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ROZDZIA� VII - DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH 
ZARZ�DZAJ�CYCH, OSOBACH NADZORUJ�CYCH ORAZ 
ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

1 Podstawowe zasady zarz�dzania Emitentem 

1.1 Organizacja zarz�dzania przedsi�biorstwem Emitenta i jego Grup� Kapita�ow�

Organami Emitenta s�:

�� Walne Zgromadzenie,  

�� Zarz�d

�� Rada Nadzorcza 

Uchwa�y Walnego Zgromadzenia wymagaj� w szczególno�ci: 

�� rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
Zarz�du z dzia�alno�ci Spó�ki za ubieg�y rok obrotowy, 

�� udzielenie cz�onkom organów Spó�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zków, 

�� podzia� zysku lub okre�lenie sposobu pokrycia strat, 

�� ustalanie dnia dywidendy oraz terminu wyp�aty dywidendy, 

�� wszelkie postanowienia, dotycz�ce roszcze� o naprawienie szkody wyrz�dzonej przy 
zawi�zaniu Spó�ki lub sprawowaniu zarz�du albo nadzoru, 

�� zbycie i wydzier�awienie przedsi�biorstwa oraz ustanowienie na nim prawa u�ytkowania, 

�� emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwsze�stwa i emisja warrantów 
subskrypcyjnych, 

�� tworzenie kapita�ów rezerwowych i funduszy, ka�dorazowe ich u�ycie i likwidacja, 

�� ka�dorazowe u�ycie kapita�u zapasowego, 

�� okre�lenie zasad i wysoko�ci wynagrodzenia cz�onków Rady Nadzorczej, 

�� powo�ywanie, odwo�ywanie cz�onków Rady Nadzorczej. Jednak�e, zgodnie z § 14 ust. 3 
Statutu Emitenta, tak d�ugo, jak akcjonariusz BBI Capital S.A. posiada co najmniej 20% 
g�osów na walnym zgromadzeniu, akcjonariusz ten powo�uje i odwo�uje jednego cz�onka Rady 
Nadzorczej, który pe�ni funkcj� Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, 

�� udzielenie zgody na dokonanie okre�lonej czynno�ci przez Zarz�d, je�eli Rada Nadzorcza 
odmówi�a wyra�enia takiej zgody. 

Zarz�d prowadzi sprawy Spó�ki i reprezentuje Spó�k�. Wszelkie sprawy zwi�zane z prowadzeniem 
spraw Spó�ki nie zastrze�one ustaw� lub Statutem do wy��cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia 
lub Rady Nadzorczej nale�� do zakresu dzia�ania Zarz�du (§ 21 ust. 1 Statutu Emitenta). 

Dzia�alno�� Zarz�du Emitenta reguluj� w szczególno�ci §§ 19-22 Statutu Emitenta. Zgodnie z tymi 
postanowieniami, uchwa�y Zarz�du wymagaj� sprawy przekraczaj�ce zwyk�y zarz�d Spó�k�.
Niezale�nie od innych ogranicze� uchwa�a Zarz�du jest potrzebna, je�eli przed za�atwieniem sprawy 
cho�by jeden z cz�onków Zarz�du sprzeciwi� si� prowadzeniu jej przez innego cz�onka Zarz�du. 
Uchwa�y Zarz�du zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�osów, z tym �e w razie równo�ci g�osów 
decyduje g�os Prezesa Zarz�du. Je�li chodzi o reprezentacj� Spó�ki przez Zarz�d, w przypadku 
Zarz�du wieloosobowego do sk�adania o�wiadcze� i podpisywania w imieniu Spó�ki uprawniony jest 
samodzielnie Prezes Zarz�du albo dwaj cz�onkowie Zarz�du dzia�aj�cy ��cznie lub cz�onek Zarz�du
dzia�aj�cy ��cznie z prokurentem. 
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Do kompetencji Zarz�du nale�y w szczególno�ci: 

�� wyp�ata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, 
za zgod� Rady Nadzorczej i z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 k.s.h. 

�� podwy�szenie kapita�u zak�adowego Spó�ki o kwot� wynosz�c� do 585.000,00 z�otych 
poprzez emisj� do 585.000 nowych akcji zwyk�ych Spó�ki o warto�ci nominalnej 1 z�oty ka�da 
akcja. Upowa�nienie Zarz�du do podwy�szenia kapita�u zak�adowego Spó�ki oraz 
do wyemitowania nowych akcji w granicach kapita�u docelowego wygasa w terminie 3 lat 
od dnia zarejestrowania przekszta�cenia poprzednika prawnego Emitenta spó�ki TELL sp. 
z o.o. w spó�k� Emitenta, tj. dnia 30 listopada 2007 roku, 

�� ustalenie szczegó�owych warunków emisji akcji Spó�ki przy podwy�szeniu kapita�u
zak�adowego w granicach kapita�u docelowego, a w szczególno�ci ustalenie liczby akcji, które 
maj� by� wyemitowane w transzy lub serii; ustalenie cen emisyjnych poszczególnych emisji, 
ustalenie terminu otwarcia i zamkni�cia subskrypcji; ustalenie szczegó�owych warunków 
przydzia�u akcji; ustalenie dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie 
wy��czone; podpisanie umów z podmiotami upowa�nionymi do przyjmowania zapisów 
na akcje oraz ustalenie miejsca i terminów zapisów na akcje; podpisanie umów zarówno 
odp�atnych, jak i nieodp�atnych, zabezpieczaj�cych powodzenie subskrypcji akcji, 
a w szczególno�ci umów o subemisj� us�ugow� lub inwestycyjn�,

�� ograniczenie lub wy��czenie prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych przez Zarz�d
w granicach kapita�u docelowego. 

Zarz�d Emitenta sk�ada si� obecnie z trzech osób. W sk�ad Zarz�du Emitenta wchodz�:

�� Rafa� Stempniewicz – Prezes Zarz�du

�� Stanis�aw Górski – Cz�onek Zarz�du

�� Robert Krasowski – Cz�onek Zarz�du 

Pan Rafa� Stempniewicz pe�ni funkcj� Dyrektora Generalnego, jest odpowiedzialny za rozwój 
dzia�alno�ci Emitenta i nadzoruje dzia�alno�� wszystkich pionów organizacyjnych Spó�ki.  

Pan Stanis�aw Górski jest z ramienia Zarz�du odpowiedzialny za Pion Sprzeda�y i Marketingu, 
pe�ni�c funkcj� Dyrektora Sprzeda�y i Marketingu. 

Pan Robert Krasowski jest z ramienia Zarz�du odpowiedzialny za Pion Finansowy, pe�ni�c funkcj�
Dyrektora Finansowego. 

Rada Nadzorcza sprawuje sta�y nadzór nad dzia�alno�ci� Spó�ki we wszystkich dziedzinach jej 
dzia�alno�ci. 

Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególno�ci: 

�� nabycie lub zbycie przedsi�biorstwa lub zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa lub innych 
sk�adników maj�tku, je�eli nabycie lub zbycie nast�puje w rezultacie jednej lub szeregu 
transakcji o ��cznej warto�ci przekraczaj�cej 5.000.000,00 z�otych, 

�� przyznanie prawa g�osu zastawnikowi lub u�ytkownikowi akcji, 

�� ka�dorazowe podwy�szenie kapita�u zak�adowego Emitenta przez Zarz�d w granicach 
kapita�u docelowego, 

�� ustalenie przez Zarz�d szczegó�owych warunków poszczególnych emisji akcji Spó�ki przy 
podwy�szeniu kapita�u zak�adowego w granicach kapita�u docelowego, 

�� ograniczenie lub wy��czenie przez Zarz�d prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych 
przez Zarz�d w granicach kapita�u docelowego, 

�� wyp�ata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku 
obrotowego, 

Do kompetencji Rady Nadzorczej nale�y tak�e w szczególno�ci:   

�� ustalanie liczby cz�onków Zarz�du, powo�ywanie, odwo�ywanie cz�onków Zarz�du 
na poszczególne funkcje oraz ustalanie wynagrodzenia cz�onków Zarz�du,

�� zatwierdzanie Regulaminu Zarz�du Spó�ki, 
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�� wybór bieg�ego rewidenta, 

�� zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestnicz�
cz�onkowie Zarz�du jako wspólnicy lub cz�onkowie organów tych podmiotów, z wyj�tkiem 
umów z podmiotami, które posiadaj� akcje Spó�ki lub których akcje lub udzia�y posiada 
Spó�ka, 

�� w przypadku likwidacji Spó�ki, wybór dodatkowych likwidatorów na wniosek dotychczasowego 
Prezesa Zarz�du w liczbie okre�lonej przez wnioskuj�cego, spo�ród wskazanych przez niego 
kandydatów.  

�� reprezentowanie Spó�ki w umowach i sporach pomi�dzy Spó�k� a cz�onkami Zarz�du,

Jednostk� zale�n� od Emitenta jest CONNEX sp. z o.o. z siedzib� w Poznaniu. Emitent prowadzi 
bezpo�redni nadzór nad spó�k� CONNEX sp. z o.o. – posiada bezpo�rednio ca�o�� (100%) ogólnej 
liczby g�osów na jej zgromadzeniu wspólników.  

1.2 Kompetencje decyzyjne i wzajemnych powi�za� pomi�dzy poszczególnymi szczeblami 
zarz�dzania przedsi�biorstwem Emitenta 

Emitent posiada typow�, zwart� struktur� organizacyjn� opart� na funkcjonalnym podziale na piony 
organizacyjne. W strukturze organizacyjnej Emitenta wyodr�bnione s� trzy piony organizacyjne, 
podleg�e Prezesowi Zarz�du oraz poszczególnym Cz�onkom Zarz�du. Zarz�d kieruje bie��c�
dzia�alno�ci� Emitenta, podejmuj�c strategiczne decyzje dotycz�ce wytyczania kierunków rozwoju 
Spó�ki oraz sposobów ich realizacji. W strukturze organizacyjnej Emitenta oprócz Zarz�du nale�y
wyodr�bni�:

�� Kierowników – odpowiadaj�cych za podejmowanie decyzji operacyjnych maj�cych na celu 
realizacj� zada� zleconych przez Zarz�d,

�� Pracowników – wykonuj�cych zadania zlecone przez Kierowników. 

Na szczycie struktury organizacyjnej umiejscowiony jest Prezes Zarz�du – Dyrektor Generalny 
nadzoruj�cy dzia�alno�� wszystkich wyodr�bnionych pionów organizacyjnych. Prezes Zarz�du 
odpowiada za rozwój dzia�alno�ci Emitenta.  Bezpo�rednio podlegaj� mu trzy dzia�y:  

�� Dzia� Logistyki – zajmuj�cy si� operacjami zwi�zanymi z zamawianiem i przep�ywem 
towarów pomi�dzy PTK Centertel sp. z o.o. (dostawc�), magazynem a sieci� salonów 
sprzeda�y firmowych i agencyjnych, 

�� Dzia� Administracji – zajmuj�cy si� administracj� kadrowo-p�acow�, a tak�e
wspomaganiem pracy pozosta�ych pionów organizacyjnych, 

�� Dzia� Informatyki – zajmuj�cy si� obs�ug� informatyczn�, zapewnieniem sprawnego 
funkcjonowania sieci komputerowej. 

Za pion sprzeda�y i marketingu odpowiada Cz�onek Zarz�du pe�ni�cy funkcj� Dyrektora Sprzeda�y
i Marketingu. Podlegaj� mu cztery dzia�y: 

�� Dzia� Sprzeda�y Po�redniej – zajmuj�cy si� sprzeda�� us�ug PTK Centertel sp. z o.o. 
w sieci autoryzowanych salonów sprzeda�y, 

�� Dzia� Sprzeda�y Bezpo�redniej – zajmuj�cy si� sprzeda�� us�ug PTK Centertel sp. z o.o. 
dla firm, 

�� Komórka ds. Akcesoriów – zajmuj�ca si� sprzeda�� akcesoriów do telefonów komórkowych, 

�� Dzia� Marketingu – zajmuj�cy si� planowaniem i organizowaniem dzia�a� marketingowych. 

Za pion finansowy odpowiada Cz�onek Zarz�du pe�ni�cy funkcj� Dyrektora Finansowego. Podlegaj�
mu 2 dzia�y: 

�� Dzia� Rozlicze� – zajmuj�cy si� rozliczaniem prowizji, procesem refundacji subsydiów 
do telefonów, windykacj� nale�no�ci oraz analiz� finansow�,

�� Dzia� Ksi�gowo�ci – zajmuj�cy si� bie��c� obs�ug� ksi�gow� operacji gospodarczych, 
wspó�prac� z bankami. 
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Oprócz przedstawionych wy�ej trzech pionów organizacyjnych wyodr�bnione s� dwa samodzielne 
stanowiska, podleg�e bezpo�rednio Zarz�dowi: 

�� Asystentka Zarz�du – zajmuj�ca si� zapewnieniem sprawnego obiegu informacji 
i wspieraniem pracy Zarz�du, 

�� Specjalista Kontroli Wewn�trznej – zajmuj�cy si� kontrol� poprawno�ci dzia�ania 
wszystkich salonów firmowych oraz biur handlowych. 
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2 Informacje o strukturze zatrudnienia w przedsi�biorstwie Emitenta w okresie 
ostatnich 3 lat 

2.1 Liczba pracowników i rodzaj umów, na podstawie których praca jest �wiadczona 

W okresie ostatnich trzech lat Emitent systematycznie zwi�ksza zatrudnienie. �rednia dynamika 
wzrostu zatrudnienia wynosi�a ca 150 %. 

Emitent zatrudnia pracowników na podstawie umów o prac�, a ponadto dorywczo dla wykonania 
konkretnego zadania na podstawie umów zlecenia (np. rozniesienie ulotek reklamowych, obs�uga 
imprezy handlowej, pozyskiwanie nowych klientów). Liczby wskazane w tabelach zamieszczonych 
poni�ej, odnosz� si� do lat 2002, 2003, 2004 i  okresu dwóch miesi�cy 2005 r., okre�laj�c liczb�
pracowników w poszczególnych latach. 

Liczba zatrudnionych pracowników z uwzgl�dnieniem p�ci

ROK RAZEM KOBIETY M��CZY�NI 

2002 104 43 61 

2003 153 57 96 

2004 233 98 135 

2005 341 198 143 

�ród�o: Emitent

Liczba zatrudnionych pracowników z uwzgl�dnieniem wieku 

PRZEDZIA� WIEKU 2002 2003 2004 2005

do 26 roku �ycia 52 65 107 173 

26 – 30 38 64 75 116 

31 – 35 9 17 34 32 

36 – 45 4 5 14 19 

46 – 55 1 2 2 1 

56 i wi�cej - - 1 - 

�ród�o: Emitent 
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Liczba zawartych umów o prac� z podzia�em na umowy zawarte na okres próbny, na czas okre�lony i na czas 
nieokre�lony w danym roku 

RODZAJ UMOWY O PRAC�ROK

OKRES PRÓBNY CZAS OKRE�LONY CZAS NIEOKRE�LONY 

2002 7 41 56 

2003 24 56 73 

2004 83 76 74 

2005 121 133 87 

�ród�o: Emitent 

Liczba umów o prac� z podzia�em na umowy, na podstawie których praca �wiadczona by�a w pe�nym lub 
niepe�nym wymiarze czasu pracy  

WYMIAR CZASU PRACY ROK

PE�NY ETAT NIEPE�NY ETAT 

2002 104 0 

2003 146 7 

2004 186 47 

2005 315 26 

�ród�o: Emitent 

Liczba zawartych umów zlecenia 

ROK UMOWY ZLECENIA 

2002 141

2003 195

2004 295

2005 71

�ród�o: Emitent 
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2.2 Struktura wykszta�cenia i zawodowego przygotowania pracowników  

Emitent zatrudnia g�ównie osoby z wykszta�ceniem �rednim lub wy�szym. W�ród pracowników nie ma 
osób z wykszta�ceniem podstawowym, a wykszta�ceniem zasadniczym zawodowym legitymuje si�
zaledwie kilku pracowników. Polityka Emitenta dotycz�ca zatrudniania osób z co najmniej �rednim  
wykszta�ceniem spowodowana jest g�ównie charakterem wykonywanej pracy, który polega przede 
wszystkim na umiej�tno�ci pozyskiwania klienta, przekonania do zawarcia umowy. 

Struktura wykszta�cenia i zawodowego przygotowania pracowników 

ROK PODSTAWOWE ZASADNICZE �REDNIE WY�SZE 

2002 - 2 56 46 

2003 - 1 92 60 

2004 - 3 119 111 

2005 - 3 203 135 

�ród�o: Emitent 

2.3 Podstawowe za�o�enia prowadzonej przez Emitenta polityki kadrowej oraz 
dotychczasowy stopie� p�ynno�ci kadr 

Wzrost zatrudnienia, który wykazuje Emitent, dotyczy g�ównie pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach: specjalista ds. sprzeda�y (przyrost zatrudnienia 109 osób); kierownik salonu 
(przyrost zatrudnienia 25 osób); pe�nomocnik handlowy (przyrost zatrudnienia wynosi 7 osób). Te 
same stanowiska charakteryzuj� si� du�ym stopniem p�ynno�ci. W okresie obj�tym Prospektem 
na stanowisku specjalista ds. sprzeda�y zatrudniono 240 nowych pracowników, a równocze�nie 
rozwi�zano umowy o prac� ze 131 pracownikami; na stanowisku kierownik salonu zatrudniono 46 
nowych pracowników, a rozwi�zano umowy o prac� z 21 pracownikami; na stanowisku pe�nomocnik 
handlowy zatrudniono 70 nowych pracowników, a rozwi�zano umowy o prac� z 63 pracownikami. 

Przyrost zatrudnienia mia� miejsce w latach 2004 i 2005 

Opisana wy�ej sytuacja nie odbiega zdaniem Emitenta od standardu wyst�puj�cego w bran�y. 

Rotacja zatrudnienia pracowników Emitenta ze szczególnym uwzgl�dnieniem rotacji zatrudnienia 
na stanowiskach: specjalista ds. sprzeda�y, kierownik salonu, pe�nomocnik handlowy 

ZATRUDNIENIE 

STANOWISKO 

OGÓ�EM specjalista ds. 
sprzeda�y kierownik salonu pe�nomocnik handlowy ROK

zatrudnieni zwolnieni zatrudnieni zwolnieni zatrudnieni zwolnieni zatrudnieni zwolnieni 

2002 68 34 28 21 6 0 14 4

2003 162 74 73 31 20 6 33 25

2004 200 110 131 55 18 13 23 27

2005 32 30 8 24 2 2 0 7

�ród�o: Emitent 
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Proces rekrutacji pracowników w zasadzie przeprowadzany jest wewn�trz Spó�ki, wed�ug zasad 
opracowanych przez Zarz�d. W procesie rekrutacji dokonywana jest ocena umiej�tno�ci 
i przygotowania zawodowego oraz predyspozycji kandydata do wykonywania pracy na okre�lonym 
stanowisku. Proces rekrutacji przeprowadzany jest przez kierownika odpowiedniego dzia�u lub 
kierownika odpowiedniego salonu sprzeda�y, a wi�c przez przysz�ych bezpo�rednich prze�o�onych 
zatrudnianego pracownika. Pozwala to na dobór pracowników, których umiej�tno�ci i predyspozycje 
najlepiej odpowiadaj� oczekiwaniom przysz�ych prze�o�onych. Rekrutacja na stanowiska kierownicze 
(g�ównie na stanowisko regionalnego kierownika sprzeda�y, stanowisko kierownika sprzeda�y
bezpo�redniej) prowadzona jest przez agencje doradztwa personalnego. 

Emitent przywi�zuje du�� wag� do procesu szkolenia pracowników, podnosz�cego ich kwalifikacje 
i umiej�tno�ci. G�ównie szkoleniami zewn�trznymi obj�ci s� nowo zatrudniani pracownicy 
na stanowiskach: specjalista ds. sprzeda�y i pe�nomocnik handlowy. Pracownicy ci przechodz�
obowi�zkowe szkolenia prowadzone przez PTK Centertel sp. z o.o. Szkolenia te dotycz�
profesjonalnej obs�ugi klienta oraz procedur sprzeda�y obowi�zuj�cych w PTK Centertel sp. z o.o. 

Ka�dy nowo zatrudniany pracownik uczestniczy równie� w tzw. wewn�trznych szkoleniach 
stanowiskowych w trakcie których zapoznawany jest z ogólnymi informacjami dotycz�cymi Spó�ki, 
struktur� organizacyjn�, obowi�zuj�cymi w Spó�ce regulaminami i procedurami oraz zakresem 
obowi�zków obejmowanego stanowiska pracy.    

Ponadto Emitent w zale�no�ci od potrzeb organizuje szkolenia wewn�trzne dla kadry kierowniczej 
wy�szego szczebla, a wi�c pracowników zatrudnionych na stanowiskach regionalnych kierowników 
sprzeda�y, kierowników poszczególnych dzia�ów. 

2.4 System wynagradzania i �rednia wysoko�� wynagrodzenia dla poszczególnych grup 
pracowników  

System wynagradzania pracowników Emitenta opiera si� na regulaminie wynagradzania oraz 
postanowieniach indywidualnych umów o prac�. Za wykonywanie pracy pracownikowi przys�uguje 
wynagrodzenie zasadnicze w wysoko�ci ustalonej w umowie o prac�. Wynagrodzenie to jest ustalane 
z uwzgl�dnieniem wysoko�ci wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach 
pracy, o podobnych kwalifikacjach i efektywno�ci pracy. Za szczególne  osi�gni�cia w pracy 
pracownikom  przyznawana jest nagroda pieni��na. Jest to nagroda uznaniowa przyznawana decyzj�
Zarz�du na wniosek bezpo�redniego prze�o�onego. Regulamin wynagradzania przewiduje mo�liwo��
przyznawania zamiennie nagród rzeczowych. Zapis ten jest martwy, gdy� w rzeczywisto�ci 
przyznawanie nagród rzeczowych nie ma miejsca. Wyp�acane przez Emitenta nagrody pieni��ne
stanowi� istotny sk�adnik wynagrodzenia i s� jedyn� form� motywacji pracowników. 

Wysoko�� �redniego miesi�cznego wynagrodzenia brutto oraz wysoko�� �redniej miesi�cznej pieni��nej nagrody 
(w PLN) z uwzgl�dnieniem pracowników administracji, pracowników handlowych oraz pracowników 
magazynowych – bez wynagrodzenia cz�onków zarz�du Spó�ki

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW OGÓ�EM 
WYNAGRODZENIE – BEZ 

WYNAGRODZENIA 
CZ�ONKÓW ZARZ�DU ADMINISTRACJI HANDLOWYCH MAGAZYNOWYCH

ROK
wynagrodzenie 

zasadnicze premie wynagrodzenie 
zasadnicze nagroda wynagrodzenie 

zasadnicze nagroda wynagrodzenie 
zasadnicze nagroda 

2002 1 323,29 572,38 1 906,86 635,62 1 213,68 780,10 1419,53 631,42 

2003 1 219,73 509,64 1 652,25 708,25 1 279,14 787,90 1 204,80 464,89 

2004 1 316,81 997,32 1 759,03 464,17 1 253,27 1 096,94 1 317,77 354,23 

2005 1 120,60 1 128,27 1 882,43 435,69 1 036,53 1 209,13 1 591,54 508,87 

�ród�o: Emitent 

Obowi�zuj�cy u Emitenta regulamin wynagradzania nie przewiduje nagrody jubileuszowej, ale 
przewiduje pozosta�e dodatki i odprawy przewidziane kodeksem pracy. 

W Spó�ce obowi�zuje regulamin wspólnej odpowiedzialno�ci materialnej za powierzone mienie. 
Regulamin ten szczegó�owo reguluje tryb powierzenia mienia pracownikom, sposoby zabezpieczenia 
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mienia, dokumentowanie obrotu gotówk� i towarami oraz stanu wyposa�enia salonu sprzeda�y, 
obowi�zki pracowników w momencie rozpocz�cia i zako�czenia pracy. Umowy o wspólnej 
odpowiedzialno�ci materialnej za powierzone mienie obowi�zuj� we wszystkich salonach sprzeda�y.

2.5 System �wiadcze� socjalnych, programów ubezpiecze� grupowych lub indywidualnych 
na rzecz pracowników 

2.5.1 System �wiadcze� socjalnych na rzecz pracowników 

Zak�adowy fundusz �wiadcze� socjalnych tworzony jest na podstawie przepisów ustawy z 4 marca 
1994r. o zak�adowym funduszu �wiadcze� socjalnych oraz na zasadach obowi�zuj�cego w Spó�ce 
regulaminu zak�adowego funduszu �wiadcze� socjalnych. �rodki z zak�adowego funduszu �wiadcze�
socjalnych przeznaczone s� na zaspokojenie potrzeb pracowników, przy czym przyznawanie 
ulgowych us�ug i �wiadcze� oraz dop�at z funduszu uzale�nione  jest od sytuacji materialnej, �yciowej, 
rodzinnej osoby uprawnionej oraz sta�u pracy w Spó�ce. 

�rodki funduszu wydatkowane s� na: 

- udzielanie pomocy finansowej osobom znajduj�cym si� w szczególnie trudnej sytuacji 
�yciowej lub w przypadkach losowych, 

- dofinansowanie pobytu dzieci i m�odzie�y na koloniach, obozach, wczasach, zielonych 
szko�ach, pobytach klimatycznych, 

- dofinansowanie wypoczynku urlopowego, pobytu w sanatorium lub na wczasach 
profilaktyczno – leczniczych, 

- us�ugi �wiadczone przez zak�ad pracy na rzecz ró�nych form wypoczynku, dzia�alno�ci
kulturalno o�wiatowej i sportowo rekreacyjnej, 

- rzeczowe �wiadczenia okoliczno�ciowe w postaci paczek �ywno�ciowych lub bonów 
towarowych. 

2.5.2 System programów ubezpiecze� grupowych lub indywidualnych na rzecz pracowników 

Od 1 lutego 2003r. pracownicy Emitenta obj�ci s� umow� grupowego ubezpieczenia pracowniczego, 
zawart� z Powszechnym Zak�adem Ubezpiecze� na �ycie S.A. Suma ubezpieczenia wynosi 9.000 
PLN, a miesi�czna sk�adka wynosi 45 PLN. Ochron� ubezpieczeniow� obj�te s� nast�puj�ce
zdarzenia: zgon pracownika wskutek choroby i nieszcz��liwego wypadku, trwa�y uszczerbek 
na zdrowiu wskutek nieszcz��liwego wypadku, powa�ne zachorowania, pobyt ubezpieczonego 
w szpitalu, zgon ma��onka, jego dziecka lub rodziców, a tak�e urodzenie dziecka ubezpieczonego. 
Sk�adki, za zgod� pracowników, potr�cane s� z ich wynagrodzenia. Na dzie� sporz�dzenia Prospektu 
ochron� ubezpieczeniow� na tej podstawie obj�tych jest 130 pracowników Emitenta. 

2.6 Dzia�aj�ce zwi�zki zawodowe 

Na dzie� sporz�dzenia Prospektu w Spó�ce nie dzia�aj� �adne zwi�zki zawodowe. 

2.7 Spory zbiorowe i strajki 

W Spó�ce nie wyst�pi�y spory zbiorowe ani strajki. 

3 Osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Emitenta 

3.1 Osoby zarz�dzaj�ce Emitenta 

3.1.1 Rafa� Stempniewicz 

3.1.1.1 Imi�, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pe�niona funkcja w przedsi�biorstwie Emitenta, 
termin up�ywu kadencji 

Rafa� Stempniewicz. Wiek: 42 lata. PESEL: 63021104052 

Funkcja pe�niona w przedsi�biorstwie Emitenta: Prezes Zarz�du. 

Termin up�ywu kadencji: 30.11.2009 r. 
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Adres zamieszkania Pana Rafa�a Stempniewicza zosta� obj�ty wnioskiem o niepublikowanie 
i zamieszczony w cz��ci "Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie". 

3.1.1.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia  

Pan Rafa� Stempniewicz zatrudniony jest w Spó�ce na podstawie umowy o prac� na czas nie 
okre�lony na stanowisku Dyrektora Generalnego. Do zakresu obowi�zków Dyrektora Generalnego 
nale�y organizacja sprzeda�y towarów oferowanych przez Spó�k�, ustalanie cen sprzeda�y
i wysoko�ci mar�, sk�adanie zamówie� na towary i us�ugi, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 
nadzór nad prac� pionu finansowo – ksi�gowego, sporz�dzanie sprawozdawczo�ci wymaganej 
przepisami obowi�zuj�cego prawa. Dyrektor Generalny uprawniony jest do podpisywania 
dokumentów bankowych, na podstawie których realizowane s� wp�aty lub wyp�aty gotówki oraz 
realizowane przelewy. Wynagrodzenie zasadnicze Dyrektora Generalnego wynosi 19.000 z� brutto 
miesi�cznie. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, Dyrektor Generalny ma prawo do rocznej premii 
uznaniowej przyznawanej przez Rad� Nadzorcz�. Dyrektor Generalny mo�e dysponowa�
samochodem s�u�bowym bez limitu kilometrów, telefonem komórkowym bez limitu rozmów oraz kart�
kredytow� z limitem 25 000 z�.

3.1.1.3 Posiadane wykszta�cenie, kwalifikacje i zajmowane wcze�niej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej 

Pan Rafa� Stempniewicz posiada wykszta�cenie wy�sze. Uko�czy� Akademi� Medyczn� w Poznaniu 
i uzyska� tytu� lekarza medycyny.  

Pan Rafa� Stempniewicz kolejno pracowa�:

�� w latach 1989 – 1991 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Obornikach Wlkp. Na stanowisku 
lekarza – sta�ysty, 

�� w latach 1991 – 1996 w „EMAX” S.A. w Poznaniu na stanowisku Dyrektora Dzia�u
Telekomunikacji, 

�� od roku 1997 do dzi� w TELL S.A. na stanowisku Prezesa Zarz�du,

�� od roku 2001 do dzi� w CONNEX Sp. z o.o. na stanowisku Prezesa Zarz�du.

3.1.1.4 Wskazanie innej dzia�alno�ci wykonywanej poza przedsi�biorstwem Emitenta, je�eli jest 
w stosunku do niej konkurencyjna oraz wskazanie, czy osoba zarz�dzaj�ca jest wspólnikiem 
w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub spó�ce osobowej b�d� cz�onkiem organu spó�ki 
kapita�owej lub jest cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej 

Wed�ug z�o�onego o�wiadczenia Pan Rafa� Stempniewicz nie prowadzi dzia�alno�ci konkurencyjnej 
wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest 
cz�onkiem organu konkurencyjnej spó�ki kapita�owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 
prawnej. 

3.1.1.5 Informacja o wpisie odno�nie osoby zarz�dzaj�cej, zamieszczonym w Rejestrze D�u�ników 
Niewyp�acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS 

Pan Rafa� Stempniewicz nie zosta� wpisany do Rejestru D�u�ników Niewyp�acalnych, prowadzonego 
na podstawie ustawy o KRS. 

3.1.1.6 Informacja, czy osoba zarz�dzaj�ca pe�ni�a w przesz�o�ci funkcje osób nadzoruj�cych lub 
zarz�dzaj�cych w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalaz�y si� w stanie 
upad�o�ci lub likwidacji 

Pan Rafa� Stempniewicz nie pe�ni� w przesz�o�ci funkcji osób nadzoruj�cych lub zarz�dzaj�cych 
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz�y si� w stanie upad�o�ci lub likwidacji. 
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3.1.1.7 Informacja, o pozbawieniu przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia dzia�alno�ci
gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, 
reprezentanta lub pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, 
spó�dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem 
za przest�pstwa okre�lone w przepisach rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz 
art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spó�ek handlowych  

Pan Rafa� Stempniewicz nie zosta� pozbawiony przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia 
dzia�alno�ci gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, 
reprezentanta lub pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, spó�dzielni, 
fundacji lub stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przest�pstwa okre�lone 
w przepisach rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu 
spó�ek handlowych.  

3.1.2 Stanis�aw Górski 

3.1.2.1 Imi�, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pe�niona funkcja w przedsi�biorstwie Emitenta, 
termin up�ywu kadencji 

Stanis�aw Górski. Wiek: 37 lat. PESEL: 68051900038 

Funkcja pe�niona w przedsi�biorstwie Emitenta: Cz�onek Zarz�du.

Termin up�ywu kadencji: 30.11.2009 r. 

Adres zamieszkania Pana Stanis�awa Górskiego zosta� obj�ty wnioskiem o niepublikowanie 
i zamieszczony w cz��ci "Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie". 

3.1.2.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia 

Pan Stanis�aw Górski zatrudniony jest w Spó�ce na podstawie umowy o prac� na czas nieokre�lony 
na stanowisku Dyrektora Sprzeda�y i Marketingu. Wynagrodzenie Dyrektora Sprzeda�y i Marketingu 
wynosi 10.000 z� brutto miesi�cznie. Do zakresu obowi�zków Dyrektor Sprzeda�y i Marketingu nale�y
zarz�dzanie pionem sprzeda�y i marketingu. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, Dyrektor  
Sprzeda�y i Marketingu nie otrzymuje dodatkowych �wiadcze� pieni��nych. Dyrektor Sprzeda�y
i Marketingu mo�e dysponowa� samochodem s�u�bowym bez limitu kilometrów, telefonem 
komórkowym bez limitu rozmów oraz kart� kredytow� z limitem 5 000 z�.

3.1.2.3 Posiadane wykszta�cenie, kwalifikacje i zajmowane wcze�niej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej. 

Pan Stanis�aw Górski posiada wykszta�cenie wy�sze. Uko�czy� Akademi� Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu i uzyska� tytu� magistra turystyki i rekreacji. Pan Stanis�aw Górski uko�czy� ponadto studia 
podyplomowe MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu, walidowane przez Nottingham Trent 
University. 

Pan Stanis�aw Górski kolejno pracowa�:

�� w latach 1992 – 1993 w Transmeble International Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku 
spedytora mi�dzynarodowego,  

�� w latach 1993 – 1995 prowadzi� w�asn� dzia�alno�� gospodarcz� w zakresie handlu, 

�� w latach 1995 – 1998 w „EMAX” S.A na stanowisku g�ównego specjalisty do spraw 
handlowych, 

�� w latach 1998 – 2000 w  Berker Polska Sp. z o.o. w Kórniku na stanowisku dyrektora 
do spraw sprzeda�y, 

�� od roku 2000 do dzi� w TELL S.A. na stanowisku Dyrektora Sprzeda�y i Marketingu. 
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3.1.2.4 Wskazanie innej dzia�alno�ci wykonywanej poza przedsi�biorstwem Emitenta, je�eli jest 
w stosunku do niej konkurencyjna oraz wskazanie, czy osoba zarz�dzaj�ca jest wspólnikiem 
w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub spó�ce osobowej b�d� cz�onkiem organu spó�ki 
kapita�owej lub jest cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej 

Wed�ug z�o�onego o�wiadczenia Pan Stanis�aw Górski nie prowadzi dzia�alno�ci konkurencyjnej 
wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest 
cz�onkiem organu konkurencyjnej spó�ki kapita�owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 
prawnej. 

3.1.2.5 Informacja o wpisie odno�nie osoby zarz�dzaj�cej, zamieszczonym w Rejestrze D�u�ników 
Niewyp�acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS 

Pan Stanis�aw Górski nie zosta� wpisany do Rejestru D�u�ników Niewyp�acalnych, prowadzonego 
na podstawie ustawy o KRS.  

3.1.2.6 Informacja, czy osoba zarz�dzaj�ca pe�ni�a w przesz�o�ci funkcje osób nadzoruj�cych lub 
zarz�dzaj�cych w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalaz�y si� w stanie 
upad�o�ci lub likwidacji 

Pan Stanis�aw Górski nie pe�ni� w przesz�o�ci funkcji osób nadzoruj�cych lub zarz�dzaj�cych 
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz�y si� w stanie upad�o�ci lub likwidacji. 

3.1.2.7 Informacja, o pozbawieniu przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia dzia�alno�ci
gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, 
reprezentanta lub pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, 
spó�dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem 
za przest�pstwa okre�lone w przepisach rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz 
art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spó�ek handlowych  

Pan Stanis�aw Górski nie zosta� pozbawiony przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia dzia�alno�ci 
gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, spó�dzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przest�pstwa okre�lone w przepisach 
rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spó�ek 
handlowych.  

3.1.3 Robert Krasowski 

3.1.3.1 Imi�, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pe�niona funkcja w przedsi�biorstwie Emitenta, 
termin up�ywu kadencji 

Robert Krasowski. Wiek: 35 lat. PESEL: 70101901214 

Funkcja pe�niona w przedsi�biorstwie Emitenta: Cz�onek Zarz�du.

Termin up�ywu kadencji: 30.11.2009 r. 

Adres zamieszkania Pana Roberta Krasowskiego zosta� obj�ty wnioskiem o niepublikowanie 
i zamieszczony w cz��ci "Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie". 

3.1.3.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia 

Pan Robert Krasowski jest zatrudniony w Spó�ce na podstawie umowy o prac� na czas nieokre�lony 
na stanowisku Dyrektora Finansowego. Do obowi�zków Dyrektora Finansowego nale�y zarz�dzanie 
pionem finansowym. Wynagrodzenie Dyrektora Finansowego wynosi 4.900 z� brutto miesi�cznie. 
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, Dyrektor Finansowy nie otrzymuje dodatkowych �wiadcze�
pieni��nych. Dyrektor Finansowy mo�e dysponowa� telefonem komórkowym bez limitu rozmów oraz 
kart� kredytow� z limitem 25 000 z�.

3.1.3.3 Posiadane wykszta�cenie, kwalifikacje i zajmowane wcze�niej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej 

Pan Robert Krasowski posiada wykszta�cenie wy�sze. Uko�czy� Akademi� Ekonomiczn� w Poznaniu, 
i uzyska� tytu�u magistra w 1994 r. 
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Pan Robert Krasowski kolejno pracowa�:

�� w latach 1994 – 1996 w I Oddziale Kredyt Banku S.A. w Poznaniu na stanowisku inspektora 
kredytowego w Wydziale Kredytów Gospodarczych, 

�� w latach 1996 – 2002 w Domu Maklerskim BMT S.A. w Poznaniu kolejno na stanowiskach: 
kierownika projektu, zast�pca dyrektora Rynku Pierwotnego, dyrektora Departamentu 
Corporate Finance, Cz�onka Zarz�du,

�� w roku 2002 w BB Investment sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Cz�onka Zarz�du – 
Mened�era Inwestycyjnego, 

�� od roku 2003 do dzi� w TELL S.A. w Poznaniu na stanowisku Cz�onka Zarz�du – Dyrektora 
Finansowego. 

3.1.3.4 Wskazanie innej dzia�alno�ci wykonywanej poza przedsi�biorstwem Emitenta, je�eli jest 
w stosunku do niej konkurencyjna oraz wskazanie, czy osoba zarz�dzaj�ca jest wspólnikiem 
w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub spó�ce osobowej b�d� cz�onkiem organu spó�ki 
kapita�owej lub jest cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej  

Wed�ug z�o�onego o�wiadczenia Pan Robert Krasowski nie prowadzi dzia�alno�ci konkurencyjnej 
wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest 
cz�onkiem organu konkurencyjnej spó�ki kapita�owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 
prawnej. 

3.1.3.5 Informacja o wpisie odno�nie osoby zarz�dzaj�cej, zamieszczonym w Rejestrze D�u�ników 
Niewyp�acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS 

Pan Robert Krasowski nie zosta� wpisany do Rejestru D�u�ników Niewyp�acalnych, prowadzonego 
na podstawie ustawy o KRS.  

3.1.3.6 Informacja, czy osoba zarz�dzaj�ca pe�ni�a w przesz�o�ci funkcje osób nadzoruj�cych lub 
zarz�dzaj�cych w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalaz�y si� w stanie 
upad�o�ci lub likwidacji 

Pan Robert Krasowski nie pe�ni� w przesz�o�ci funkcji osób zarz�dzaj�cych lub nadzoruj�cych 
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz�y si� w stanie upad�o�ci. Pan Robert Krasowski 
nie pe�ni� w przesz�o�ci funkcji osób zarz�dzaj�cych w podmiotach, które w okresie jego kadencji 
znalaz�y si� w stanie likwidacji. Pan Robert Krasowski pe�ni� w przesz�o�ci funkcj� cz�onka organu 
nadzoru w spó�ce FI POLSKA sp. z o.o. z siedzib� w Poznaniu, która w okresie jego kadencji znalaz�a
si� w stanie likwidacji. 

3.1.3.7 Informacja, o pozbawieniu przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia dzia�alno�ci
gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, 
reprezentanta lub pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, 
spó�dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem 
za przest�pstwa okre�lone w przepisach rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz 
art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spó�ek handlowych  

Pan Robert Krasowski nie zosta� pozbawiony przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia dzia�alno�ci
gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, spó�dzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przest�pstwa okre�lone w przepisach 
rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spó�ek 
handlowych. 

3.2 Osoby nadzoruj�ce Emitenta 

3.2.1 Ryszard Jaremek  

3.2.1.1 Imi�, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pe�niona funkcja w przedsi�biorstwie Emitenta, 
termin up�ywu kadencji 

Ryszard Jaremek. Wiek: 43 lata. PESEL: 61122001753 
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Funkcja pe�niona w przedsi�biorstwie Emitenta: Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej. 

Termin up�ywu kadencji: 30.11.2007 r. 

Adres zamieszkania Pana Ryszarda Jaremka zosta� obj�ty wnioskiem o niepublikowanie 
i zamieszczony w cz��ci "Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie". 

3.2.1.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia  

Pan Ryszard Jaremek nie jest zatrudniony w Spó�ce. 

3.2.1.3 Posiadane wykszta�cenie, kwalifikacje i zajmowane wcze�niej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej 

Pan Ryszard Jaremek posiada wykszta�cenie wy�sze. Uko�czy� Akademi� Rolnicz� we Wroc�awiu
i uzyska� tytu� magistra. Ponadto Pan Ryszard Jaremek uko�czy� studia doktoranckie w Kensington 
w Los Angeles i uzyska� tytu� doktora nauk ekonomicznych. 

Pan Ryszard Jaremek kolejno pracowa�:

�� w latach 1990 – 1991 w University of Manitoba w Kanadzie na stanowisku asystenta ds. 
Bada�,

�� w latach 1991 – 1992 w Dominion Bridge AMCA International w Kanadzie na stanowisku 
konsultanta dzia�u planowania, 

�� w latach 1992 –1994 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Mi�dzynarodowego 
w Kanadzie na stanowisku konsultanta, 

�� w latach 1993 – 1994 w Daycon Mechanical Systems Ltd. W Kanadzie na stanowisku 
mened�era dzia�u marketingu, 

�� w roku 1995 w Przedsi�biorstwie Produkcyjno-Handlowym ANZANA s.c. Maria, Piotr, Marcin, 
Magdalena Zaton w Dominowie na stanowisku Dyrektora Generalnego, 

��w latach 1995 – 2003 w „EMAX” S.A. w Poznaniu na stanowisku Wiceprezesa Zarz�du,

�� od roku 2003 do dzi� w „EMAX” S.A. w Poznaniu na stanowisku Doradcy Zarz�du Grupy 
EMAX

3.2.1.4 Wskazanie innej dzia�alno�ci wykonywanej poza przedsi�biorstwem Emitenta, je�eli jest 
w stosunku do niej konkurencyjna oraz wskazanie, czy osoba zarz�dzaj�ca jest wspólnikiem 
w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub spó�ce osobowej b�d� cz�onkiem organu spó�ki 
kapita�owej lub jest cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej 

Wed�ug z�o�onego o�wiadczenia Pan Ryszard Jaremek nie prowadzi dzia�alno�ci konkurencyjnej 
wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest 
cz�onkiem organu konkurencyjnej spó�ki kapita�owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 
prawnej. 

3.2.1.5 Informacja o wpisie odno�nie osoby zarz�dzaj�cej, zamieszczonym w Rejestrze D�u�ników 
Niewyp�acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS 

Pan Ryszard Jaremek nie zosta� wpisany do Rejestru D�u�ników Niewyp�acalnych, prowadzonego 
na podstawie ustawy o KRS. 

3.2.1.6 Informacja, czy osoba zarz�dzaj�ca pe�ni�a w przesz�o�ci funkcje osób nadzoruj�cych lub 
zarz�dzaj�cych w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalaz�y si� w stanie 
upad�o�ci lub likwidacji 

Pan Ryszard Jaremek nie pe�ni� w przesz�o�ci funkcji osób nadzoruj�cych lub zarz�dzaj�cych 
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz�y si� w stanie upad�o�ci lub likwidacji. 

3.2.1.7 Informacja, o pozbawieniu przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia dzia�alno�ci
gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, 
reprezentanta lub pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, 
spó�dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem 
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za przest�pstwa okre�lone w przepisach rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz 
art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spó�ek handlowych  

Pan Ryszard Jaremek nie zosta� pozbawiony przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia dzia�alno�ci
gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, spó�dzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przest�pstwa okre�lone w przepisach 
rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spó�ek 
handlowych.  

3.2.2 Janusz Samelak 

3.2.2.1 Imi�, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pe�niona funkcja w przedsi�biorstwie Emitenta, 
termin up�ywu kadencji 

Janusz Samelak. Wiek: 44 lata. PESEL: 61010303839 

Funkcja pe�niona w przedsi�biorstwie Emitenta: cz�onek Rady Nadzorczej. 

Termin up�ywu kadencji: 30.11.2007 r. 

Adres zamieszkania Pana Janusza Samelaka zosta� obj�ty wnioskiem o niepublikowanie 
i zamieszczony w cz��ci "Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie". 

3.2.2.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia  

Pan Janusz Samelak nie jest zatrudniony w Spó�ce. 

3.2.2.3 Posiadane wykszta�cenie, kwalifikacje i zajmowane wcze�niej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej 

Pan Janusz Samelak posiada wykszta�cenie wy�sze. Uko�czy� Akademi� Ekonomiczn� w Poznaniu. 
W latach 1990 – 1991 odby� roczne studium doktoranckie na Uniwersytecie Philipsa w Marburgu 
w Niemczech. W 1995 roku uzyska� stopie� naukowy doktora nauk ekonomicznych na Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu.   

Pan Janusz Samelak kolejno pracowa�:

�� od 1986 r. do dzi� w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na stanowisku pracownika naukowo 
– dydaktycznego, 

�� w latach 1995 – 1998 w Wy�szej Szkole Zarz�dzania i Bankowo�ci w Poznaniu na stanowisku 
wyk�adowcy, 

�� w latach 1997 – 1999 oraz od kwietnia 2002 do dzi� - w Wy�szej Szkole Bankowej 
w Poznaniu na stanowisku wyk�adowcy, 

�� w latach 1999 – 2001 i od pa�dziernika 2003 do dzi� w Wy�szej Szkole Handlu 
i Rachunkowo�ci w Poznaniu na stanowisku wyk�adowcy, 

Ponadto Pan Janusz Samelak pe�ni i pe�ni� wielokrotnie funkcj� doradcy Zarz�du i cz�onka rady 
nadzorczej i tak:  

�� w latach 1997 – 1998  w BB Investment Sp. z o.o. w Poznaniu pe�ni� funkcj� cz�onka rady 
nadzorczej, 

�� w latach 1997 – 2001 w AMS S.A. w Poznaniu pe�ni� funkcj� doradcy zarz�du, 

�� w latach 1997 – 2002 w AMS S.A. w Poznaniu pe�ni� funkcj� cz�onka rady nadzorczej, 

�� w latach 1997 – 2002 w Adpol Sp. z o.o. w Warszawie pe�ni� funkcj� cz�onka rady nadzorczej, 

�� w latach 1998 – 1999 w Santa S.A. we Wrze�ni pe�ni� funkcj� wiceprzewodnicz�cego rady 
nadzorczej, 

�� w latach 1998 – 2002 w Akcent Media Sp. z o.o. w Poznaniu pe�ni� funkcj� przewodnicz�cego 
rady nadzorczej, 

�� od 1998 r. do dzi� w BB Investment sp. z o.o. w Poznaniu pe�ni funkcj� doradcy zarz�du, 
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�� od 1998 r. do dzi� w „EMAX” S.A. w Poznaniu pe�ni funkcj� sekretarza rady nadzorczej, 

�� w latach 2000 – 2002 w Aktis Media Sp. z o.o. w Poznaniu pe�ni funkcj�
wiceprzewodnicz�cego rady nadzorczej, 

�� w latach 2001 – 2002 w BBI Tech S.A. w Poznaniu pe�ni� funkcj� sekretarza rady nadzorczej, 

�� od 2002 r. do dzi� w Krispol Sp. z o.o. we Wrze�ni pe�ni funkcj� doradcy zarz�du, 

�� od 2002 r. do dzi� w „EMAX” S.A. w Poznaniu pe�ni funkcj� doradcy zarz�du. 

3.2.2.4 Wskazanie innej dzia�alno�ci wykonywanej poza przedsi�biorstwem Emitenta, je�eli jest 
w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarz�dzaj�ca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub spó�ce osobowej b�d� cz�onkiem organu 
spó�ki kapita�owej lub jest cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 
prawnej  

Wed�ug z�o�onego o�wiadczenia Pan Janusz Samelak nie prowadzi dzia�alno�ci konkurencyjnej 
wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest 
cz�onkiem organu konkurencyjnej spó�ki kapita�owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 
prawnej. 

3.2.2.5 Informacja o wpisie odno�nie osoby zarz�dzaj�cej, zamieszczonym w Rejestrze D�u�ników 
Niewyp�acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS 

Pan Janusz Samelak nie zosta� wpisany do Rejestru D�u�ników Niewyp�acalnych, prowadzonego 
na podstawie ustawy o KRS. 

3.2.2.6 Informacja, czy osoba zarz�dzaj�ca pe�ni�a w przesz�o�ci funkcje osób nadzoruj�cych lub 
zarz�dzaj�cych w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalaz�y si� w stanie 
upad�o�ci lub likwidacji 

Pan Janusz Samelak nie pe�ni� w przesz�o�ci funkcji osób nadzoruj�cych lub zarz�dzaj�cych 
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz�y si� w stanie upad�o�ci lub likwidacji. 

3.2.2.7 Informacja, o pozbawieniu przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia dzia�alno�ci
gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, 
reprezentanta lub pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, 
spó�dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem 
za przest�pstwa okre�lone w przepisach rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz 
art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spó�ek handlowych  

Pan Janusz Samelak nie zosta� pozbawiony przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia dzia�alno�ci
gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, spó�dzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przest�pstwa okre�lone w przepisach 
rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spó�ek 
handlowych.  

3.2.3 Pawe� Turno 

3.2.3.1 Imi�, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pe�niona funkcja w przedsi�biorstwie Emitenta, 
termin up�ywu kadencji 

Pawe� Turno. Wiek: 45 lat. PESEL: 600502102136 

Funkcja pe�niona w przedsi�biorstwie Emitenta: Cz�onek Rady Nadzorczej. 

Termin up�ywu kadencji: 30.11.2007 r. 

Adres zamieszkania Pana Pawe� Turno zosta� obj�ty wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony 
w cz��ci "Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie". 

3.2.3.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia  

Pan Pawe� Turno nie jest zatrudniony w Spó�ce. 
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3.2.3.3 Posiadane wykszta�cenie, kwalifikacje i zajmowane wcze�niej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej 

Pan Pawe� Turno posiada wykszta�cenie wy�sze. Uko�czy� Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu i uzyska� tytu� magistra. 

Pan Pawe� Turno kolejno pracowa�:

�� w latach 1986 – 1989 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku 
asystenta, 

�� w latach 1989 – 1997 w „EMAX” S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarz�du,

�� w latach 1997 – 1998  w AMS S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarz�du,   

�� w latach 1998 – 1999 w BB Investment Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Prezesa 
Zarz�du, 

�� w latach 1999 do dzi� w BBI Capital S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarz�du.

3.2.3.4 Wskazanie innej dzia�alno�ci wykonywanej poza przedsi�biorstwem Emitenta, je�eli jest 
w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarz�dzaj�ca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub spó�ce osobowej b�d� cz�onkiem organu 
spó�ki kapita�owej lub jest cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 
prawnej 

Wed�ug z�o�onego o�wiadczenia Pan Pawe� Turno nie prowadzi dzia�alno�ci konkurencyjnej wobec 
Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest 
cz�onkiem organu konkurencyjnej spó�ki kapita�owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 
prawnej. 

3.2.3.5 Informacja o wpisie odno�nie osoby zarz�dzaj�cej, zamieszczonym w Rejestrze D�u�ników 
Niewyp�acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS 

Pan Pawe� Turno nie zosta� wpisany do Rejestru D�u�ników Niewyp�acalnych, prowadzonego 
na podstawie ustawy o KRS. 

3.2.3.6 Informacja, czy osoba zarz�dzaj�ca pe�ni�a w przesz�o�ci funkcje osób nadzoruj�cych lub 
zarz�dzaj�cych w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalaz�y si� w stanie 
upad�o�ci lub likwidacji 

Pan Pawe� Turno nie pe�ni� w przesz�o�ci funkcji osób zarz�dzaj�cych lub nadzoruj�cych 
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz�y si� w stanie upad�o�ci. Pan Pawe� Turno nie 
pe�ni� w przesz�o�ci funkcji osób zarz�dzaj�cych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz�y
si� w stanie likwidacji. Pan Pawe� Turno pe�ni� w przesz�o�ci funkcj� cz�onka organu nadzoru 
w spó�kach Gaya-Mensana sp. z o.o. z siedzib� w Czerniejewie oraz FI POLSKA sp. z o.o. z siedzib�
w Poznaniu, które w okresie jego kadencji znalaz�y si� w stanie likwidacji. 

3.2.3.7 Informacja, o pozbawieniu przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia dzia�alno�ci
gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, 
reprezentanta lub pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, 
spó�dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem 
za przest�pstwa okre�lone w przepisach rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz 
art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spó�ek handlowych  

Pan Pawe� Turno nie zosta� pozbawiony przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia dzia�alno�ci 
gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, spó�dzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przest�pstwa okre�lone w przepisach 
rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spó�ek 
handlowych.  
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3.2.4 Piotr Karmelita 

3.2.4.1 Imi�, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pe�niona funkcja w przedsi�biorstwie Emitenta, 
termin up�ywu kadencji 

Piotr Karmelita. Wiek: 31 lat. PESEL: 74091705195 

Funkcja pe�niona w przedsi�biorstwie Emitenta: Cz�onek Rady Nadzorczej. 

Termin up�ywu kadencji: 30.11.2007 r.  

Adres zamieszkania Pana Piotra Karmelity zosta� obj�ty wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony 
w cz��ci "Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie". 

3.2.4.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia  

Pan Piotr Karmelita nie jest zatrudniony w Spó�ce. 

3.2.4.3 Posiadane wykszta�cenie, kwalifikacje i zajmowane wcze�niej stanowiska, wraz z opisem 
przebiegu pracy zawodowej 

Pan Piotr Karmelita posiada wykszta�cenie wy�sze. Uko�czy� Akademi� Ekonomiczn� w Poznaniu 
na kierunku Zarz�dzanie i Marketing, specjalno�� Inwestycje Kapita�owe i Strategie Finansowe 
Przedsi�biorstw. 

Pan Piotr Karmelita kolejno pracowa�:

�� W latach 1995 – 2000 - w Domu Maklerskim BMT S.A. na stanowisku asystenta, a nast�pnie: 
kierownika projektu, Dyrektora i cz�onka zarz�du, 

�� W latach 1998 – 2002 – w AMS S.A. na stanowisku cz�onka Rady Nadzorczej, 

�� Od marca 2002 do dzi� – w BB Investment Sp. z o.o. na stanowisku cz�onka zarz�du,

�� Od marca 2002 do dzi� – w BBI Capital S.A. na stanowisku cz�onka zarz�du. 

Pan Piotr Karmelita jest cz�onkiem Rady Nadzorczej  „EMAX” S.A., Zeneris S.A., Public Profits Sp. 
z o.o. 

3.2.4.4 Wskazanie innej dzia�alno�ci wykonywanej poza przedsi�biorstwem Emitenta, je�eli jest 
w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarz�dzaj�ca jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub spó�ce osobowej b�d� cz�onkiem organu 
spó�ki kapita�owej lub jest cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 
prawnej  

Wed�ug z�o�onego o�wiadczenia Pan Piotr Karmelita nie prowadzi dzia�alno�ci konkurencyjnej wobec 
Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó�ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest 
cz�onkiem organu konkurencyjnej spó�ki kapita�owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 
prawnej. 

3.2.4.5 Informacja o wpisie odno�nie osoby zarz�dzaj�cej, zamieszczonym w Rejestrze D�u�ników 
Niewyp�acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS 

Pan Piotr Karmelita nie zosta� wpisany do Rejestru D�u�ników Niewyp�acalnych, prowadzonego 
na podstawie ustawy o KRS.  

3.2.4.6 Informacja, czy osoba zarz�dzaj�ca pe�ni�a w przesz�o�ci funkcje osób nadzoruj�cych lub 
zarz�dzaj�cych w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalaz�y si� w stanie 
upad�o�ci lub likwidacji 

Pan Piotr Karmelita nie pe�ni� w przesz�o�ci funkcji osób zarz�dzaj�cych lub nadzoruj�cych 
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz�y si� w stanie upad�o�ci. Pan Piotr Karmelita nie 
pe�ni� w przesz�o�ci funkcji osób zarz�dzaj�cych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz�y
si� w stanie likwidacji. Pan Piotr Karmelita pe�ni� w przesz�o�ci funkcj� cz�onka organu nadzoru 
w spó�ce Gaya-Mensana sp. z o.o. z siedzib� w Czerniejewie, która w okresie jego kadencji znalaz�a
si� w stanie likwidacji. 



Rozdział VII – Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach

TELL S.A. – Prospekt Emisyjny 147

Rozdzia� VII – Dane o organizacji Emitenta, osobach zarz�dzaj�cych, osobach nadzoruj�cych oraz znacznych akcjonariuszach

149

3.2.4.7 Informacja, o pozbawieniu przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia dzia�alno�ci
gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, 
reprezentanta lub pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, 
spó�dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem 
za przest�pstwa okre�lone w przepisach rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz 
art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spó�ek handlowych  

Pan Piotr Karmelita nie zosta� pozbawiony przez s�d upad�o�ciowy prawa prowadzenia dzia�alno�ci 
gospodarczej na w�asny rachunek oraz pe�nienia funkcji cz�onka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
pe�nomocnika w spó�ce handlowej, przedsi�biorstwie pa�stwowym, spó�dzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przest�pstwa okre�lone w przepisach 
rozdzia�ów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spó�ek 
handlowych.  

4 Informacje, o których mowa w pkt 3 w odniesieniu do za�o�ycieli b�d�cych 
osobami fizycznymi – w przypadku spó�ek dzia�aj�cych krócej ni� 5 lat 

Emitent  kontynuuje dzia�alno�� prowadzon� od roku 1990 przez jego poprzednika prawnego - TELL 
Sp. z o.o., tj. d�u�ej ni� 5 lat. 

5 Opis systemu wynagradzania osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych Emitenta 
Osoby zarz�dzaj�ce otrzymuj� wynagrodzenie okre�lone w indywidualnych umowach o prac�.

Prezesowi Zarz�du jako Dyrektorowi Generalnemu oprócz wynagrodzenia zasadniczego przys�uguje 
prawo do rocznej premii uznaniowej przyznawanej przez Rad� Nadzorcz� oraz dysponowania 
samochodem s�u�bowym i telefonem komórkowym. Cz�onkowie Zarz�du nie otrzymuj� dodatkowych 
�wiadcze� pieni��nych, �wiadczenia dodatkowe Dyrektora Sprzeda�y i Marketingu obejmuj� prawo 
dysponowania samochodem s�u�bowym i telefonem komórkowym, �wiadczenia dodatkowe Dyrektora 
Finansowego obejmuj� prawo dysponowania telefonem komórkowym. 

Umowy zawarte z cz�onkami Zarz�du, uchwa�y Walnego Zgromadzenia, ani inne wewn�trzne akty 
stanowione przez Spó�k� nie zawieraj� �adnych postanowie� dotycz�cych ewentualnych odpraw 
i odszkodowa�. Na dzie� sporz�dzenia Prospektu osobom zarz�dzaj�cym nie przys�uguj� �adne 
roszczenia o wyp�aty z tytu�u odpraw i odszkodowa�.

Osoby nadzoruj�ce otrzymuj� wynagrodzenie wed�ug zasad i w wysoko�ci okre�lonej przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Osobom nadzoruj�cym nie przys�uguje prawo do samochodu s�u�bowego oraz telefonu 
komórkowego. Uchwa�y Walnego Zgromadzenia, ani inne wewn�trzne akty stanowione przez Spó�k�
nie zawieraj� �adnych postanowie� dotycz�cych ewentualnych odpraw i odszkodowa�. Osób 
nadzoruj�cych nie ��cz� z Emitentem �adne umowy. Na dzie� sporz�dzenia Prospektu osobom 
nadzoruj�cym nie przys�uguj� �adne roszczenia o wyp�aty z tytu�u odpraw i odszkodowa�.

6 Warto�� wynagrodze� i nagród lub korzy�ci wyp�aconych lub nale�nych osobom 
zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym Emitenta za ostatni zako�czony rok obrotowy 

6.1 Zarz�d

W roku 2004 osobom zarz�dzaj�cym Emitenta wyp�acono wynagrodzenie (w tym premie) w ��cznej 
kwocie 395.628,60 PLN brutto. 

Z tytu�u pe�nienia funkcji we w�adzach jednostki zale�nej – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, osoba 
zarz�dzaj�ca Emitenta - Pan Rafa� Stempniewicz nie otrzyma� w 2004 r. wynagrodzenia, premii, ani 
nagród pieni��nych i rzeczowych. Pozosta�e osoby zarz�dzaj�ce Emitenta nie pe�ni� funkcji we 
w�adzach jednostki zale�nej CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu. 

Indywidualne wysoko�ci wynagrodze� osób zarz�dzaj�cych Emitenta zawiera poni�sza tabela. 
Podane kwoty s� kwotami brutto.  
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Osoba zarz�dzaj�ca Wynagrodzenie za pe�nienie 
funkcji w organach Emitenta 

Wynagrodzenie za pe�nienie 
funkcji w organach Connex 

Sp. z o.o.  

Rafa� Stempniewicz 216.350,00 z� 0 z�

Stanis�aw Górski 120.350,00 z� -

Robert Krasowski  58.928,60 z� -

6.2 Rada Nadzorcza 

Osoby nadzoruj�ce Emitenta otrzyma�y w roku 2004 wynagrodzenie w ��cznej wysoko�ci 42.600 PLN 
brutto. Osoby nadzoruj�ce Emitenta nie otrzyma�y w roku 2004 premii, a tak�e nagród pieni��nych 
i rzeczowych. 

Osoby nadzoruj�ce Emitenta nie pe�ni� funkcji we w�adzach jednostki zale�nej CONNEX sp. z o.o. 
w Poznaniu. 

Indywidualne wysoko�ci wynagrodze� osób nadzoruj�cych Emitenta zawiera poni�sza tabela. Podane 
kwoty s� kwotami brutto. 

Osoba nadzoruj�ca Wynagrodzenie za pe�nienie 
funkcji w organach Emitenta 

Ryszard Jaremek 6.600 z�

Janusz Samelak 12.000 z�

Pawe� Turno 12.000 z�

Piotr Karmelita 12.000 z�

Leszek Piaskowski* 6.000 z�

Dawid Sukacz** 3.000 z�
* Pan Leszek Piaskowski pe�ni� funkcj� cz�onka Rady Nadzorczej Emitenta do dnia 25 czerwca 2004 r. 
** Pan Dawid Sukacz pe�ni� funkcj� cz�onka Rady Nadzorczej Emitenta do dnia 30 sierpnia 2004 r. 

7 Warto�� wszystkich niesp�aconych zaliczek, kredytów, po�yczek, gwarancji, 
por�cze� lub innych umów 

Osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Emitenta oraz ich wspó�ma��onkowie, krewni i powinowaci 
do drugiego stopnia, przysposobieni i przysposabiaj�cy oraz inne osoby, z którymi osoby 
zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce s� powi�zane osobi�cie nie s� d�u�nikami Emitenta lub spó�ki CONNEX 
Sp. z o.o. z tytu�u niesp�aconych zaliczek, kredytów, po�yczek, gwarancji, por�cze� lub innych umów, 
na podstawie których istnieje obowi�zek �wiadczenia na rzecz Emitenta lub spó�ki CONNEX Sp. z o.o. 

8 Informacje o istotnych umowach zawartych w okresie ostatnich 3 lat obrotowych 
pomi�dzy Emitentem a za�o�ycielami 

W okresie ostatnich 3 lat obrotowych pomi�dzy Emitentem a za�o�ycielami nie zosta�y zawarte �adne 
istotne umowy. 

9 Akcje Emitenta, akcje i udzia�y w jednostkach jego Grupy Kapita�owej oraz akcje 
i udzia�y w innych podmiotach gospodarczych b�d�ce w posiadaniu osób 
zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych Emitenta 

Osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce posiadaj� ��cznie 24,91% akcji Emitenta. Osoby zarz�dzaj�ce 
i nadzoruj�ce Emitenta nie posiadaj� udzia�ów w jednostce zale�nej od Emitenta. Informacj�
o posiadanych przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Emitenta akcjach Emitenta i akcjach 
(udzia�ach) w innych spó�kach kapita�owych przedstawia poni�sza tabela. 
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Osoba 
zarz�dzaj�ca lub 
nadzoruj�ca  

Akcje lub 
udzia�y Liczba 

��czna  

warto��

nominalna  

(PLN)

Udzia� w  

kapitale  

zak�adowym  

(%) 

Udzia� w ogólnej 
liczbie g�osów (%) 

OSOBY ZARZ�DZAJ�CE

TELL S.A. 
z siedzib�
w Poznaniu 

70.200 
70.200 9% 8,37% 

Afirma Sp. z o.o. 
z siedzib�
w Rogo�nie-
Boguniewie 

10

5.000 10% 10% 
Rafa�
Stempniewicz 

Bulit Sp. z o.o. 
z siedzib�
w Poznaniu 

60
30.000 16,6% 16,6% 

Robert Krasowski 
TELL S.A. 
z siedzib�
w Poznaniu 

6.650
6.650 0,85% 0,53% 

OSOBY NADZORUJ�CE

Ryszard Jaremek 

TELL S.A. 
z siedzib�
w Poznaniu 

49.200 49.200 6,31% 3,91% 

TELL S.A. 
z siedzib�
w Poznaniu 

68.250 68.250 8,75% 8,14% 

BB Investment 
sp. z o.o. 
z siedzib�
w Poznaniu 

3.207 1.603.599 z� 21,68% 21,68% Pawe� Turno 

BMT S.A. 
z siedzib�
w Poznaniu 

2.950 295.000 z� 7,38% 7,41% 

(Zmiana Prospektu o której Emitent informowa� w raporcie bie��cym nr 4/2005 z dnia 9.08.2005 r.) 

10 Informacje na temat osób powi�zanych z osobami zarz�dzaj�cymi i osobami 
nadzoruj�cymi Emitenta 

10.1 Osoby powi�zane z Rafa�em Stempniewiczem 

Osoby powi�zane z Panem Rafa�em Stempniewiczem nie posiadaj� akcji Emitenta, ani udzia�ów  
jednostki zale�nej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie s� cz�onkami ich organów 
zarz�dzaj�cych lub nadzoruj�cych ani nie prowadz� konkurencyjnej dzia�alno�ci gospodarczej.  

10.2 Osoby powi�zane z Stanis�awem Górskim 

Osoby powi�zane z Panem Stanis�awem Górskim nie posiadaj� akcji Emitenta, ani udzia�ów  
jednostki zale�nej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie s� cz�onkami ich organów 
zarz�dzaj�cych lub nadzoruj�cych, ani nie prowadz� konkurencyjnej dzia�alno�ci gospodarczej.  

10.3 Osoby powi�zane z Robertem Krasowskim 

Osoby powi�zane z Panem Robertem Krasowskim nie posiadaj� akcji Emitenta, ani udzia�ów  
jednostki zale�nej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie s� cz�onkami ich organów 
zarz�dzaj�cych lub nadzoruj�cych, ani nie prowadz� konkurencyjnej dzia�alno�ci gospodarczej.  
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10.4 Osoby powi�zane z Januszem Samelakiem  

Osoby powi�zane z Panem Januszem Samelakiem nie posiadaj� akcji Emitenta, ani udzia�ów  
jednostki zale�nej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie s� cz�onkami ich organów 
zarz�dzaj�cych lub nadzoruj�cych, ani nie prowadz� konkurencyjnej dzia�alno�ci gospodarczej.  

10.5 Osoby powi�zane z Ryszardem Jaremkiem  

Osoby powi�zane z Panem Ryszardem Jaremkiem nie posiadaj� akcji Emitenta, ani udzia�ów  
jednostki zale�nej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie s� cz�onkami ich organów 
zarz�dzaj�cych lub nadzoruj�cych, ani nie prowadz� konkurencyjnej dzia�alno�ci gospodarczej.  

10.6 Osoby powi�zane z Paw�em Turno 

Osoby powi�zane z Panem Paw�em Turno nie posiadaj� akcji Emitenta, ani udzia�ów  jednostki 
zale�nej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie s� cz�onkami ich organów zarz�dzaj�cych 
lub nadzoruj�cych, ani nie prowadz� konkurencyjnej dzia�alno�ci gospodarczej.  

10.7 Osoby powi�zane z Piotrem Karmelit�

Osoby powi�zane z Panem Piotrem Karmelit� nie posiadaj� akcji Emitenta, ani udzia�ów  jednostki 
zale�nej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie s� cz�onkami ich organów zarz�dzaj�cych 
lub nadzoruj�cych, ani nie prowadz� konkurencyjnej dzia�alno�ci gospodarczej.  

11 Informacje o zamiarach osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych dotycz�cych 
nabycia lub zbycia w przysz�o�ci posiadanych przez siebie akcji Emitenta lub 
udzia�ów jednostek jego grupy kapita�owej 

Na dzie� sporz�dzenia Prospektu �adna z osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych Emitenta nie 
zamierza naby� akcji Emitenta ani zbywa� posiadanych akcji Emitenta lub naby� udzia�ów jednostki 
zale�nej – CONNEX sp. z o.o.  w Poznaniu. 

W zwi�zku ze z�o�onym przez p. Paw�a Turno – Cz�onka Rady Nadzorczej – wnioskiem o dokonanie 
zamiany Akcji Serii A na akcje zwyk�e na okaziciela, akcjonariusz ten o�wiadczy�, i� w perspektywie 6 
miesi�cy od dnia rozpocz�cia notowa� akcji Spó�ki na GPW nie zamierza zbywa� tych akcji. 

12 Informacja o umowach ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej z tytu�u
obowi�zków wykonywanych przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce 

Dotychczas nie zosta�y zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej z tytu�u
obowi�zków wykonywanych przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Emitenta. 

13 Informacja o rezygnacjach lub odwo�aniach osób zarz�dzaj�cych lub 
nadzoruj�cych w okresie ostatnich trzech lat 

W okresie ostatnich trzech lat �aden z cz�onków Zarz�du nie zosta� odwo�any, ani nie z�o�y�
rezygnacji.

W dniu 2 grudnia 2002 r. uchwa�� nr 1 Walnego Zgromadzenia Wspólników odwo�ano z Rady 
Nadzorczej TELL sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta) Pana Paw�a Nowackiego.  

W dniu 25 czerwca 2004 r. uchwa�� nr 12 Walnego Zgromadzenia Wspólników odwo�ano z Rady 
Nadzorczej TELL sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta) Pana Leszka Piaskowskiego. 

W dniu 30 sierpnia 2004 r. Pan Dawid Sukacz z�o�y� rezygnacj� z pe�nienia funkcji cz�onka Rady 
Nadzorczej TELL sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta) z powodów osobistych. 

14 Dane o akcjonariuszach posiadaj�cych bezpo�rednio lub po�rednio poprzez 
podmioty zale�ne od 5% do 20% ogólnej liczby g�osów w Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta lub akcji w jego kapitale zak�adowym 

(Zmiana Prospektu, o której Emitent informowa� w raporcie bie��cym nr 4/2005 z dnia 9.08.2005r.) 
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14.1 Akcjonariusz Rafa� Stempniewicz 

Dane osobowe Pana Rafa�a Stempniewicza zosta�y podane w pkt 3.1.1.1. niniejszego Rozdzia�u.

Pan Rafa� Stempniewicz posiada bezpo�rednio 70.200 akcji serii A Emitenta, w tym 35.000 akcji 
imiennych i 35.200 akcji na okaziciela. Panu Rafa�owi Stempniewiczowi przys�uguje bezpo�rednio 
105.200 (8,37%) g�osów na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje imienne serii A Pana Rafa�a Stempniewicza s� uprzywilejowane co do prawa g�osu – na jedn�
akcj� przypadaj� dwa g�osy na Walnym Zgromadzeniu. 

Pan Rafa� Stempniewicz nie prowadzi dzia�alno�ci gospodarczej. 

Pana Rafa�a Stempniewicza ��czy z Emitentem wy��cznie umowa o prac�.

Przewidywan� liczb� akcji i g�osów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udzia� w kapitale 
zak�adowym i ogólnej liczbie g�osów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów 
warto�ciowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu Oferty Publicznej przedstawia poni�sza 
tabela: 

Przewidywana liczba akcji i g�osów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej 

Akcjonariusz 
Liczba  
posiadanych  
akcji 

Udzia� w  
kapitale  
zak�adowym (%) 

Liczba g�osów Udzia� g�osów  
na WZA (%) 

Rafa� Stempniewicz 70.200 6,21 105.200 6,55 

Akcje serii A zosta�y wydane za udzia�y w spó�ce TELL Sp. z o.o., w wyniku przekszta�cenia spó�ki 
zgodnie z przepisami kodeksu spó�ek handlowych. Przekszta�cenie nast�pi�o z dniem 30 listopada 
2004 roku. 

Emitent nie emitowa� dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upowa�niaj�cych do obj�cia 
w przysz�o�ci nowych emisji akcji. 

14.2 Akcjonariusz Wojciech Dziewolski 

Numer PESEL Pana Wojciecha Dziewolskiego: 61051301298. 

Adres zamieszkania Wojciecha Dziewolskiego zosta� obj�ty wnioskiem o niepublikowanie 
i zamieszczony w cz��ci "Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie". 

Pan Wojciech Dziewolski posiada bezpo�rednio 68.250 akcji serii A Emitenta, w tym 34.125 akcji 
imiennych i 34.125 akcji na okaziciela. Panu Wojciechowi Dziewolskiemu przys�uguje bezpo�rednio 
102.375 (8,14%) g�osów na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje imienne serii A Pana Wojciecha Dziewolskiego s� uprzywilejowane co do prawa g�osu – 
na jedn� akcj� przypadaj� dwa g�osy na Walnym Zgromadzeniu. 

Pan Wojciech Dziewolski nie prowadzi dzia�alno�ci gospodarczej. 

Pana Wojciecha Dziewolskiego nie ��czy z Emitentem �adna umowa. 

Przewidywan� liczb� akcji i g�osów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udzia� w kapitale 
zak�adowym i ogólnej liczbie g�osów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów 
warto�ciowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu Oferty Publicznej przedstawia poni�sza 
tabela: 

Przewidywana liczba akcji i g�osów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej

Akcjonariusz 
Liczba  
posiadanych  
akcji 

Udzia� w  
kapitale  
zak�adowym (%) 

Liczba g�osów Udzia� g�osów  
na WZA (%) 

Wojciech Dziewolski 68.250 6,04 102.375 6,37 
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Akcje serii A zosta�y wydane za udzia�y w spó�ce TELL Sp. z o.o., w wyniku przekszta�cenia spó�ki 
zgodnie z przepisami kodeksu spó�ek handlowych. Przekszta�cenie nast�pi�o z dniem 30 listopada 
2004 roku. 

Emitent nie emitowa� dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upowa�niaj�cych do obj�cia 
w przysz�o�ci nowych emisji akcji. 

14.3 Akcjonariusz Piotr Kardach 

Numer PESEL Pana Piotra Kardacha: 57111702435 

Adres zamieszkania Pana Piotra Kardacha zosta� obj�ty wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony 
w cz��ci "Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie". 

Pan Piotr Kardach posiada bezpo�rednio 68.250 akcji serii A Emitenta, w tym 34.125 akcji imiennych 
i 34.125 akcji na okaziciela. Panu Piotrowi Kardachowi przys�uguje bezpo�rednio 102.375 (8,14%) 
g�osów na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje imienne serii A Pana Piotra Kardacha s� uprzywilejowane co do prawa g�osu – na jedn� akcj�
przypadaj� dwa g�osy na Walnym Zgromadzeniu. 

Pan Piotr Kardach  nie prowadzi dzia�alno�ci gospodarczej. 

Pana Piotra Kardacha nie ��czy z Emitentem �adna umowa. 

Przewidywan� liczb� akcji i g�osów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udzia� w kapitale 
zak�adowym i ogólnej liczbie g�osów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów 
warto�ciowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu Oferty Publicznej i przedstawia poni�sza 
tabela: 

Przewidywana liczba akcji i g�osów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej 

Akcjonariusz 
Liczba 
posiadanych  
akcji 

Udzia� w  
kapitale  
zak�adowym (%) 

Liczba g�osów Udzia� g�osów  
na WZA (%) 

Piotr Kardach 68.250 6,04 102.375 6,37 

Akcje serii A zosta�y wydane za udzia�y w spó�ce TELL Sp. z o.o., w wyniku przekszta�cenia spó�ki 
zgodnie z przepisami kodeksu spó�ek handlowych. Przekszta�cenie nast�pi�o z dniem 30 listopada 
2004 roku. 

Emitent nie emitowa� dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upowa�niaj�cych do obj�cia
w przysz�o�ci nowych emisji akcji. 

14.4 Akcjonariusz Pawe� Rozwadowski 

Numer PESEL Pana Paw�a Rozwadowskiego: 62062504476. 

Adres zamieszkania Pana Paw�a Rozwadowskiego zosta� obj�ty wnioskiem o niepublikowanie 
i zamieszczony w cz��ci "Informacje obj�te wnioskiem o niepublikowanie". 

Pan Pawe� Rozwadowski posiada bezpo�rednio 68.250 akcji serii A Emitenta, w tym 34.125 akcji 
imiennych i 34.125 akcji na okaziciela. Panu Paw�owi Rozwadowskiemu przys�uguje bezpo�rednio 
102.375 (8,14%) g�osów na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje imienne serii A Pana Paw�a Rozwadowskiego s� uprzywilejowane co do prawa g�osu – na jedn�
akcj� przypadaj� dwa g�osy na Walnym Zgromadzeniu. 

Pan Pawe� Rozwadowski nie prowadzi dzia�alno�ci gospodarczej. 

Pana Paw�a Rozwadowskiego nie ��czy z Emitentem �adna umowa. 

Przewidywan� liczb� akcji i g�osów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udzia� w kapitale 
zak�adowym i ogólnej liczbie g�osów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów 
warto�ciowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu Oferty Publicznej przedstawia poni�sza 
tabela: 
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Przewidywana liczba akcji i g�osów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej 

Akcjonariusz 
Liczba  
posiadanych  
akcji 

Udzia� w  
kapitale  
zak�adowym (%) 

Liczba g�osów Udzia� g�osów  
na WZA (%) 

Pawe� Rozwadowski 68.250 6,04 102.375 6,37 

Akcje serii A zosta�y wydane za udzia�y w spó�ce TELL Sp. z o.o., w wyniku przekszta�cenia spó�ki 
zgodnie z przepisami kodeksu spó�ek handlowych. Przekszta�cenie nast�pi�o z dniem 30 listopada 
2004 roku. 

Emitent nie emitowa� dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upowa�niaj�cych do obj�cia
w przysz�o�ci nowych emisji akcji 

14.5 Akcjonariusz Pawe� Turno 

Dane osobowe Pana Paw�a Turno podane zosta�y w punkcie 3.2.3.1 niniejszego Rozdzia�u.

Pan Pawe� Turno posiada bezpo�rednio 68.250 akcji serii A Emitenta, w tym 34.125 akcji imiennych 
i 34.125 akcji na okaziciela. Panu Paw�owi Turno przys�uguje bezpo�rednio 102.375 (8,14%) g�osów 
na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje imienne serii A Pana Paw�a Turno s� uprzywilejowane co do prawa g�osu – na jedn� akcj�
przypadaj� dwa g�osy na Walnym Zgromadzeniu. 

Pan Pawe� Turno nie prowadzi dzia�alno�ci gospodarczej. 

Pana Paw�a Turno nie ��czy z Emitentem �adna umowa. 

Przewidywan� liczb� akcji i g�osów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udzia� w kapitale 
zak�adowym i ogólnej liczbie g�osów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów 
warto�ciowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu Oferty Publicznej przedstawia poni�sza 
tabela: 

Przewidywana liczba akcji i g�osów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej 

Akcjonariusz 
Liczba  
posiadanych  
akcji 

Udzia� w  
kapitale  
zak�adowym (%) 

Liczba g�osów Udzia� g�osów  
na WZA (%) 

Pawe� Turno 68.250 6,04 102.375 6,37 

Akcje serii A zosta�y wydane za udzia�y w spó�ce TELL Sp. z o.o., w wyniku przekszta�cenia spó�ki 
zgodnie z przepisami kodeksu spó�ek handlowych. Przekszta�cenie nast�pi�o z dniem 30 listopada 
2004 roku. 

Emitent nie emitowa� dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upowa�niaj�cych do obj�cia
w przysz�o�ci nowych emisji akcji. 

15 Dane o akcjonariuszach posiadaj�cych bezpo�rednio lub po�rednio poprzez 
podmioty zale�ne ponad 20%, a nie wi�cej ni� 50% ogólnej liczby g�osów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zak�adowym  

Firma akcjonariusza: BBI Capital S.A. 

Numer KRS: 0000222109 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres: Pozna�, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Pozna�

BBI Capital S.A. posiada bezpo�rednio 285.950 akcji imiennych serii A Emitenta. BBI Capital S.A. 
przys�uguje bezpo�rednio 571.900 (36,66%) g�osów na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje imienne serii A BBI Capital S.A. s� uprzywilejowane co do prawa g�osu – na jedn� akcje 
przypadaj� dwa g�osy na Walnym Zgromadzeniu. 
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G�ównym przedmiotem dzia�alno�ci BBI Capital S.A. jest po�rednictwo finansowe oraz doradztwo 
w zakresie prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej i zarz�dzania. 

W dniu 4 pa�dziernika 2004 r. Emitent jako po�yczkobiorca zawar� z BBI Capital S.A. umow� po�yczki 
na kwot� 1.000.000 z�. Umowa zosta�a opisana w Rozdziale V, pkt 16.2.1 niniejszego Prospektu. 

Przewidywan� liczb� akcji i g�osów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udzia� w kapitale 
zak�adowym i ogólnej liczbie g�osów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów 
warto�ciowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu Oferty Publicznej przedstawia poni�sza 
tabela: 

Przewidywana liczba akcji i g�osów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej 

Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych 

akcji

Udzia� w kapitale 

zak�adowym (%) 
Liczba g�osów 

Udzia� g�osów 

na WZA (%) 

BBI Capital S.A. 285.950 25,30 571.900 29,94 

Akcje serii A zosta�y wydane za udzia�y w spó�ce TELL Sp. z o.o., w wyniku przekszta�cenia spó�ki 
zgodnie z przepisami kodeksu spó�ek handlowych. Przekszta�cenie nast�pi�o z dniem 30 listopada 
2004 roku. 

Emitent nie emitowa� dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upowa�niaj�cych do obj�cia 
w przysz�o�ci nowych emisji akcji. 

Inwestycja BBI Capital S.A. w papiery warto�ciowe Emitenta ma charakter portfelowy w horyzoncie 
d�ugoterminowym. 

16 Dane o akcjonariuszach posiadaj�cych bezpo�rednio lub po�rednio poprzez 
podmioty zale�ne ponad 50% ogólnej liczby g�osów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta lub akcji w jego kapitale zak�adowym  

�aden akcjonariusz Emitenta nie posiada bezpo�rednio lub po�rednio przez podmioty zale�ne ponad 
50% ogólnej liczby g�osów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

17 Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158 a ust. 3 Prawa o publicznym 
obrocie papierami warto�ciowymi 

Nie wyst�puj� powi�zania, o których mowa w art. 158 a ust. 3 Prawa o publicznym obrocie papierami 
warto�ciowymi. 

18 Dane o obligatariuszach posiadaj�cych obligacje z prawem pierwsze�stwa, którzy 
w wyniku wykorzystania prawa do obj�cia akcji Emitenta mog� uzyska� co 
najmniej 5% ogólnej liczby g�osów na walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji 
w jego kapitale zak�adowym 

Emitent nie emitowa� dotychczas obligacji upowa�niaj�cych do obj�cia w przysz�o�ci nowych emisji 
akcji. 

19 Informacje o wszelkich znanych Emitentowi umowach, w wyniku których mog�
w przysz�o�ci nast�pi� zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 

Nie istniej� umowy, w nast�pstwie których mog� nast�pi� zmiany w proporcjach posiadanych akcji 
przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

20 Informacje o zawartych istotnych umowach pomi�dzy Emitentem a podmiotami 
powi�zanymi, dotycz�cych przeniesienia praw lub zobowi�za�

W okresie obj�tym zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi 
porównywalnymi danymi finansowymi zamieszczonymi w Prospekcie oraz za okres obj�ty 
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informacjami finansowymi, o których mowa w Rozdziale „Informacje dodatkowe”, pomi�dzy Emitentem 
a podmiotami powi�zanymi nie zosta�y zawarte �adne istotne umowy dotycz�ce przeniesienia praw 
lub zobowi�za�.

21 Dane o obligatariuszach posiadaj�cych obligacje zamienne na akcje Emitenta, 
którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje Emitenta mog� uzyska� co najmniej 
5% ogólnej liczby g�osów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego 
kapitale zak�adowym  

Emitent nie emitowa� dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spó�ki. 


