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Za��cznik nr 2 - Uchwa�y o emisji Akcji Serii B oraz uchwa�a o wprowadzeniu Akcji Spó�ki 
do publicznego obrotu 

UCHWA�A ZARZ�DU
TELL Spó�ka Akcyjna 
z siedzib� w Poznaniu 

z dnia 15 kwietnia 2005 r. 
w sprawie podwy�szenia kapita�u zak�adowego 

w granicach kapita�u docelowego 
Zarz�d Spó�ki TELL S.A. z siedzib� w Poznaniu, dzia�aj�c na podstawie upowa�nienia zawartego w § 
6 ust. 1 Statutu Spó�ki uchwala, co nast�puje: 

§ 1. 

[Emisja akcji serii B] 

1. Podwy�sza si� kapita� zak�adowy Spó�ki o kwot� maksymalnie do 350.000,00 z� (s�ownie: 
trzysta pi��dziesi�t tysi�cy z�otych) w drodze emisji do 350.000 (s�ownie: trzystu 
pi��dziesi�ciu tysi�cy) nowych akcji serii B na okaziciela o warto�ci nominalnej 1,00 z�
(s�ownie: jeden) z�oty ka�da akcja (zwanych dalej „akcjami serii B”). 

2. Akcje serii B uczestniczy� b�d� w dywidendzie pocz�wszy od wyp�at zysku, jaki przeznaczony 
do podzia�u za rok obrotowy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2005 roku. 

3. Akcje serii B mog� by� pokryte wy��cznie wk�adami pieni��nymi.  

4. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w formie publicznej subskrypcji w warunkach 
publicznego obrotu papierami warto�ciowymi. 

5. Zgodnie z upowa�nieniem udzielonym Zarz�dowi przez Rad� Nadzorcz� w uchwale Nr 1 
z dnia 15 kwietnia 2005 r. w zwi�zku z §6 ust. 4 Statutu Spó�ki, Zarz�d upowa�niony jest 
do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii B oraz do okre�lenia terminów otwarcia i zamkni�cia 
subskrypcji akcji serii B. 

§ 2. 

[Pozbawienie prawa poboru] 

Na podstawie upowa�nienia udzielonego Zarz�dowi przez Rad� Nadzorcz� w uchwale Nr 1 z dnia 15 
kwietnia 2005 r. w zwi�zku z §6 ust. 5 Statutu Spó�ki, pozbawia si� akcjonariuszy prawa poboru akcji 
serii B w ca�o�ci. 

§ 3. 

Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

UCHWA�A RADY NADZORCZEJ NR 1 
TELL Spó�ka Akcyjna 
z siedzib� w Poznaniu 

z dnia 15 kwietnia 2005 r. 
w sprawie wyra�enia zgody na 

podwy�szenie kapita�u zak�adowego 
w granicach kapita�u docelowego 

§ 1. 

Na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Spó�ki Rada Nadzorcza Spó�ki TELL S.A. z siedzib� w Poznaniu 
wyra�a zgod� na podwy�szenie przez Zarz�d kapita�u zak�adowego Spó�ki o kwot� do 350.000 z�
(s�ownie: trzysta pi��dziesi�t tysi�cy z�otych) w drodze emisji do 350.000 (s�ownie: trzystu 
pi��dziesi�ciu tysi�cy) nowych akcji serii B na okaziciela o warto�ci nominalnej 1,00 z� (s�ownie: jeden) 
z�oty ka�da akcja (zwanych dalej „akcjami serii B”). 

§ 2 

Na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spó�ki Rada Nadzorcza Spó�ki TELL S.A. z siedzib� w Poznaniu 
wyra�a zgod� na dokonanie przez Zarz�d:
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a) podzia�u akcji serii B na transze, 
b) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, 
c) ustalenia terminów otwarcia i zamkni�cia subskrypcji, 
d) ustalenia terminów i miejsc przyjmowania zapisów na akcje, 
e) ustalenia szczegó�owych warunków przydzia�u akcji, 
f) zawarcia umów o subemisj� us�ugow� lub inwestycyjn� akcji serii B. 

§ 3. 

Na podstawie § 6 ust. 5 Statutu Spó�ki Rada Nadzorcza Spó�ki TELL S.A. z siedzib� w Poznaniu 
wyra�a zgod� na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w ca�o�ci. 

§ 4. 

Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Uchwa�a nr 4/2005 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Tell S.A z dnia 15 kwietnia 2005 roku 

w sprawie: wprowadzenia akcji Spó�ki do obrotu publicznego 

§ 1 

Wyra�a si� zgod� na wprowadzenie do publicznego obrotu w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami warto�ciowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 49, 
poz. 447 z pó�niejszymi zmianami): 

1) 780.000 (siedemset osiemdziesi�t tysi�cy) akcji serii A, 

2) do 585.000 (pi�ciuset osiemdziesi�ciu tysi�cy) akcji serii B emitowanych w ramach kapita�u
docelowego, zgodnie z § 6 Statutu Spó�ki. 

§ 2 

Upowa�nia si� i zobowi�zuje Zarz�d Spó�ki do wykonania wszelkich czynno�ci faktycznych 
i prawnych, maj�cych na celu wprowadzenie akcji Spó�ki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwa�y
do publicznego obrotu. 

§ 3 

Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
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Za��cznik nr 3 - Statut Emitenta - tekst jednolity 

STATUT TELL SPÓ�KI AKCYJNEJ 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Firma Spó�ki brzmi TELL Spó�ka Akcyjna.

2. Spó�ka mo�e u�ywa� skrótu TELL S.A. oraz wyró�niaj�cego j� znaku graficznego oraz firmy 
w t�umaczeniu na j�zyki obce. 

3. Spó�ka powsta�a w wyniku przekszta�cenia TELL Sp. z o.o. w spó�k� akcyjn�, a jej za�o�ycielami 
s� dotychczasowi wspólnicy Tell Sp. z o.o.: Rafa� Stempniewicz, Wojciech Dziewolski, Piotr 
Kardach, Pawe� Rozwadowski, Pawe� Turno, Ryszard Jaremek, Pawe� Krysztop, Przemys�aw 
Frankowski, Dawid Sukacz, Robert Krasowski oraz BBI Capital Sp. z o.o. 

§ 2 

Siedzib� Spó�ki jest Pozna�.

§ 3 

1. Spó�ka dzia�a na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Spó�ka mo�e tworzy� filie i oddzia�y poza siedzib� Spó�ki, a tak�e nabywa� akcje lub udzia�y
innych spó�ek i ��czy� si� z innymi spó�kami oraz tworzy� nowe spó�ki z zachowaniem wymogów 
wynikaj�cych z obowi�zuj�cych przepisów prawa. 

3. Spó�ka mo�e bra� udzia� we wszelkich formach kooperacji i wspó�pracy z innymi podmiotami 
gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a tak�e organizacjami 
i stowarzyszeniami. 

4. Spó�ka mo�e emitowa� obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwsze�stwa. 

II. Przedmiot przedsi�biorstwa Spó�ki

§ 4 

Przedmiotem przedsi�biorstwa Spó�ki jest: 

1. Telekomunikacja (PKD 64.2), 

2. Sprzeda� hurtowa sprz�tu telekomunikacyjnego realizowana na zlecenie (PKD 51.1), 

3. Sprzeda� hurtowa maszyn i urz�dze� biurowych (PKD 51.8), 

4. Sprzeda� detaliczna sprz�tu telekomunikacyjnego (PKD 52.48 A), 

5. Informatyka (PKD 72), 

6. Reklama (PKD 74.4). 

III. Kapita� zak�adowy i akcje 

§ 5 

1. Kapita� zak�adowy Spó�ki wynosi 780.000,00 PLN (siedemset osiemdziesi�t tysi�cy z�otych) i dzieli 
si� na 780.000 (siedemset osiemdziesi�t tysi�cy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 
do 780000. 

2. Akcje serii A wydane zosta�y w zamian za udzia�y w TELL Spó�ka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci� w wyniku przekszta�cenia Spó�ki zgodnie z przepisami Dzia�u III Kodeksu 
spó�ek handlowych i pokryte zosta�y maj�tkiem przekszta�canej Spó�ki. 

3. Warto�� nominalna jednej akcji wynosi 1,00 PLN (jeden z�oty).  

4. Na ka�d� akcj� serii A przypadaj� dwa g�osy. 

5. Przyznanie prawa g�osu zastawnikowi lub u�ytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej 
Spó�ki. 

6. Akcje serii A spó�ki zosta�y obj�te w nast�puj�cy sposób: 
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a) BBI Capital Sp. z o.o. obj��a 285.950 (dwie�cie osiemdziesi�t pi�� tysi�cy dziewi��set 
pi��dziesi�t) akcji o numerach od 000001 do 285950 o ��cznej warto�ci nominalnej 285.950,00 
z�otych, 

b) Rafa� Stempniewicz obj�� 70.200 (siedemdziesi�t tysi�cy dwie�cie) akcji o numerach od 285951 
do 356150 o ��cznej warto�ci nominalnej 70.200,00 z�ote, 

c) Wojciech Dziewolski obj�� 68.250 (sze��dziesi�t osiem tysi�cy dwie�cie pi��dziesi�t) akcji 
o numerach 0356151 do 0424400 o ��cznej warto�ci nominalnej 68.250,00 z�otych, 

d) Piotr Kardach obj�� 68.250 (sze��dziesi�t osiem tysi�cy dwie�cie pi��dziesi�t) akcji o numerach 
od 424401 do 492650 o ��cznej warto�ci nominalnej 68.250,00 z�otych, 

e) Pawe� Rozwadowski obj�� 68.250 (sze��dziesi�t osiem tysi�cy dwie�cie pi��dziesi�t) akcji 
o numerach od 0492651 do 560900 o ��cznej warto�ci nominalnej 68.250,00 z�otych, 

f) Pawe� Turno obj�� 68.250 (sze��dziesi�t osiem tysi�cy dwie�cie pi��dziesi�t) akcji o numerach 
od 560901 do 629150 o ��cznej warto�ci nominalnej 68.250,00 z�otych, 

g) Pawe� Krysztop obj�� 50.000 (pi��dziesi�t tysi�cy) akcji o numerach od 629151 do 679150 
o ��cznej warto�ci nominalnej 50.000,00 z�otych, 

h) Ryszard Jaremek obj�� 49.200 (czterdzie�ci dziewi�� tysi�cy dwie�cie) akcji o numerach 
od 679151 do 728350 o ��cznej warto�ci nominalnej 49.200,00 z�otych, 

i) Przemys�aw Frankowski obj�� 39.000 (trzydzie�ci dziewi�� tysi�cy) akcji o numerach od 728351 
do 767350 o ��cznej warto�ci nominalnej 39.000,00 z�otych, 

j) Robert Krasowski obj�� 6.650 (sze�� tysi�cy sze��set pi��dziesi�t) akcje o numerach od 767351 
do 774000 o ��cznej warto�ci nominalnej 6.650,00 z�otych, 

k) Dawid Sukacz  obj�� 6.000 (sze�� tysi�cy) akcji o numerach od 774001 do 780000 o ��cznej 
warto�ci nominalnej 6.000,00 z�otych. 

§ 6 

1. Zarz�d jest uprawniony do podwy�szenia kapita�u zak�adowego Spó�ki o kwot� wynosz�c�
do 585.000,00 (pi��set osiemdziesi�t pi�� tysi�cy) z�otych poprzez emisj� do 585.000 (pi��set 
osiemdziesi�t pi�� tysi�cy) nowych akcji zwyk�ych Spó�ki o warto�ci nominalnej 1,00 PLN (jeden 
z�oty) ka�da akcja. 

2. Upowa�nienie Zarz�du do podwy�szenia kapita�u zak�adowego Spó�ki oraz do wyemitowania 
nowych akcji w ramach limitu okre�lonego powy�ej wygasa w terminie 3 lat od dnia 
zarejestrowania przekszta�cenia Tell sp. z o.o. w spó�k� akcyjn�.

3. Ka�dorazowe podwy�szenie kapita�u zak�adowego przez Zarz�d do wysoko�ci okre�lonej w § 6 
ust. 1 Statutu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spó�ki. 

4. Za zgod� Rady Nadzorczej Zarz�d Spó�ki ustali szczegó�owe warunki poszczególnych emisji akcji 
Spó�ki w granicach okre�lonych w § 6 ust.1, a  w szczególno�ci: 

a) ustali liczb� akcji, które maj� by� wyemitowane w transzy lub serii, 

b) ustali ceny emisyjne poszczególnych emisji, 

c) ustali termin otwarcia i zamkni�cia subskrypcji, 

d) ustali szczegó�owe warunki przydzia�u akcji, 

e) ustali dzie� lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wy��czone, 

f) podpisze umowy z podmiotami upowa�nionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali 
miejsca i terminy zapisów na akcje, 

g) podpisze umowy zarówno odp�atne jak i nieodp�atne, zabezpieczaj�ce powodzenie subskrypcji 
akcji, w szczególno�ci umowy o subemisj� us�ugow� lub inwestycyjn�.

5. Za zgod� Rady Nadzorczej Zarz�d mo�e ograniczy� lub wy��czy� prawo poboru w stosunku 
do akcji emitowanych przez Zarz�d w ramach kapita�u docelowego w granicach limitu okre�lonego
w § 6 ust. 1 Statutu. 
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§ 7 

1. W razie podj�cia uchwa�y o przeznaczeniu zysku do wyp�aty akcjonariuszom Walne 
Zgromadzenie upowa�nione jest do okre�lenia dnia, wed�ug którego ustala si� list� akcjonariuszy 
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrze�eniem art. 348 § 2 kodeksu spó�ek 
handlowych. 

2. Zarz�d upowa�niony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej do wyp�aty akcjonariuszom 
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków 
przewidzianych w art. 349 kodeksu spó�ek handlowych. 

3. W przypadku gdy akcje Spó�ki cho�by jednej emisji zosta�y dopuszczone do publicznego obrotu 
i znajduj� si� w publicznym obrocie, dzie� ustalenia prawa do dywidendy oraz dzie�, w którym ma 
nast�pi� jej wyp�ata winny by� uprzednio uzgodnione przez Zarz�d Spó�ki z Krajowym Depozytem 
Papierów Warto�ciowych S.A. 

§ 8 

1. Akcje mog� by� umarzane albo za zgod� akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spó�k�
(umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). 

2. Akcje mog� zosta� umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwa�y Walnego 
Zgromadzenia je�eli: 

a) og�oszono upad�o�� akcjonariusza, 

b) wszcz�ta zosta�a egzekucja z akcji. 

3. Umorzenie przymusowe nast�puje za wynagrodzeniem, które nie mo�e by� ni�sze od warto�ci 
przypadaj�cych na akcj� aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok 
obrotowy, pomniejszonych o kwot� przeznaczon� do podzia�u mi�dzy akcjonariuszy. 

4. Niezale�nie od wyst�pienia przes�anek okre�lonych w ust. 2 Walne Zgromadzenie mo�e umorzy�
wszystkie lub cz��� akcji akcjonariusza na jego pisemne ��danie. Umorzenie nast�puje wówczas 
wed�ug warto�ci okre�lonej uchwa�� Walnego Zgromadzenia, przy czym dla wa�no�ci uchwa�y
niezb�dne jest aby g�osowa� za ni� akcjonariusz ��daj�cy umorzenia akcji. 

5. Spó�ka mo�e nabywa� w�asne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów okre�lonych 
w art. 362 § 1 Kodeksu spó�ek handlowych. 

IV. W�adze Spó�ki

§ 9 

W�adzami Spó�ki s�:

a) Walne Zgromadzenie, 

b) Rada Nadzorcza, 

c) Zarz�d. 

A. Walne Zgromadzenie 

§ 10 

Poza siedzib� Spó�ki Walne Zgromadzenia mog� odbywa� si� tak�e w innym miejscu na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub og�oszeniu. 

§ 11 

1. Je�eli Zarz�d nie podejmie uchwa�y zwo�uj�cej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed up�ywem 
pi�tego miesi�ca od zako�czenia roku obrotowego albo zwo�a je na dzie� nie mieszcz�cy si�
w terminie 6 (sze�ciu) miesi�cy po up�ywie roku obrotowego, prawo do zwo�ania Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia przys�uguje tak�e Radzie Nadzorczej. 

2. Je�eli stosownie do postanowie� ust. 1 zwo�ane zostan� dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia 
(jedno przez Zarz�d, a drugie przez Rad� Nadzorcz�), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
winno odby� si� tylko to Walne Zgromadzenie, które zwo�ane zosta�o na termin wcze�niejszy 
i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwa� zastrze�onych 
do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zosta�o
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zwo�ane na dzie� pó�niejszy winno si� odby� tylko wówczas, je�eli porz�dek obrad tego Walnego 
Zgromadzenia okre�lony przez organ, który je zwo�a� zawiera punkty nie obj�te porz�dkiem obrad 
odbytego Walnego Zgromadzenia. 

3. Je�eli stosownie do postanowie� art. 399 § 2 kodeksu spó�ek handlowych zostan� zwo�ane dwa 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarz�d a drugie przez Rad� Nadzorcz�)
wówczas oba winny si� odby�. Je�eli jednak porz�dek obrad obu Nadzwyczajnych Walnych 
Zgromadze� jest identyczny wówczas winno odby� si� tylko to Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które zwo�ane zosta�o na termin wcze�niejszy. 

§ 12 

1. Porz�dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarz�d. 

2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porz�dku obrad Rada Nadzorcza oraz 
akcjonariusze sk�adaj� Zarz�dowi na pi�mie. 

3. Zarz�d ma obowi�zek  umie�ci� w porz�dku obrad walnego zgromadzenia ka�dy wniosek 
zg�oszony na pi�mie Zarz�dowi przez cho�by jednego cz�onka Rady Nadzorczej lub 
akcjonariuszy. 

4. Walne zgromadzenie zwo�ane na wniosek akcjonariuszy powinno odby� si� w terminie 
wskazanym w ��daniu lub w najbli�szym terminie umo�liwiaj�cym rozstrzygni�cie przez 
zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. 

§ 13 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzgl�dnie 
obowi�zuj�cych przepisach prawa (m.in. art. 393, art.394, art.395 kodeksu spó�ek handlowych) 
nale�y: 

1) okre�lenie dnia dywidendy, 

2) powo�ywanie, odwo�ywanie i ustalanie wynagrodzenia cz�onków Rady Nadzorczej, 

3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwsze�stwa, 

4) emisja warrantów subskrypcyjnych, 

5) tworzenie kapita�ów rezerwowych i funduszy. 

2. Nie wymaga zgody walnego zgromadzenia nabywanie i zbywanie nieruchomo�ci, u�ytkowania 
wieczystego lub udzia�u w nieruchomo�ci. 

3. Szczegó�owe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwa� przez walne zgromadzenie 
okre�la Regulamin Walnych Zgromadze�.

B. Rada Nadzorcza 

§ 14 

1. Rada Nadzorcza sk�ada si� z co najmniej 3 cz�onków, a od chwili uprawomocnienia si� decyzji 
o dopuszczeniu akcji Spó�ki do publicznego obrotu co najmniej 5 cz�onków. Liczb� cz�onków Rady 
Nadzorczej ustala oraz cz�onków rady nadzorczej powo�uje i odwo�uje walne zgromadzenie, z tym 
�e liczba cz�onków i sk�ad pierwszej Rady Nadzorczej zostaj� ustalone w uchwale 
o przekszta�ceniu spó�ki w spó�k� akcyjn�.

2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze g�osowania grupami, Rada Nadzorcza liczy 5 
cz�onków. W takiej sytuacji, do sk�adu Rady Nadzorczej nie znajduj� zastosowania postanowienia 
ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. 

3. Tak d�ugo jak akcjonariusz BBI Capital Sp. z o.o. posiada co najmniej 20% (dwadzie�cia procent) 
g�osów na walnym zgromadzeniu, akcjonariusz ten powo�uje i odwo�uje 1 (jednego) cz�onka Rady 
Nadzorczej, który pe�ni funkcj� Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej. 

4. Cz�onkowie Rady Nadzorczej powo�ywani s� na 3 lata wspólnej kadencji. 

5. Od chwili uprawomocnienia si� decyzji o dopuszczeniu akcji Spó�ki do publicznego obrotu 
przynajmniej po�ow� cz�onków Rady Nadzorczej powinni stanowi� cz�onkowie niezale�ni. 

6. Za niezale�nego cz�onka Rady Nadzorczej nie mo�e by� w szczególno�ci uznana osoba, która: 
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1) by�a cz�onkiem Zarz�du Spó�ki w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed  
powo�aniem, 

2) by�a audytorem Spó�ki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat 
obrotowych przed powo�aniem, 

3) która, po�rednio lub bezpo�rednio, otrzymywa�a w ostatnim roku przed powo�aniem 
wynagrodzenie z tytu�u osobistego �wiadczenia us�ug, co mia�oby istotny wp�yw 
na podejmowanie niezale�nych decyzji, 

4) posiada, bezpo�rednio lub po�rednio, wi�cej ni� 1% akcji Spó�ki, 

5) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia 
w stosunku do cz�onków Rady Nadzorczej i Zarz�du Spó�ki. 

§ 15 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza. 

2. Od chwili wyga�ni�cia uprawnienia BBI Capital Sp. z o.o. do wskazywania Przewodnicz�cego 
Rady Nadzorczej, opisanego w § 14 ust. 2 Rada Nadzorcza b�dzie wybiera� ze swego grona 
tak�e Przewodnicz�cego Rady. 

§ 16 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj� si� przynajmniej raz na kwarta� i s� zwo�ywane przez jej 
Przewodnicz�cego. 

2. Zawiadomienia zawieraj�ce porz�dek obrad oraz wskazuj�ce czas i miejsce odbycia posiedzenia 
winny zosta� wys�ane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia 
Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez cz�onków Rady Nadzorczej. W nag�ych przypadkach 
posiedzenia Rady Nadzorczej mog� by� zwo�ane tak�e telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub 
poczty elektronicznej, co najmniej jeden dzie� przed dniem posiedzenia. 

3. Porz�dek obrad ustala oraz zawiadomienia wysy�a Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej. 

4. Przewodnicz�cym posiedzenia jest Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej, a w razie jego 
nieobecno�ci Sekretarz. 

§ 17 

1. W sprawach obj�tych porz�dkiem obrad okre�lonym w zawiadomieniu o zwo�aniu posiedzenia 
Rady cz�onkowie Rady Nadzorczej mog� bra� udzia� w podejmowaniu uchwa� Rady Nadzorczej 
oddaj�c swój g�os na pi�mie za po�rednictwem innego cz�onka Rady, z zastrze�eniem przepisu 
art. 388 § 4 kodeksu spó�ek handlowych. 

2. Z zastrze�eniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spó�ek handlowych Rada Nadzorcza mo�e tak�e
podejmowa� uchwa�y w trybie pisemnym lub za pomoc� �rodka porozumiewania si� na odleg�o��,
o ile wszyscy cz�onkowie Rady zostali powiadomieni o tre�ci projektu uchwa�y. Tre�� uchwa�
podj�tych na tak odbytym posiedzeniu  powinna zosta� podpisana przez ka�dego cz�onka Rady 
Nadzorczej, który bra� w nim udzia�.

3. W sprawach nieobj�tych porz�dkiem obrad Rada Nadzorcza uchwa�y podj�� nie mo�e, chyba 
�e wszyscy jej cz�onkowie s� obecni i wyra�aj� zgod� na powzi�cie uchwa�y. 

4. Rada Nadzorcza mo�e podj�� uchwa�� tak�e bez formalnego zwo�ania, je�eli obecni s� wszyscy 
jej cz�onkowie i wyra�aj� zgod� na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw 
na porz�dku obrad. 

5. Uchwa�y Rady Nadzorczej zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�osów, z tym �e w razie równo�ci
g�osów decyduje g�os Przewodnicz�cego. 

§ 18 

1. Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spó�ek 
handlowych (m.in. art. art. 382, 383 kodeksu spó�ek handlowych) do kompetencji Rady 
Nadzorczej nale�y: 

1) ustalanie liczby cz�onków Zarz�du, powo�ywanie, odwo�ywanie cz�onków Zarz�du oraz ustalanie 
ich wynagrodzenia, 
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2) wyra�anie zgody na nabycie lub zbycie przedsi�biorstwa, 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 PLN (pi�� milionów z�otych), 

3) wyra�anie zgody na przyznanie prawa g�osu zastawnikowi lub u�ytkownikowi akcji, 

4) zatwierdzanie Regulaminu Zarz�du Spó�ki,  

5) wybór bieg�ego rewidenta, 

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

2. Przy wykonywaniu swoich obowi�zków Rada Nadzorcza mo�e korzysta� z pomocy bieg�ych. 
Koszty bieg�ych ponosi Spó�ka. 

3. Rada Nadzorcza jest upowa�niona do uchwalenia swojego regulaminu. W przypadku gdy akcje 
Spó�ki cho�by jednej emisji zosta�y dopuszczone do publicznego obrotu i znajduj� si� w publicznym 
obrocie, Regulamin Rady Nadzorczej po uchwaleniu zostanie udost�pniony do publicznej wiadomo�ci.  

C. Zarz�d Spó�ki

§ 19 

1. Zarz�d Spó�ki sk�ada si� z 1 (jednego) albo wi�kszej liczby cz�onków do 6 (sze�ciu) 
powo�ywanych na okres wspólnej 5-letniej kadencji. 

2. W sk�adzie Zarz�du rozró�nia si� funkcje Prezesa oraz cz�onków Zarz�du. 

3. Rada Nadzorcza ustala ka�dorazowo liczb� cz�onków Zarz�du, powo�uje i odwo�uje Zarz�d oraz 
poszczególnych jego cz�onków na poszczególne funkcje, z tym �e sk�ad pierwszego Zarz�du
ustalony zostaje w uchwale o przekszta�ceniu Spó�ki w spó�k� akcyjn�.

§ 20 

1. Sprawy przekraczaj�ce zwyk�y zarz�d Spó�k� wymagaj� uchwa�y Zarz�du.

2. 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. 

3. 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. 

§ 21 

1. Wszelkie sprawy zwi�zane z prowadzeniem Spó�ki nie zastrze�one ustaw� lub niniejszym 
statutem do wy��cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej nale��
do zakresu dzia�ania Zarz�du.

2. Szczegó�owe zasady pracy Zarz�du okre�li Regulamin Zarz�du.

3. Regulamin Zarz�du uchwala Zarz�d, a zatwierdza Rada Nadzorcza. 

§ 22 

Je�eli Zarz�d jest wieloosobowy 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. 

V. Rachunkowo�� Spó�ki 

§ 23 

1. Spó�ka tworzy nast�puj�ce kapita�y: 

- kapita� zak�adowy, 

- kapita� zapasowy, 
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- kapita�y rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele w tym 
na wyp�at� dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele okre�lone uchwa�� walnego zgromadzenia. 

2. Czysty zysk Spó�ki mo�e by� przeznaczony w szczególno�ci na: 

a) kapita� zapasowy, 

b) inwestycje, 

c) dywidendy dla akcjonariuszy, 

d) inne cele okre�lone uchwa�� walnego zgromadzenia. 

§ 24 

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z dzia�alno�ci Spó�ki Zarz�d zobowi�zany 
jest przed�o�y� Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozda� przez bieg�ych rewidentów, nie pó�niej 
ni� przed up�ywem pi�tego miesi�ca od dnia zako�czenia roku obrotowego. 

§ 25 

Rokiem obrotowym Spó�ki jest rok kalendarzowy, z tym �e pierwszy rok obrotowy zako�czy si�
z ko�cem roku kalendarzowego, w którym zostanie zarejestrowane przekszta�cenie spó�ki 
z ograniczon� odpowiedzialno�ci� w spó�k� akcyjn�.

VI. Rozwi�zanie i likwidacja Spó�ki

§ 26 

1. W razie likwidacji Spó�ki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarz�du. 

2. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarz�du Rada Nadzorcza wybierze dodatkowych 
likwidatorów w liczbie okre�lonej przez wnioskuj�cego, spo�ród wskazanych przez niego 
kandydatów. 

VII. Postanowienia ko�cowe 

§ 27 

W sprawach nie uregulowanych w statucie maj� zastosowanie przepisy kodeksu spó�ek handlowych 
i innych obowi�zuj�cych aktów prawnych. 
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Za��cznik nr 4 - Opinia Zarz�du uzasadniaj�ce wy��czenie prawa poboru 

Opinia Zarz�du TELL S.A. 
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji 

oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji 
(za��cznik do Uchwa�y Zarz�du Nr 1 z dnia 15 kwietnia 2005 r.) 

W celu pozyskania �rodków finansowych przeznaczonych na rozwój Spó�ki, Zarz�d podj�� uchwa��
o podwy�szeniu kapita�u zak�adowego Spó�ki w ramach kapita�u docelowego w drodze publicznej 
emisji akcji serii B. 

Przeprowadzenie publicznej emisji akcji pozwoli pozyska� niezb�dne Spó�ce �rodki finansowe 
w stosunkowo nied�ugim okresie czasu. 

Umo�liwi to Spó�ce przeprowadzenie planowanych inwestycji zwi�zanych z d�ugofalow� strategi�
rozwoju Spó�ki. 

W zwi�zku z powy�szym, pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji uzasadnione 
jest wa�nym interesem Spó�ki. 

Cena emisyjna akcji serii B zostanie ustalona w nast�puj�cy sposób: 

- przed rozpocz�ciem subskrypcji ustalony zostanie przedzia� cenowy akcji serii B, 

- w ramach ustalonego przedzia�u cenowego, w�ród inwestorów zostanie przeprowadzony proces 
budowania ksi�gi popytu na akcje serii B, 

- ostateczna cena emisyjna akcji serii B zostanie okre�lona na podstawie wyników procesu 
budowania ksi�gi popytu i zawiera� si� b�dzie w ustalonym przed rozpocz�ciem subskrypcji 
przedziale cenowym. 
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Za��cznik nr 5 - Definicje i skróty

Akcje Akcje Spó�ki

Akcje Serii A 780.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co 
do g�osu

Akcje Serii B 350.000 akcji zwyk�ych na okaziciela serii B 

Bank, BZ WBK SA Bank Zachodni WBK Spó�ka Akcyjna z siedzib� we 
Wroc�awiu 

Connex Sp. z o.o. Connex spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�
z siedzib� w Poznaniu 

DM BZWBK Dom Maklerski BZ WBK Spó�ka Akcyjna z siedzib�
w Poznaniu 

Dzie� Roboczy Dni od poniedzia�ku do pi�tku z wy��czeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy 

Emitent, Spó�ka, Tell S.A., Jednostka Tell Spó�ka Akcyjna z siedzib� w Poznaniu 

Era Nazwa handlowa sieci komórkowej, której operatorem 
jest PTC 

G�ówny Ekonomista BZ WBK S.A. Stanowisko s�u�bowe pracownika BZ WBK S.A. 
zajmuj�cego si� m.in. sporz�dzaniem prognoz 
makroekonomicznych. 

GPW Gie�da Papierów Warto�ciowych w Warszawie Spó�ka 
Akcyjna. 

Grupa, Grupa Kapita�owa Grupa kapita�owa Emitenta w sk�ad której wchodz�
nast�puj�ce podmioty: Tell S.A. jako podmiot 
dominuj�cy oraz Connex Sp. z o.o. 

GSM Global System for Mobile Communication – standard 
telefonii komórkowej. Sieci GSM dzia�aj� w pasmach 
900, 1800 I 1900 MHZ 

IDEA Nazwa handlowa sieci komórkowej, której operatorem 
jest PTK Centertel 

Inwestorzy Osoby fizyczne, prawne oraz nie posiadaj�cy 
osobowo�ci prawnej, rezydenci i nierezydenci 
w rozumieniu Prawa Dewizowego, dokonuj�cy zapisu 
na Akcje Serii B w ramach publicznej subskrypcji 

Kancelaria Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Wi�ckowska 
Radca Prawny 

Karta SIM Subscriber Identity Module - karta z wbudowanym 
mikroprocesorem, na której zapisywane s� dane 
abonenta. Zapewnia dost�p do sieci komórkowej 
operatora oraz wykupionych us�ug. 

KDPW, Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych Spó�ka Akcyjna 

Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pó�n. zm.) 

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z pó�n. zm.) 

Kodeks Spó�ek Handlowych, k.s.h. Ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000 r. - Kodeks spó�ek 
handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 
z pó�niejszymi zmianami) 

Komisja, KPWiG Komisja Papierów Warto�ciowych i Gie�d

Komunikat Informacje wymaganych zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa 
o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi 
przekazywane przez Emitenta do publicznej 
wiadomo�ci w trybie przewidzianym w tym artykule 
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Konsorcjum Dystrybucyjne Konsorcjum domów maklerskich bior�cych udzia�
w ofercie Akcji Serii B, o ile zostanie utworzone 

MMS Multimedia Messaging Services – us�uga komunikacyjna 
przeznaczona dla telefonii komórkowej. Technologia MMS, 
oprócz tekstu, umo�liwia przesy�anie zdj��, sekwencji wideo 
oraz nagra� d�wi�kowych 

MVNO Mobile Virtual Network Operator – operator sieci 
telefonii komórkowej nie posiadaj�cy w�asnej 
infrastruktury nadawczej. Czas antenowy wykupuje 
od operatorów dzia�aj�cych na rynku i posiadaj�cych 
w�asne sieci nadawcze 

Oferta Publiczna subskrypcja do 350.000 Akcji Serii B 

Oferuj�cy Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzib� w Poznaniu 

Operator, PTK Centertel PTK Centertel Spó�ka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci� z siedzib� w Warszawie 

Orange Orange Brand Services Limited z siedzib� w Wielkiej 
Brytanii 

PAP Polska Agencja Prasowa 

PDA Prawa Do Akcji Serii B 

PLUS Nazwa handlowa sieci komórkowej, której operatorem 
jest Polkomtel 

POK Punkt Obs�ugi Klientów domu maklerskiego - cz�onka 
Konsorcjum Dystrybucyjnego 

Polkomtel Polkomtel Spó�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z pó�n. zm.) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178) 

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami 
Warto�ciowymi 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo 
o publicznym obrocie papierami warto�ciowymi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2002 Nr 49 poz. 447 z pó�n. zm.) 

Prawo Telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 
z pó�niejszymi zmianami) 

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy prospekt emisyjny przygotowywany w zwi�zku 
z wprowadzeniem do publicznego obrotu Akcji 
i oferowaniem Akcji Serii C oraz Akcji Serii D. 

PTC Polska Telefonia Cyfrowa Spó�ka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci� z siedzib� w Warszawie 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

Rozporz�dzenie Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie szczegó�owych warunków, jakim 
powinien odpowiada� prospekt emisyjny oraz skrót 
prospektu (Dz. U. z 2004 r. Nr 186 poz. 1921 
z pó�niejszymi zmianami) 

Rozporz�dzenie o Raportach Bie��cych 
i Okresowych 

Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 
r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów 
warto�ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 49 poz. 463) 

SMS Short Message Service – us�uga oferowana przez sieci 
GSM umo�liwiaj�ca wysy�anie z telefonu komórkowego 
lub z internetu, wiadomo�ci tekstowych o d�ugo�ci
do 160 znaków 
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Statut Statut Emitenta 

TP S.A. Telekomunikacja Polska Spó�ka Akcyjna z siedzib�
w Warszawie 

Umowa Agencyjna Umowa z dnia 6 stycznia 2005 r. zawarta pomi�dzy 
Emitentem i PTK Centertel 

UMTS Universal Mobile Telecommunication System - 
europejski standard systemu komórkowego trzeciej 
generacji (3G), wywodz�cy si� z systemu GSM 
o rozszerzonych mo�liwo�ciach transmisyjnych (pasmo 
384 kb/s - 2 Mb/s). Wspó�pracuje z innymi typami sieci, 
niekoniecznie komórkowymi, i zapewnia nowe 
szerokopasmowe us�ugi multimedialne (np. przekaz 
obrazu do telefonów przeno�nych) 

UOKiK Urz�d Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 
poz. 1319 z pó�niejszymi zmianami). 

Ustawa o Op�acie Skarbowej Ustawa z dnia 9 wrze�nia 2000 r. o op�acie skarbowej 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 86 poz. 960 z pó�niejszymi 
zmianami) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 
z pó�n. zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 
poz. 654 z pó�n. zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynno�ci Cywilnoprawnych Ustawa z dnia 9 wrze�nia 2000 r. o podatku 
od czynno�ci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 89 
poz. 959 z pó�niejszymi zmianami) 

Ustawa o Rachunkowo�ci Ustawa z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591) 

Zarz�d Zarz�d Emitenta 
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Za��cznik nr 6 

Lista Punktów Obs�ugi Klientów  

Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.  

L.p. Miejscowo�� Ulica 

1 BOLES�AWIEC ul. S�dowa 6 

2 BYDGOSZCZ ul. Powsta�ców Wlkp. 26 

3 CHORZÓW ul. Katowicka 72 

4 DZIER�ONIÓW ul. Mickiewicza 4 

5 GDA�SK ul. D�ugie Ogrody 10 

6 GDYNIA ul. 10 Lutego 11 

7 G�OGÓW ul. Obro�ców Pokoju 12 

8 GNIEZNO ul. Sienkiewicza 17 

9 GORZÓW WLKP ul. Pionierów 8 

10 GOSTY� ul. Bojanowskiego 22 

11 INOWROC�AW ul. Grodzka 5/7 

12 JAROCIN ul. Kili�skiego 2 a 

13 JELENIA GÓRA ul. Jasna 14 

14 KALISZ ul. Parczewskiego 9 a 

15 KATOWICE ul. Wita Stwosza 2 

16 K�DZIERZYN-KO�LE ul. �eromskiego 5 

17 K�PNO ul. Ko�ciuszki 6 

18 KIELCE ul. Wspólna 2 

19 K�ODZKO ul. Ko�ciuszki 7 

20 KONIN ul. Energetyka 6 a 

21 LEGNICA ul. Gwarna 4 a 

22 LESZNO ul. S�owia�ska 33 

23 LUBIN ul. Odrodzenia 5 

24 �ÓD� al. Pi�sudskiego 3 

25 NOWA SÓL ul. Moniuszki 9 

26 NOWY TOMY�L ul. Pozna�ska 13 

27 OPOLE ul. Ozimska 6 

28 OSTRÓW WLKP. pl. Bankowy 1 

29 PI�A ul. Sikorskiego 81 

30 P�OCK ul. Kolegialna 21 

31 POLKOWICE Rynek 13/14 

32 POZNA� ul. Szkolna 5 

33 POZNA� I pl. Wolno�ci 16 

34 POZNA� III ul. �w. Marcin 81 

35 S�UBICE ul. Ko�ciuszki 2 

36 �WIEBODZIN ul. G�ogowska 8 

37 TORU� ul. Krasi�skiego 2 
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38 TYCHY ul. Ba�uckiego 4 

39 WA�BRZYCH ul. Chrobrego 7 

40 WARSZAWA ul. Kasprowicza 132 

41 WARSZAWA Atrium Tower Al. Jana Paw�a II 25 

42 WROC�AW pl. Ko�ciuszki 7/8 

43 WROC�AW Rynek 9/11 

44 WRZE�NIA ul. Warszawska 17 

45 WSCHOWA ul. Niepodleg�o�ci 3 a 

46 ZGORZELEC ul. Wolno�ci 10-11 

47 ZIELONA GÓRA ul. Bankowa 5 


