sp�aty pozosta�o 221.170,03 PLN 

Finansowanie bie��cej dzia�alno�ci Emitenta. 

- Pe�nomocnictwo do dysponowania rachunkiem 

- Por�czenie EMAX S.A. do kwoty 2.000.000 PLN 

- Por�czenie BB Investment Sp. z o.o. do kwoty 500.000 PLN 

Raiffeisen Bank 
S.A. 

31.07.2003 r. 

CRD 14106/03 

Inwestycyjny 

800.000 PLN 

WIBOR + 2,0% 

31.05.2006 r. 

do sp�aty pozosta�o 337.166,73 PLN 

Refinansowanie kredytu udzielonego wcze�niej Emitentowi na zakup sieci punktów 
sprzeda�y.  

- weksel w�asny in blanco por�czony przez BBI Capital Sp. z o.o. 

- przelew wierzytelno�ci przys�uguj�cych Connex Sp. z o.o. od kontrahentów 

- Zastaw rejestrowy na zapasach kredytobiorcy w wysoko�ci minimalnej 
400.000 PLN 

- Depozyt kaucyjny z�o�ony przez BBI Capital Sp. z o.o. w wysoko�ci
aktualnego zad�u�enia kredytobiorcy 

- Pe�nomocnictwo do dysponowania rachunkiem 

BZ WBK S.A. 

06.07.2004 r. 

1346/95/04 

inwestycyjny 

640.000 PLN  

WIBOR + 1,5 % 

27.05.2007 r. 

do sp�aty pozosta�o 520.000,00 PLN 

Sfinansowanie zakupu sieci punktów sprzeda�y. 

- Pe�nomocnictwo do dysponowania rachunkiem 

- Por�czenie przez BB Investment Sp. z o.o. 

BZ WBK S.A. 

07.10.2004 r. 

1346/137/04 

inwestycyjny 

2.900.000 PLN 

WIBOR + 1,5% 

31.12.2007 r.. 

do sp�aty pozosta�o 2.814.706,00 PLN 

Sfinansowanie kosztu zakupu sieci autoryzowanych punktów sprzeda�y. 

- Por�czenie przez BB Investment Sp. z o.o. 

- Pe�nomocnictwo do dysponowania rachunkiem 
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NORD/LB Bank 
Polska 
Norddeutsche 
Landesbank 
S.A. 

30.03.2005 r. 

38/2005 

w rachunku bie��cym 

6.000.000 PLN 

WIBOR + 1,6% 

31.03.2006 r. 

do sp�aty pozosta�o 3.350.000,00 PLN 

Finansowanie bie��cej dzia�alno�ci Emitenta. 

- Pe�nomocnictwo do dysponowania rachunkiem 

- Gwarancja sp�aty kredytu wystawiona przez BBI Capital S.A. w Poznaniu 
do kwoty 7.000.000 PLN  

�ród�o: Emitent. 

16.1.2 Istotne umowy kredytu zawarte przez inne podmioty Grupy Kapita�owej TELL S.A. 

Na dzie� sporz�dzenia prospektu emisyjnego Spó�ka CONNEX Sp. z o.o. nie jest stron� �adnej 
umowy kredytu. 

16.2 Istotne umowy po�yczki 

16.2.1 Istotne umowy po�yczki zawarte przez Emitenta  

Na dzie� sporz�dzenia prospektu emisyjnego Emitent jest stron� dwóch umów po�yczki zawartych 
z podmiotem zale�nym - Connex Sp. z o.o., jako po�yczkobiorc�.

Po�yczka w kwocie 170.000 PLN udzielona zosta�a na okres od 21.02.2005r. do 31.12.2005r. 
Oprocentowanie po�yczki wynosi �redni� arytmetyczn� WIBOR dla depozytów jednomiesi�cznych 
z ostatnich 10 dni roboczych poprzedniego miesi�ca kalendarzowego plus 2 %. Odsetki p�atne s�
wraz ze zwrotem po�yczki. Wykonanie umowy nie zosta�o zabezpieczone. 

Po�yczka w kwocie 1.200.000 PLN udzielona zosta�a na okres od 13.04.2005r. do 31.03.2006r. 
Oprocentowanie po�yczki wynosi �redni� arytmetyczn� WIBOR dla depozytów jednomiesi�cznych 
z ostatnich 10 dni roboczych poprzedniego miesi�ca kalendarzowego plus 1,6 %. Odsetki p�atne s�
wraz ze zwrotem po�yczki. Wykonanie umowy nie zosta�o zabezpieczone. 

Na dzie� sporz�dzenia Prospektu Emitent jest stron� umowy po�yczki z BBI Capital S.A. w Poznaniu, 
jako po�yczkodawc�. Po�yczka w kwocie 1.000.000 PLN udzielona zosta�a na czas nieokre�lony, 
a obowi�zek jej zwrotu wraz z odsetkami w terminie 6 tygodni od otrzymania wypowiedzenia umowy 
przez po�yczkodawc�. Oprocentowanie po�yczki wynosi �redni� arytmetyczn� WIBOR dla depozytów 
jednomiesi�cznych z ostatnich 10 dni roboczych poprzedniego miesi�ca kalendarzowego plus 3 %. 
Odsetki p�atne s� wraz ze zwrotem po�yczki. Wykonanie umowy nie zosta�o zabezpieczone. 

16.2.2 Istotne umowy po�yczki zawarte przez inne podmioty Grupy Kapita�owej TELL S.A. 

Na dzie� sporz�dzenia prospektu emisyjnego Connex Sp. z o.o. jest stron� dwóch umów po�yczki 
zawartych z Emitentem, jako po�yczkodawc�, opisanych w punkcie 16.2.1.  

16.3 Istotne umowy por�czenia 

16.3.1 Istotne umowy por�czenia zawarte przez Emitenta

Na dzie� sporz�dzenia prospektu emisyjnego Emitent jest por�czycielem zobowi�za� podmiotu 
zale�nego – CONNEX Sp. z o.o. wobec PTK Centertel Sp. z o.o. z tytu�u zobowi�za� wynikaj�cych 
z umowy dystrybucji z dnia 10.04.2003 r. Por�czenie obejmuje wierzytelno�ci istniej�ce I przysz�e
do kwoty 2.500.000 PLN, powi�kszonej ewentualnie o naros�e odsetki oraz dodatkowe koszty op�aty 
I nale�no�ci z tytu�u umowy dystrybucyjnej. 

16.3.2 Istotne umowy por�czenia innych podmiotów Grupy Kapita�owej TELL S.A. 

Na dzie� sporz�dzenia prospektu emisyjnego Spó�ka CONNEX Sp. z o.o. jest por�czycielem 
za Emitenta z tytu�u udzielonej przez Kredyt Bank S.A. w Warszawie linii gwarancyjnej w wysoko�ci 
800.000 PLN, zgodnie z umow� nr 49/99/G z dnia 21.10.1999 r. 
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16.4 Istotne umowy gwarancji  

16.4.1 Istotne umowy gwarancji zawarte przez Emitenta  

Informacj� o istotnych gwarancjach bankowych zleconych przez Emitenta zawiera poni�sza tabela: 

Bank, data zawarcia umowy, 
numer umowy 

Kwota i waluta gwarancji,  termin 
wa�no�ci gwarancji  

Przeznaczenie, zabezpieczenia 

BZ WBK S.A. 

01.10.2004 

1346/25/04 

2.000.000 PLN 

30.09.2005 

Zabezpieczenie wykonania zobowi�zania z Umowy 
Agencyjnej zawartej z PTK CENTERTEL Sp. z o.o. 

- Pe�nomocnictwo do dysponowania rachunkiem 

- Por�czenie przez BB Investment Sp. z o.o. 

BZ WBK S.A. 

01.10.2004 

1346/26/04 

100.000 PLN 

30.09.2005 

Zabezpieczenie wykonania zobowi�zania z Umowy 
Agencyjnej zawartej z PTK CENTERTEL Sp. z o.o. 

- Pe�nomocnictwo do dysponowania rachunkiem 

- Por�czenie przez BB Investment Sp. z o.o. 

�ród�o: Emitent. 

Emitent zawar� z Kredyt Bank S.A. w Warszawie umow� z dnia 21.10.1999 r. nr 49/99/G o lini�
gwarancyjn� do kwoty 800.000 PLN, na podstawie której bank zobowi�za� si� do udzielania 
na zlecenia Emitenta gwarancji zap�aty za zobowi�zania z tytu�u czynszu za lokale  wynajmowane 
przez Emitenta. Zabezpieczeniem umowy jest:  

- 6 weksli w�asnych  in blanco wystawionych przez Emitenta i por�czonych przez  Ryszarda 
Jaremka, Rafa�a Stempniewicza, Paw�a Krysztopa, Paw�a Turno, Piotra Kardacha, Wojciecha 
Dziewolskiego i Paw�a Rozwadowskiego,  

- przew�aszczenie zapasów towarów handlowych zlokalizowanych w magazynie Emitenta 
w Poznaniu i wymienionych w umowie punktach sprzeda�y Emitenta..  

- por�czenie wg prawa cywilnego CONNEX Sp. z o.o. w Poznaniu oraz BB Investment Sp. z o.o. 
w Poznaniu  

Na podstawie tej umowy Emitent zleci� bankowi wystawienie 37 gwarancji o ��cznej warto�ci 
371.408,36 PLN, 71.336,47 EUR i 5.550,23 USD.  

Emitent zawar� z NORD/LB Bank Polska Norddeutsche Landesbank S.A. umow� z dnia 30.03.2005 r. 
nr 39/2005 o udzielenie limitu na gwarancje do kwoty 1.000.000 PLN, na podstawie której bank 
zobowi�za� si� do udzielania w okresie do dnia 31.03.2006 r. na zlecenia Emitenta gwarancji 
zabezpieczaj�cych wierzytelno�ci, wynikaj�ce m.in. z tytu�u zawieranych przez Emitenta umów najmu 
lokali u�ytkowych. Zabezpieczeniem umowy jest: 

- nieodwo�alna, p�atna na pierwsze ��danie gwarancja, wystawiona przez BBI Capital S.A. 
w Poznaniu, zabezpieczaj�ca udzielony limit na gwarancje do wysoko�ci 7.000.000 PLN. 

- pe�nomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Emitenta. 

16.4.2 Istotne umowy gwarancji zawarte przez inne podmioty Grupy Kapita�owej TELL S.A. 

Na dzie� sporz�dzenia prospektu emisyjnego Spó�ka CONNEX Sp. z o.o. nie jest stron� �adnej 
umowy o udzielenie gwarancji. 

16.5 Istotne zobowi�zania wekslowe 

16.5.1 Istotne zobowi�zania wekslowe Emitenta  

Na dzie� sporz�dzenia prospektu emisyjnego Emitent wystawi� 9 weksli in blanco z deklaracjami 
wekslowymi  

�� weksel na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego nr CRD 14106/03 udzielonego przez Raiffeisen 
Bank S.A. z prawem wype�nienia na sum� wekslow� obejmuj�c� kwot� zad�u�enia, ��cznie 
z odsetkami, prowizj� i kosztami poniesionymi przez bank  
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�� 6 weksli na zabezpieczenie linii gwarancyjnej udzielonej przez Kredyt Bank S.A. w Warszawie 
zgodnie z umow� nr 49/99/G z dnia 21.10.1999r., które bank ma prawo wype�ni� w ka�dym czasie 
w przypadku niedotrzymania przez Emitenta terminu sp�aty cz��ci lub ca�o�ci zad�u�enia na sum�
odpowiadaj�c� kwocie zad�u�enia ��cznie z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami banku. 

16.5.2 Istotne zobowi�zania wekslowe innych podmiotów Grupy Kapita�owej TELL S.A. 

Na dzie� sporz�dzenia prospektu emisyjnego CONNEX Sp. z o.o. nie jest zobowi�zana z tytu�u
zobowi�za� wekslowych. 

16.6 Pozosta�e istotne zobowi�zania wynikaj�ce z praw pochodnych lub innych instrumentów 
finansowych, zobowi�zania wynikaj�ce z emitowanych d�u�nych papierów 
warto�ciowych oraz inne istotne zobowi�zania Emitenta 

Na Emitencie, ani na spó�kach Grupy Kapita�owej TELL S.A. nie ci��� �adne istotne zobowi�zania 
z tytu�u umów leasingu, z praw pochodnych, ani instrumentów finansowych. 

17 Opis nieruchomo�ci posiadanych przez Emitenta  
W sk�ad maj�tku Emitenta wchodzi  prawo w�asno�ci jedynie nast�puj�cych nieruchomo�ci 
po�o�onych w miejscowo�ci Daszewice, gmina Mosina, powiat pozna�ski: 

- nieruchomo�ci, dla której S�d Rejonowy w �remie prowadzi ksi�g� wieczyst� 37.606; 
nieruchomo�� stanowi dzia�ka 352//18 z mapy 2 o powierzchni 0.11.26 ha; nieruchomo��
stanowi teren niezabudowany, rol� i nie jest wykorzystywana przez Emitenta lub osoby 
trzecie, 

- nieruchomo�ci, dla której S�d Rejonowy w �remie prowadzi ksi�g� wieczyst� 34.825; 
nieruchomo�� stanowi dzia�ka 352/18 z mapy 2 o powierzchni 0.09.92 ha; nieruchomo��
stanowi drog� wewn�trzn� w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych. Emitent jest w�a�cicielem udzia�u wynosz�cego 14/100 cz��ci. Nieruchomo��
wykorzystywana jest jako droga dojazdowa przez pozosta�ych wspó�w�a�cicieli, którzy 
jednocze�nie s� w�a�cicielami nieruchomo�ci przyleg�ych do niej. Nieruchomo�� nie jest 
wykorzystywana przez Emitenta. 

Opisane nieruchomo�ci nie s� obci��one prawami osób trzecich i nie s� istotne dla Emitenta. 

Emitent prowadzi swoj� dzia�alno�� w lokalach nieb�d�cych jego w�asno�ci�. Specyfika dzia�alno�ci
w centrach handlowych przes�dza o tym, �e Emitent nie mo�e uzyska� prawa w�asno�ci 
do zajmowanych przez siebie lokali, a tytu� prawny w postaci najmu jest wystarczaj�cy dla 
prowadzonej przez Emitenta dzia�alno�ci. 

18 Informacje o post�powaniach z udzia�em Emitenta  
W okresie ostatnich 5 lat obrotowych z udzia�em Emitenta lub spó�ki zale�nej Emitenta, a tak�e
z udzia�em akcjonariuszy posiadaj�cych co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby g�osów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta b�d� Zgromadzeniu Wspólników spó�ki zale�nej Emitenta nie 
toczy�y si�:

- post�powania upad�o�ciowe, uk�adowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne 

- inne post�powania  

- post�powania przed organami administracji w zwi�zku z prowadzon� dzia�alno�ci�,

których wynik ma lub mo�e mie� istotne znaczenie dla dzia�alno�ci Emitenta  

19 Opis realizacji obowi�zków wynikaj�cych z tytu�u wymaga� ochrony �rodowiska 
naturalnego  

Emitent, ani spó�ka zale�na Emitenta  nie prowadz� dzia�alno�ci oddzia�uj�cej na �rodowisko 
naturalne.  


