
Aneks nr 3 
do Prospektu emisyjnego Tell S.A. 

przygotowanego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

z dnia 9 października 2007 r. 
 

Str. 49 pkt 5.1.5.2.1. w opisie umowy sub-dealerskiej zawartej pomiędzy Connex Sp. z o.o. a 
Germanos Polska Sp. z o.o. dnia 25 września 2007 roku (dodanym  Aneksem nr 2 z dnia 26 
września 2007 roku) było: 

Ponadto Connex Sp. z o.o. zobowiązał się do ustanowienia na rzecz GERMANOS 
odpowiedniego zabezpieczenia swoich zobowiązań wynikających z umowy. Na dzień 
sporządzenia aneksu zabezpieczenie takie nie zostało jeszcze udzielone. 
 

jest: 

Ponadto Connex Sp. z o.o. zobowiązała się do ustanowienia na rzecz GERMANOS 
odpowiedniego zabezpieczenia swoich zobowiązań wynikających z umowy. W dniu 9 
października 2007 roku pomiędzy Emitentem a GERMANOS została zawarta umowa 
poręczenia, w której Emitent poręczył za istniejące i przyszłe zobowiązania Connex Sp. z 
o.o. wynikające z opisywanej umowy do kwoty 3.000.000 zł. Poręczenia udzielono 
bezterminowo, z tym, że może ono zostać przekształcone w poręczenie terminowe na mocy 
zgodnej woli stron.  
Celem realizacji swych roszczeń wobec Emitenta, wynikających z umowy poręczenia, 
GERMANOS zobowiązany jest, w terminie 30 dni od ostatniego dnia terminu płatności 
określonej kwoty, zgłosić roszczenie o jej zapłatę Emitentowi. Ten zaś powinien wykonać 
zobowiązanie nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o opóźnieniu 
Connex Sp. z o.o. w zapłacie danej kwoty. 
 
 
Str. 95 w pkt 18 po ostatnim akapicie dodaje się: 
 
W dniu 9 października 2007 roku Emitent udzielił poręczenia za zobowiązania Connex Sp. z 
o.o. wynikające z umowy sub-dealerskiej zawartej z Germanos Polska Sp. z o.o. (dalej 
GERMANOS) w dniu 25 września 2007 roku. Powyższa umowa zawierała zobowiązanie 
Connex Sp. z o.o. do ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności GERMANOS 
wynikających z tejże umowy. Udzielone poręczenie stanowi realizację wspomnianego 
zobowiązania. Umowa poręczenia zawarta pomiędzy Emitentem a GERMANOS zakłada 
odpowiedzialność Emitenta jako poręczyciela za zobowiązania Connex Sp. z o.o. wynikające 
z umowy sub-dealerskiej zarówno istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak i przyszłe. 
Poręczenie obejmuje zobowiązania przyszłe, o ile nie zostanie odwołane przed ich 
powstaniem. Poręczenie zostało udzielone bezterminowo, do łącznej wysokości 3.000.000 
zł. Celem realizacji swych roszczeń wobec Emitenta GERMANOS zobowiązany jest, w 
terminie 30 dni od ostatniego dnia terminu płatności określonej kwoty, zgłosić roszczenie o 
jej zapłatę Emitentowi. Ten zaś powinien wykonać zobowiązanie nie później niż w ciągu 14 
dni od daty otrzymania zawiadomienia o opóźnieniu Connex Sp. z o.o. w zapłacie danej 
kwoty. 
 


