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Aneks nr 2 

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 26 września 2007 r. 

 

 

 

Str. 10 pkt. 1.2.2 w czwartym akapicie dodano: 

Ponadto Connex Sp. z o.o. jest związany umową sub-dealerską dotyczącą zawierania w imieniu P4 
Sp. z o.o. - operatora sieci Play, umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.   

 

Str. 17 pkt. 1.2.1. w piątym akapicie dodano: 

Ponadto Connex sp. z o.o. prowadzi także dystrybucję produktów i usług telekomunikacyjnych 
oferowanych przez spółkę P4 sp. z o.o. (operatora sieci Play), na podstawie umowy dystrybucji oraz 
umowy sub-dealerskiej , które zostały opisane w pkt. 5.1.5.2.1 Dokumentu Rejestracyjnego. 

 

Str. 18 pkt. 1.2.2.2. w ostatnim akapicie dodano: 

Pozwolenia takiego, zgodnie z aktualnym brzmieniem Umowy Agencyjnej nie wymagało także 
zawarcie przez spółkę zależną Connex sp. z o.o. umowy sub-dealerskiej ze spółką Germanos Polska 
Sp. z o.o., która to umowa została opisana w pkt. 5.1.5.2.1 Dokumentu Rejestracyjnego. 

 

Str. 37 pkt. 5.1.1 w czwartym akapicie dodano: 

Ponadto Connex Sp. z o.o. jest związany umową sub-dealerską dotyczącą zawierania w imieniu P4 
Sp. z o.o. - operatora sieci Play, umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.   

 

Str. 40 pkt. 5.1.4 po ostatnim akapicie dodano: 

We wrześniu 2007 r. spółka zależna Connex Sp. z o.o., zawarła z Germanos Polska Sp. z o.o. umowę 
sub-dealerską dotyczącą zawierania w imieniu P4 Sp. z o.o. - operatora sieci Play, umów o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych. Ponadto Connex Sp. z o.o. na podstawie umowy będzie we 
własnym imieniu i na własne ryzyko prowadziła sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego (w 
szczególności telefonów komórkowych) i akcesoriów.  

 

Str. 49 pkt. 5.1.5.2.1. po ostatnim akapicie dodano: 

Umowa sub-dealerska z dnia 25 września 2007 roku zawarta ze spółką Germanos Polska Sp. z 
o.o. (dalej GERMANOS) z siedzibą w Warszawie 

Na podstawie opisywanej umowy GERMANOS ustanowiła Connex sp. z o.o. autoryzowanym, 
niewyłącznym dealerem produktów i usług wyszczególnionych w umowie, a oferowanych przez 
P4 Sp. z o.o. (operatora sieci Play) z siedzibą w Warszawie.  

Umowa sub-dealerska jest umową niewyłączną; Connex Sp. z o.o. jest uprawniony do 
prowadzenia w autoryzowanych punktach sprzedaży również reklamy, promocji i sprzedaży 
produktów lub usług innych niż P4 operatorów telekomunikacyjnych. 

Zgodnie z umową Connex sp. z o.o. zobowiązał się m.in. do: 

a) sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego i akcesoriów we własnym imieniu i na własne 
ryzyko, 

b) sprzedaży w imieniu spółki P4 sp. z o.o. usług telekomunikacyjnych, 
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c) prowadzenia obsługi posprzedażnej klienta P4 sp. z o.o. 

d) nabywania produktów lub usług wyłącznie od GERMANOS lub innego podmiotu 
wskazanego przez GERMANOS – nakaz wyłączności zaopatrywania się nie dotyczy 
wszystkich kategorii produktów i usług. Określone w umowie produkty i usługi, w 
szczególności sprzęt telekomunikacyjny nieobjęty refundacją oraz usługi pre-paid 
Connex sp. z o.o. może nabywać od innych dostawców niż GERMANOS lub podmiot 
przez niego wskazany.  

e) promocji i podejmowania działań marketingowych i reklamowych każdorazowo 
uzgodnionych z GERMANOS, dotyczących produktów i usług objętych umową; 

f) dołożenia najwyższej staranności przy zawieraniu umów w imieniu  P4 sp. z o.o.  

g) dbać o wysoki poziom obsługi klienta prezentowany przez wszystkich pracowników 
Connex sp. z o.o., jak również szkolić swoich pracowników  odpowiedzialnych za obsługę 
Klienta w ramach szkoleń wskazanych przez GERMANOS. Connex sp. z o.o. 
zobowiązana jest pokrywać koszty szkoleń.  

Umowa nie zapewnia Connex sp. z o.o wyłączności na dokonywanie usług dealerskich na rzecz 
GERMANOS. GERMANOS natomiast zastrzega sobie prawo wyłączności sprzedaży Produktów i 
Usług do określonych podmiotów, 

Connex sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie prowizyjne (Prowizja) za każdą prawidłowo sprzedaną 
usługę post-paid (sprzedaż usługi) w formie zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 
W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne: 

1) Kara umowna w wysokości 100.000 zł za każdy przypadek naruszenia przez Connex sp. z o.o. 

• nakazu sprzedaży określonych produktów oraz usług wyłącznie na autoryzowanych 
stoiskach,  

• zasad posługiwania się przez Connex sp. z o.o. oznaczeniami P4 sp. z o.o., 

• zasad przetwarzania danych osobowych klientów oraz informacji objętych tajemnicą 
telekomunikacyjną, 

• postanowień umowy dotyczących zasad pozyskiwania produktów lub usług P4 sp. z o.o. 
od podmiotów innych niż GERMANOS, 

• określonych w umowie zasad prowadzenia na autoryzowanych stoiskach reklamy, 
promocji i sprzedaży produktów lub usług innych niż P4 sp. z o.o. operatorów 
telekomunikacyjnych, 

• zasad dochowania poufności i ograniczonego używania informacji poufnych. 

2) Kara umowna w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek naruszenia przez Connex sp. z o.o. 
niektórych postanowień umownych, a w szczególności:  

• Niektórych zobowiązań Connex sp. z o.o. – m.in. obowiązku postępowania zgodnie ze 
wszelkimi instrukcjami lub wytycznymi otrzymanymi od GERMANOS dotyczącymi 
wykonywania umowy.   

• zakazu sprzedaży produktów po cenach niższych niż ustalone przez P4 sp. z o.o., bądź 
zakazu sprzedaży produktów używanych. 

• Zobowiązań Connex sp. z o.o. co do liczby stoisk, na których umowa będzie 
realizowana 

 

Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza prawa GERMANOS do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych ani też nie pozbawia do uprawnienia do 
rozwiązania umowy w trybie art. 15. 

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.  

GERMANOS może rozwiązać Umowę: 
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1) w każdym czasie, bez podawania przyczyn, za 90-dniowym wypowiedzeniem 
doręczonym Connex sp. z o.o. na piśmie, 

2) za 14-dniowym, pisemnym wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem uprzedniego 
pisemnego wezwania Connex sp. z o.o. do usunięcia naruszeń i po bezskutecznym 
upływie 14-dniowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń - w 
przypadku naruszenia przez Connex sp. z o.o. niektórych istotnych postanowień 
umowy, 

3) bez zachowania okresów wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień doręczenia pisma o 
rozwiązaniu umowy m.in. w następujących okolicznościach: 

• naruszenia przez Connex niektórych postanowień umowy,  

• Connex sp. z o.o. postawiony został w stan likwidacji (przymusowo lub 
dobrowolnie) lub stał się przedmiotem uchwały o rozwiązaniu jego 
działalności pomimo wypłacalności (chyba, że likwidacja lub uchwała o 
rozwiązaniu mają służyć restrukturyzacji lub połączeniu), 

• Connex sp. z o.o. zaprzestał terminowego spłacania zobowiązań wobec 
GERMANOS, 

• złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Connex sp. z o.o., 

• wygaśnięcia koncesji dla P4 sp. z o.o., 

• rozwiązania umowy łączącej GERMANOS z P4 sp. z o.o., na podstawie 
której GERMANOS  jest uprawniony do zawierania umów sub-
dealerskich. 

Connex sp. z o.o. może rozwiązać Umowę: 

1) w każdym czasie, bez podawania przyczyn, za 90-dniowym wypowiedzeniem 
doręczonym GERMANOS na piśmie.  

2) za 14-dniowym pisemnym wypowiedzeniem w przypadku naruszenia przez 
GERMANOS w sposób zawiniony istotnych warunków Umowy, pod warunkiem 
uprzedniego pisemnego wezwania GERMANOS do usunięcia lub zaprzestania 
naruszeń i nie usunięcia skutków takich naruszeń w terminie nie krótszym niż 14 dni. 

 

Connex sp. z o.o. nie jest uprawniona do przenoszenia na jakąkolwiek osobę trzecią praw i 
obowiązków wynikających z umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody GERMANOS. Zakaz 
ten nie dotyczy jednak przeniesienia praw  i wierzytelności na podmiot z grupy kapitałowej, do której 
należy Connex. Każda ze stron może obciążać swe prawa i wierzytelności wynikające z umowy 
zastawem rejestrowym. Strony są uprawnione do wzajemnego potrącania wymagalnych 
wierzytelności wynikających umowy. 

Umowa przewiduje możliwość udzielenia Connex sp. z o.o. przez GERMANOS limitu kredytowego. 
 
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. 
 

Str. 78 pkt. 11.2 po pierwszym akapicie w „dywersyfikacji działalności Grupy Kapitałowej” dodano: 

We wrześniu 2007 r. spółka zależna Connex Sp. z o.o., zawarła z Germanos Polska Sp. z o.o. umowę 
sub-dealerską dotyczącą zawierania w imieniu P4 Sp. z o.o. - operatora sieci Play, umów o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych.  

 

 


