
4.17 iczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w 
jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających  
i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie) na dzień 31.12.2006. 

 
Akcje Tell S.A. będące w posiadaniu osób zarządzających Emitenta: 

Rafał Maciej Stempniewicz – Prezes Zarządu – 70.200 akcji o wartości nominalnej 70.200 zł , 

Robert Tomasz Krasowski – Członek Zarządu – 6.650 akcji o wartości nominalnej 6.650 zł, 

Stanisław Jerzy Górski – Członek Zarządu – 2.150 akcji o wartości nominalnej 2.150 zł . 

Akcje Tell S.A. będące w posiadaniu osób nadzorujących Emitenta: 

Paweł Stanisław Turno – Przewodniczący Rady Nadzorczej – 68.250 akcji o wartości 
nominalnej 68.250 zł, 

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są w posiadaniu udziałów spółki zależnej Connex Sp. 

z o.o. 

4.19 Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu 
bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

 
Dnia  2 stycznia 2007 Spółka została poinformowana o zbyciu akcji Spółki przez BBI Capital S.A. z 

siedzibą w Poznaniu. W wyniku zbycia akcji Tell S.A. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29 

grudnia 2006 BBI nie posiada aktualnie żadnych akcji Tell S.A.. Przed zbyciem BBI Capital S.A. 

posiadało łącznie 289.150 akcji, reprezentujących 575.100 głosów na WZA oraz stanowiących 35,79% 

w głosach na WZA. 

Dnia 2 stycznia 2007 Zarząd Tell S.A. otrzymała zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez BBI 

Capital NFI S.A.. W wyniku nabycia Fundusz posiada łącznie 289.150 akcji, reprezentujących 575.100 

głosów na WZA oraz stanowiących 35,79% w głosach na WZA. Jednocześnie Zarząd Funduszu 

poinformował, że inwestycja ma charakter długoterminowy oraz, że nabycie akcji Tell S.A.  wpisuje się 

w  obszar zainteresowania inwestycyjnego Funduszu jako giełdowego wehikułu inwestycyjnego o 

charakterze venture capital. 

Zarząd Spółki został także poinformowany o sprzedaży akcji Spółki Tell S.A. przez: 

- Rafała Stempniewicza – Prezesa Zarządy Tell S.A., o sprzedaży 10.000 akcji Tell . Informację  o 

zawarciu w dniu 20 lutego 2007 r. transakcji sprzedaży akcji Spółki Tell S.A .przekazano 26 lutego 

2007 r. 

-Stanisława Górskiego – Członek Zarządu Tell S.A.. o sprzedaży 1.100 akcji Tell. Informację  o 

zawarciu w dniu 21 i 22 lutego 2007 r. transakcji sprzedaży akcji Spółki Tell S.A .przekazano 26 lutego 

2007 r. 

- Pawła Turno – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tell S.A., o sprzedaży 10.000 akcji Tell. 

Informację  o zawarciu w dniu 20 lutego 2007 r. transakcji sprzedaży akcji Spółki Tell S.A .przekazano 

26 lutego 2007 r. 

Zarząd Tell S.A. w dniu 1 lutego 2007 podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

w ramach kapitału celowego o kwotę 135 000 zł w drodze emisji 135.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Cena emisyjna została ustalona na 74 zł za każdą 

akcję. Wyemitowane akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki 

zostanie przeznaczony  do podziału za rok  obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Emisja w 



drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do Havo Sp. z o.o., z którą Spółka zawarła umowę nabycia 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 20 listopada 2006. Dotychczasowi akcjonariusze 

zostali pozbawieni prawa poboru. Podwyższenie kapitału w drodze opisanej emisji, w tym również 

pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, nastąpiło w oparciu o zgodę ( w 

oparciu o Statut Spółki) Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 1 z dnia 29 stycznia 2007 r. 

Pozbawienie praw poboru uzasadnione jest wagą umowy o nabycie zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Havo Sp. z o.o. dla realizacji strategii rozwoju polegającej na rozszerzeniu sieci 

sprzedaży. 

Dnia 2 marca 2007 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 lutego 2007 r., na podstawie którego w dniu 2 

marca 2007 r. zarejestrowano zmianę statutu Spółki uchwaloną przez Zarząd Spółki w dniu 1 lutego 

2007 r. 

Obecnie kapitał zakładowy Tell S.A.  wynosi 1 265 000 zł i dzieli się: 

- 476 950 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (na jedną akcję przypadają dwa głosy) 

- 303 050 akcji zwykłych serii A 

- 485 000 akcji zwykłych serii B. 

Dnia 7 marca 2007 Zarząd Tell S.A.  otrzymał zawiadomienie od Pana Pawła Rozwadowskiego  

dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%, w związku z podwyższeniem 

kapitału zakładowego. Pan Paweł Rozwadowski poinformował, że posiada 48.250 akcji Tell S.A., co 

daje 3,81% udziału w kapitale zakładowym, a przysługujące z nich głosy stanowią 4,73% w ogólnej 

liczbie głosów. 

Dnia 8 marca 2007 Zarząd Tell S.A.  otrzymała zawiadomienie od Pana Wojciecha Dziewolskiego 

dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%, w związku z podwyższeniem 

kapitału zakładowego. Pan Wojciech Dziewolski poinformował, że posiada 49.125 akcji Tell S.A., co 

daje 3,88% udziału w kapitale zakładowym, a przysługujące z nich głosy stanowią 4,78% w ogólnej. 

Akcjonariat posiadający powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu  Tell S.A. –

stan na 30.03.2007 

Akcjonariusz 
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BBI Capital NFI S.A. 285 950 3 200 289 150 571 900 3 200 575 100 22,86% 33,01% 
Havo Sp. z o.o.   135 000 135 000   135 000 135 000 10,67% 7,75% 
Piotr Kardach 34 125 34 125 68 250 68 250 34 125 102 375 5,40% 5,88% 
Paweł Turno 34 125 24 125 58 250 68 250 24 125 92 375 4,60% 5,30% 
Rafał Stempniewicz 35 000 25 200 60 200 70 000 25 200 95 200 4,76% 5,47% 
  389 200 221 650 610 850 778 400 221 650 1 000 050 48,29% 57,41% 
 


	iczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) emiten
	Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawar

