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4.1 Informacje o zawartych umowach znacz¹cych dla dziaùalno�ci spóùek z Grupy Tell, w tym znanych 
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dokonanych poza jego grup¹ jednostek powi¹zanych oraz opis metod ich finansowania. 19 

4.3 Opis transakcji z podmiotami powi¹zanymi, je¿eli jednorazowa lub ù¹czna warto�ã transakcji 
zawartych przez dany podmiot powi¹zany w okresie od pocz¹tku roku obrotowego przekracza wyra¿on¹ 
w zùotych równowarto�ã kwoty 500.000 euro. 19 

4.4 Informacje o zaci¹gniêtych kredytach, o umowach po¿yczek, z uwzglêdnieniem terminów ich 
wymagalno�ci, oraz o udzielonych porêczeniach i gwarancjach. 19 
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udzielonych porêczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzglêdnieniem po¿yczek, porêczeñ i 
gwarancji udzielonych jednostkom powi¹zanym emitenta. 20 
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4.7 Opis wykorzystania przez Emitenta wpùywów z emisji. 21 

4.8 Obja�nienie ró¿nic pomiêdzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym  a wcze�niej 
publikowanymi prognozami wyników na dany rok. 21 

4.9 Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycz¹c¹ zarz¹dzania zasobami finansowymi, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem zdolno�ci wywi¹zywania siê z zaci¹gniêtych zobowi¹zañ, oraz okre�lenie ewentualnych 
zagro¿eñ i dziaùañ, jakie emitent podj¹ù lub zamierza podj¹ã w celu przeciwdziaùania tym zagro¿eniom. 21 

4.10 Ocena mo¿liwo�ci realizacji zamierzeñ inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitaùowych,  w 
porównaniu do wielko�ci posiadanych �rodków, z uwzglêdnieniem mo¿liwych zmian  w strukturze 
finansowania tej dziaùalno�ci. 22 

4.11 Charakterystyka zewnêtrznych i wewnêtrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiêbiorstwa 
emitenta oraz opis perspektyw rozwoju dziaùalno�ci emitenta co najmniej do koñca roku obrotowego 
nastêpuj¹cego po roku obrotowym, za który sporz¹dzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w 
raporcie rocznym,  z uwzglêdnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej. 22 

4.12 Najwa¿niejsze osi¹gniêcia w zakresie badañ i rozwoju. 23 

4.13 Zmiany w podstawowych zasadach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem emitenta i jego grup¹ 
kapitaùow¹. 23 

4.14 Zmiany w skùadzie osób zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych emitenta w ci¹gu ostatniego roku 
obrotowego, zasady dotycz¹ce powoùywania i odwoùywania osób zarz¹dzaj¹cych oraz uprawnienia osób 
zarz¹dzaj¹cych, w szczególno�ci prawo do podjêcia decyzji  o emisji lub wykupie akcji. 23 

4.15 Umowy zawarte miêdzy emitentem a osobami zarz¹dzaj¹cymi, przewiduj¹ce rekompensatê w 
przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wa¿nej przyczyny lub gdy ich 
odwoùanie lub zwolnienie nastêpuje z powodu poù¹czenia emitenta przez przejêcie. 24 

4.16 Warto�ã wynagrodzeñ, nagród lub korzy�ci, w tym wynikaj¹cych z programów motywacyjnych lub 
premiowych opartych na kapitale emitenta wypùaconych lub nale¿nych czùonkom zarz¹du i rady 
nadzorczej oraz  informacja o warto�ci wynagrodzeñ z tytuùu peùnienia funkcji we wùadzach spóùek 
zale¿nych. 24 



Grupa  kapitaùowa Tell S.A. 
Sprawozdanie Zarz¹du z dziaùalno�ci jednostki za rok 2005 

 

 4 

4.17 Liczba i warto�ã nominalna wszystkich akcji (udziaùów) emitenta oraz akcji i udziaùów w 
jednostkach powi¹zanych emitenta, bêd¹cych w posiadaniu osób zarz¹dzaj¹cych  i nadzoruj¹cych (dla 
ka¿dej osoby oddzielnie). 25 

4.18 Akcjonariusze posiadaj¹cych, bezpo�rednio lub po�rednio przez podmioty zale¿ne, co najmniej 5 
% w ogólnej liczbie gùosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych 
przez te podmioty akcji, ich procentowego udziaùu w kapitale zakùadowym, liczby gùosów z nich 
wynikaj¹cych i ich procentowego udziaùu w ogólnej liczbie gùosów na walnym zgromadzeniu na dzieñ 
31.12.2005 r. . 25 

4.19 Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym równie¿ zawartych po dniu bilansowym), w 
wyniku których mog¹ w przyszùo�ci nast¹piã zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy. 25 

4.20 Posiadacze wszelkich papierów warto�ciowych, które daj¹ specjalne uprawnienia kontrolne w 
stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnieñ. 25 

4.21 Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 25 

4.22 Wskazanie wszelkich ograniczeñ dotycz¹cych przenoszenia prawa wùasno�ci papierów 
warto�ciowych emitenta oraz wszelkich ograniczeñ w zakresie wykonywania prawa gùosu przypadaj¹cych 
na akcje emitenta. 26 

4.23 Informacja o umowie Emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdañ finansowych.26 
 



Grupa  kapitaùowa Tell S.A. 
Sprawozdanie Zarz¹du z dziaùalno�ci jednostki za rok 2005 

 

 5 

  
1 STAN PRAWNY JEDNOSTKI DOMINUJ¥CEJ TELL S.A. 

 

Peùna nazwa podmiotu: Tell Spóùka Akcyjna 

Adres siedziby:  ul. Grunwaldzka 182/196, 60-186 Poznañ 

 
Spóùka Tell S.A. powstaùa z przeksztaùcenia Tell Sp. z o.o. na podstawie Uchwaùy 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników nr 1 z dnia 15 listopada 2004, zaprotokoùowanego 

przez notariusza Aleksandrê Bùa¿ejczak-Zd¿arsk¹, kancelaria notarialna w Poznaniu ul. Szkolna 

15/6, repertorium A nr 7307/2004. Spóùka jest wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego pod 

numerem KRS 0000222514. Rejestracja Spóùki nast¹piùa 30 listopada 2004. Spóùka Tell Sp. z  

o.o. zostaùa wykre�lona z  KRS 0000020791 z  dniem 3 grudnia 2004r. 

Spóùce nadano numer statystyczny REGON 630822208. Podstawowy przedmiot dziaùalno�ci 

spóùki wedùug PKD: 5118 dziaùalno�ã agentów specjalizuj¹cych siê w sprzeda¿y okre�lonego 

towaru lub okre�lonej grupy towarów gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

Czas trwania Spóùki jest nieoznaczony. Wedùug statutu Spóùki przedmiotem dziaùania Spóùki jest: 

- telekomunikacja 

- handel hurtowy i komis artykuùów telekomunikacyjnych. w tym sprzeda¿ hurtowa tych 

artykuùów na zlecenie 

- sprzeda¿ hurtowa maszyn i urz¹dzeñ biurowych 

- sprzeda¿ detaliczna sprzêtu telekomunikacyjnego 

- informatyka 

- reklama 

Skùad organów Spóùki dominuj¹cej: 

Skùad Zarz¹du Tell SA :  

Rafaù Maciej Stempniewicz � Prezes Zarz¹du, 

Robert Tomasz Krasowski � Czùonek Zarz¹du, 

Stanisùaw Jerzy Górski � Czùonek Zarz¹du. 

Skùad Rady Nadzorczej Tell SA :  

Paweù Stanisùaw Turno � Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, 

Janusz Grzegorz Samelak � Czùonek Rady Nadzorczej, 

Piotr Karmelita � Czùonek Rady Nadzorczej.   

Mariola Wiêckowska � Czùonek Rady Nadzorczej 

Tomasz Buczak � Czùonek Rady Nadzorczej 

 
Obecnie kapitaù zakùadowy Tell S.A.  wynosi 1 130 000 zù i dzieli siê: 

- 476 950 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (na jedn¹ akcjê przypadaj¹ dwa gùosy) 

- 303 050 akcji zwykùych serii A 

- 350 000 akcji zwykùych serii B. 
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W roku 2005 przeprowadzono emisjê akcji serii B. Podstaw¹ prawn¹ wprowadzenia akcji serii B  do 

publicznego obrotu byùa uchwaùa zwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia 15 kwietnia 2005, w 

której akcjonariusze wyrazili zgodê i zobowi¹zali Zarz¹d spóùki do pojêcia wszelkich niezbêdnych 

czynno�ci, maj¹cych na cele wprowadzenie akcji serii B oraz akcji emitowanych w ramach kapitaùu 

docelowego do publicznego obrotu. Emisja akcji zostaùa przeprowadzona zgodnie z przepisami Prawa 

o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowym. Na podstawie Prospektu emisyjnego wprowadzono 

do publicznego obrotu 350 000 akcji zwykùych na okaziciela, o jednostkowej warto�ci nominalnej 1 zù. 

Akcje oferowano w transzy inwestorów indywidualnych � 87 500 akcji serii B oraz  w transzy 

inwestorów instytucjonalnych � 262 500 akcji serii B. Subskrypcja akcji serii B miaùa miejsce w dniach  

od 26.09 do 7.10.2005. Akcje serii B zostaùy przydzielone 7.10.2005 r.. Cena emisyjna wynosiùa 46,50 

zù. Warto�ã subskrypcji wyniosùa 16 275 000 zù. 

Dnia 25.10.2005 r. na podstawie postanowienia S¹du rejonowego w Poznaniu, Wydziaù XXIV 

Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego z dnia 24.10.2005 r., zrejestrowaù podwy¿szenie kapitaùu 

zakùadowego o kwotê 350 000 zù. 

 

2 Jednostki zale¿ne 
 

2.1 Informacje o powi¹zaniach organizacyjnych lub kapitaùowych emitenta z innymi 
podmiotami.  Opis organizacji Grupy kapitaùowej, opis zmian ze wskazaniem przyczyn. 
 

 
Grupê Kapitaùow¹ tworz¹ Tell S.A. jako jednostka dominuj¹ca oraz Connex Sp. z o.o. jako spóùka 

zale¿na objêta sprawozdaniem skonsolidowanym.  

W ci¹gu roku obrotowego nie miaùy miejsca zmiany w organizacji Grup Tell. 
Connex Sp. z o.o. 

 Siedziba Spóùki: ul. Grunwaldzka 182/196, 60-186 Poznañ, 

 Podstawowy przedmiot dziaùalno�ci: sprzeda¿ detaliczna sprzêtu telekomunikacyjnego (PKD 
5248A)  

 Podstawy prawne dziaùalno�ci Spóùki: Spóùka powstaùa w dniu 6 lipca 2000 roku � Akt Notarialny 

REP. A 4298/200. Organ prowadz¹cy rejestr: S¹d Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydziaù 

Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego numer KRS 0000024020. 

 Udziaùy posiadane przez jednostkê dominuj¹c¹: Dnia 14.09.2001 r. Spóùka Tell Sp. z o.o. nabyùa 

80 udziaùów po 500 zù ka¿dy o ù¹cznej warto�ci nominalnej 40 tys. zù. Dnia 30.06.2003 r. Spóùka 

Tell Sp. z o.o. nabyùa 320 udziaùów po 500 zù ka¿dy o ù¹cznej warto�ci nominalnej 160 tys. zù. 

Razem 400 udziaùów w warto�ci nominalnej - 500 zù za udziaù. Warto�ã akcji wg ceny nabycia 

wynosi 150 tys. zù. Spóùka Tell SA posiada w Spóùce Connex Sp. z o.o. 100% udziaùów w kapitale 

zakùadowym Spóùki. Udziaùy pokryto wkùadem pieniê¿nym. 
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Struktura Grupy Kapitaùowej Tell S.A. 
 

GRUPA KAPITA£OWA TELL S.A. 
 
 
 

   
   
   
   
 100%  
    
    
  

Connex Sp. z o.o. 
  

 

 
Skùad organów Spóùki zale¿nej Connex Sp. o.o. : 

Skùad Zarz¹du  :  

Rafaù Maciej Stempniewicz � Prezes Zarz¹du.  

3 SYTUACJA FINANSOWA GRUPY 
 
3.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usùugach wraz z ich okre�leniem 

warto�ciowym i ilo�ciowym oraz udziaùem poszczególnych produktów, towarów i usùug 
(je¿eli s¹ istotne) albo ich grup w sprzeda¿y Grupy ogóùem, a tak¿e zmianach w tym 
zakresie w danym roku obrotowym. 

 

Spóùka dominuj¹ca - Tell S.A. jest Autoryzowanym Przedstawicielem Ogólnopolskim PTK Centertel 

Sp. z o.o.. Dziaùa na rynku sprzeda¿y detalicznej usùug telefonii komórkowej. Na dzieñ 31.12.2005 r. 

sprzeda¿ realizowana byùa poprzez sieã 156 salonów sprzeda¿y pod mark¹ Orange (kanaù 

dedykowany klientom indywidualnym) i 72 Konsultantów Klientów Biznesowych (kanaù dedykowany 

klientom biznesowym). Na mocy Umowy Agencyjnej zawartej z PTK Centertel, Tell S.A. oferuje 

klientom, na zasadzie wyù¹czno�ci, usùugi PTK Centertel oraz wybrane usùugi TP S.A. 

Tell S.A. jest najwiêkszym Autoryzowanym Przedstawicielem PTK Centertel. 

Spóùka zale¿na - Connex Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Dystrybutorem Ogólnopolskim PTK Centertel 

Sp. z o.o., Polkomtel S.A. oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w zakresie sprzeda¿y hurtowej 

asortymentu pre-paid.  

 
3.1.1 Aktywacje post-paid 

Na rynku telefonii komórkowej funkcjonuj¹ dwa podstawowe typy usùug: post-paid i pre-paid. 

Aktywacja typu post-paid (usùuga opùacana �z doùu�) charakteryzuje siê obowi¹zkiem podpisania przez 

klienta umowy terminowej z operatorem (najczê�ciej na okres 2 lat) i konieczno�ci¹ pùacenia 

miesiêcznego abonamentu. W ramach usùugi post-paid, coraz wiêkszy udziaù maj¹ usùugi transmisji 

danych, umo¿liwiaj¹ce mobilny dostêp do Internetu, w oparciu o odrêbn¹ kartê SIM, instalowan¹ w 

komputerach przeno�nych. Z tytuùu pozyskania klienta w systemie post-paid i odnowienia umowy z 

klientem pozyskanym w przeszùo�ci, Tell S.A. otrzymuje od PTK Centertel prowizjê. Prowizje te 

stanowi¹ najwa¿niejsze êródùo mar¿y Tell S.A.. 
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3.1.2 Aktywacje pre-paid 

Aktywacja typu pre-paid (usùuga opùacana �z góry�) nie wymaga od klienta podpisania umowy z 

operatorem i pùacenia miesiêcznego abonamentu. Wynagrodzenie za przyù¹czenie klienta do sieci 

PTK Centertel, ma postaã mar¿y handlowej, realizowanej w przytùaczaj¹cej wiêkszo�ci, na sprzeda¿y 

tzw. zestawów startowych (karta SIM wraz z numerem telefonu) i w coraz mniejszym stopniu, na 

sprzeda¿y tzw. zestawów z telefonem.  

 
3.1.3 Doùadowania kont pre-paid 

Kolejnym êródùem przychodów Grupy Tell S.A. s¹ karty doùadowuj¹ce (potoczne "zdrapki" lub 

doùadowania elektroniczne), które pozwalaj¹ na zasilenie konta u¿ytkownika usùugi pre-paid o 

konkretn¹ kwotê pieniêdzy, wykorzystywanych nastêpnie na rozmowy, sms-y i inne usùugi. 

Wynagrodzenie za sprzeda¿ klientowi tak rozumianego czasu antenowego, ma postaã mar¿y 

handlowej.  

 
3.1.4 Usùuga szerokopasmowego dostêpu do Internetu � Neostrada TP 

W odró¿nieniu od sieci dystrybucji usùug innych operatorów, Tell S.A. ma mo¿liwo�ã oferowania w 

swojej sieci sprzeda¿y tej najpopularniejszej obecnie w kraju usùugi szerokopasmowego dostêpu do 

Internetu. Z tytuùu pozyskania klienta Neostrady Tell S.A. otrzymuje prowizjê.  

 
3.1.5 Sprzeda¿ akcesoriów do telefonów komórkowych 

Sprzeda¿ akcesoriów do telefonów komórkowych stanowi niezale¿ne od PTK Centertel êródùo 

przychodów.  

 
3.1.6 Sprzeda¿ telefonów komórkowych wraz z usùug¹ post-paid  

Telefony komórkowe oferowane ù¹cznie z aktywacj¹ typu post-paid, nie stanowi¹ dla Tell S.A. êródùa 

mar¿y (ich sprzeda¿ jest neutralna dla mar¿y Tell S.A.), choã stanowi¹ êródùo przychodów. 

Sprzedawane s¹ one w cenach promocyjnych (w takich te¿ Tell S.A. kupuje je od PTK Centertel), 

znacznie ni¿szych od cen rynkowych. Zjawisko to jest przejawem subwencjonowania telefonów 

komórkowych przez operatora, celem obni¿enia bariery wej�cia do sieci dla klienta. Subwencja, 

stanowi rodzaj inwestycji operatora w klienta i zwraca siê operatorowi w miarê pùacenia przez klienta 

rachunków za korzystanie z usùug. 

 

3.1.7 Sprzeda¿ telefonów sim-free 

Telefony sim-free, czyli nowe telefony komórkowe, których zakup przez klienta nie wi¹¿e siê z 

podpisaniem umowy o �wiadczenie usùug telekomunikacyjnych z którymkolwiek z operatorów. 

Telefony te sprzedawane s¹ w cenie rynkowej. Wynagrodzenie za sprzeda¿ wystêpuje w postaci 

mar¿y handlowej. Obecnie, sprzeda¿ odbywa siê tylko w ramach wewn¹trzwspólnotowej dostawy 

towarów, na rynki europejskie. 

 
Poni¿sze tabele przedstawiaj¹ sprzeda¿ w podziale na asortyment oferowany przez Grupê Tell S.A. 

oraz wolumen sprzeda¿y gùównych linii przychodowych. 
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Przychody ze sprzeda¿y 
 produktów i towarów (tys. zù)  2005       2004 zmiana 

2005/2004 

Prowizje 40 084 28 963 138,40% 

Telefony*, zestawy prepaid  25 654 27 583 93,01% 

Karty doùadowuj¹ce pre-paid 52 958 38 131 138,89% 

Pozostaùe przychody 9 013 4 043 222,92% 

Razem 127 709 98 720 129,36% 
*telefony sim-free, telefony abonamentowe 

 

Wolumen sprzeda¿y   2005       2004 zmiana 
2005/2004 

Aktywacje post-paid 239 313 163 306 146,54% 

Aktywacje pre-paid 581 789 272 395 213,58% 

Razem 821 102 435 701 188,46% 

 
3.2 Informacje o rynkach zbytu, z uwzglêdnieniem podziaùu na rynki krajowe i zagraniczne, 

oraz informacje o êródùach zaopatrzenia w materiaùy do produkcji, w towary i usùugi, z 
okre�leniem uzale¿nienia od jednego lub wiêcej odbiorców i dostawców, a w przypadku 
gdy udziaù jednego odbiorcy lub dostawcy osi¹ga co najmniej 10 % przychodów ze 
sprzeda¿y ogóùem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udziaù w sprzeda¿y lub 
zaopatrzeniu oraz jego formalne powi¹zania z emitentem. 

 

3.2.1 Sytuacja na rynku telefonii komórkowej 

Rok 2005 byù kolejnym okresem, w którym rynek telefonii mobilnej w Polsce, mierzony liczb¹ 

abonentów wzrósù zgodnie z prognozami. Baza klientów przyù¹czonych do sieci operatorów 

zwiêkszyùa siê o ok.5,6 mln osób. Nasycenie rynku, mierzone liczb¹ kart SIM przypadaj¹cych na 100 

mieszkañców, osi¹gnêùo poziom ok. 77%. Poziom ten jest nadal jednym z najni¿szych w Europie,  

a ostatnie prognozy przewiduj¹ osi¹gniêcie w okresie najbli¿szych 2 lat poziomu bliskiego 100%. 

Liczba abonentów i nasycenie rynku GSM w Polsce w 2005
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�ródùo: TP SA 

 

W 2005 roku PTK Centertel zdecydowanie umocniù drug¹ pozycjê w zakresie udziaùów w rynku 

telefonii komórkowej, zrównuj¹c siê niemal pod wzglêdem liczby klientów z liderem � Polsk¹ Telefoni¹ 

Cyfrow¹, operatorem sieci ERA. 
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Udziaùy w rynku telefonii komórkowej

34,6%32,0%33,0%
35,0%37,0%35,7%

30,4%31,0%31,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2003 2004 2005

IDEA / ORANGE ERA PLUS
 

�ródùo: TP SA 

 

Liczba klientów na konie 2005 roku ksztaùtowaùa siê nastêpuj¹co: 

PTC    ERA   10 mln 

Centertel  ORANGE  9,9 mln 

Polkomtel  PLUS   8,7 mln 

 

Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ na rynku w 2005 roku byùa zmiana marki IDEA na ORANGE. 

Nast¹piùo to we wrze�niu 2005 r. i byùo bezprecedensow¹ operacj¹ w historii telefonii komórkowej w 

Polsce, ale jak siê wydaje, analogiczne posuniêcia dotyczyã bêd¹ tak¿e operatorów sieci ERA i PLUS. 

Z dostêpnych danych wynika, ¿e proces rebrandingu zostaù przeprowadzony z sukcesem, o czym 

mog¹ �wiadczyã opublikowane przez PTK Centertel wyniki spontanicznej rozpoznawalno�ci marki 

(44,5% w grudniu 2005r.) oraz udziaù PTK Centertel w pozyskaniu nowych klientów w IV kwartale 

2005r. na poziomie 41,5%. Z punktu widzenia wyników sprzeda¿y Tell S.A., wpùyw tej zmiany Zarz¹d 

Tell S.A. ocenia jako neutralny. 

 

Kolejn¹ tendencj¹ rynkow¹, która uwidoczniùa siê w roku 2005 i prawdopodobnie stanie siê jedn¹  

z wiod¹cych cech rynku w latach kolejnych, byù dynamiczny wzrost sprzeda¿y usùug stacjonarnego  

i mobilnego dostêpu do Internetu oraz usùug opartych na transmisji danych. 

 

 

3.2.2 Sieã sprzeda¿y Tell S.A. 

Na dzieñ 31.12.2005 sprzeda¿ realizowana byùa poprzez sieã 156 salonów sprzeda¿y (kanaù 

dedykowany klientom indywidualnym) i 72 konsultantów klientów biznesowych (kanaù dedykowany 

klientom biznesowym). Sprzeda¿ jest prowadzona w dwóch typach punktów sprzeda¿y, s¹ to salony 

firmowe i salony agencyjne. Salony firmowe to punkty sprzeda¿y, w których Spóùka, zatrudnia 

wùasnych pracowników i ma wùasn¹ kasê fiskaln¹. Salony agencyjne to punkty sprzeda¿y prowadzone 
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przez sub-agentów, tj. niezale¿ne podmioty gospodarcze prowadz¹ce dziaùalno�ã na wùasny 

rachunek. Dziaùalno�ã Spóùki obejmuje obszar caùego kraju. 

 

Sieã salonów TELL rozwinêùa siê w 2005 roku ze 134 sklepów w styczniu 2005 do 156 na koniec roku.  

Liczba Konsultantów Klientów Biznesowych wzrosùa z 52 w styczniu do 72 na koniec roku 2005. 

 

Dla Grupy, rok 2005 byù rokiem kontynuacji polityki podnoszenia jako�ci sieci sprzeda¿y. W rankingu, 

jako�ci ogólnopolskich sieci sprzeda¿y wspóùpracuj¹cych z PTK Centertel, Tell posiadaù najwiêksz¹ 

liczbê sklepów zaliczonych do najwy¿szej kategorii, a tak¿e najwy¿szy udziaù tych sklepów w stosunku 

do ogólnej liczby sklepów w swojej sieci.  

 

Wysiùki w dziedzinie jako�ci sieci sprzeda¿y, przyniosùy Spóùce wymierne korzy�ci w zakresie 

efektywno�ci. Poni¿ej przedstawiono wykresy porównuj¹ce efektywno�ã ró¿nych wielko�ci w stosunku 

do �redniego wyniku wszystkich Autoryzowanych Przedstawicieli PTK Centertel: 
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Wyniki Tell SA pokazane powy¿ej, w wiêkszo�ci przekrojów byùy najlepszymi wynikami w�ród 

ogólnopolskich Autoryzowanych przedstawicieli PTK Centertel. W uznaniu osi¹gniêã Spóùki, PTK 

Centertel uhonorowaù Spóùkê statuetk¹ za najwy¿sz¹ efektywno�ã sprzeda¿y na sklep, w�ród 

ogólnopolskich Autoryzowanych przedstawicieli PTK Centertel. 
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Za znaczny sukces, Zarz¹d Tell S.A. uznaje pùynne przej�cie przez skomplikowany proces 

rebrandingu sieci sklepów, zwi¹zany ze zmian¹ marki IDEA na ORANGE.  

 

3.2.3 Sieã sprzeda¿y Connex Sp. z o.o. 

Na dzieñ 31.12.2005 sprzeda¿ byùa realizowana przez 770 sklepów. Typowy sklep to niezale¿ny punkt 

handlowy, zlokalizowany na gùównej ulicy handlowej, na du¿ym osiedlu mieszkaniowym lub w centrum 

handlowym. Poza asortymentem pre-paid sklep w wiêkszo�ci przypadków oferuje tak¿e komis GSM, 

oraz inne. 

 

3.2.4 Uzale¿nienie od dostawców 

Gùównym dostawc¹ Grupy, jak i poszczególnych spóùek osobno, jest PTK Centertel Sp. z o.o. z 

siedzib¹ w Warszawie. Udziaù tego jednego operatora  osi¹gn¹ù 78% przychodów ze sprzeda¿y 

Grupy.  

 PTK Centertel nie jest powi¹zany ze spóùkami Grupy.   

 

3.3 Omówienie podstawowych wielko�ci ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w 
rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególno�ci opis czynników i zdarzeñ, w tym o 
nietypowym charakterze, maj¹cych znacz¹cy wpùyw na dziaùalno�ã Grupy i osi¹gniête 
przez ni¹ zyski lub poniesione straty w roku obrotowym. 

Przychody ze sprzeda¿y osi¹gnêùy w 2005 roku poziom 127.709  tys. zù. i byùy o 29,4% wy¿sze ni¿ w 

roku ubiegùym, przy czym najwa¿niejsza dla Grupy kategoria przychodów - przychody z prowizji, 

wzrosùy o 38,40%. Niespeùna 7% spadek przychodów w kategorii telefony i zestawy pre-paid, wynika 

ze zmian na rynku usùug pre-paid polegaj¹cych na wyparciu zestawów z telefonem (�rednia cena 

takiego zestawu to ok. 180 zù) przez zestawy startowe (wyù¹cznie karta SIM) oraz spadku cen 

zestawów  startowych (�rednio z 15 zù w I kwartale 2005r. do 10 zù w IV kwartale).  

Zysk brutto ze sprzeda¿y wyniósù 31.768 tys. zù. i byù o 44,5% wy¿szy ni¿ przed rokiem. W tej 

kategorii, zarówno w obszarze produktów i usùug (prowizje), jak i towarów (zestawy pre-paid, 

doùadowania, akcesoria), odnotowano wzrosty � odpowiednio o 46,6% i o 20,9%, w stosunku do roku 

ubiegùego. Finalnie, Spóùka osi¹gnêùa znacz¹cy wzrost stopy zysku brutto ze sprzeda¿y do poziomu 

24,9% z poziomu 22,3% w roku ubiegùym.  

W 2005 roku Spóùce udaùo siê niemal¿e podwoiã zysk operacyjny, który osi¹gn¹ù poziom 4.951 tys. zù. 

Stopa zysku operacyjnego wzrosùa do poziomu 3,9% z poziomu 2,6% w roku ubiegùym. 

Zysk z dziaùalno�ci operacyjnej, powiêkszony o amortyzacjê (EBITDA) wyniósù w 2005 roku 7.221 tys. 

zù. i tak¿e byù o ok. 84% wy¿szy ni¿ w analogicznym okresie roku ubiegùego. Stopa EBITDA wzrosùa do 

poziomu 6,0% z poziomu 4,0% w roku ubiegùym. 

Zysk netto wyniósù w 2005 roku 3.359 tys. zù. i byù o 134,7% ni¿ w analogicznym okresie roku 

ubiegùego. Stopa zysku netto wzrosùa do poziomu 2,6% z poziomu 1,5%. 
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Zestawienie podstawowych wielko�ci ekonomicznych Grupy Tell S.A. 

Wyszczególnienie (w tys. zù) 2005 2004 Zmiana 
w % 

Przychody ze sprzeda¿y 127 709 98 720 129% 

Zysk brutto ze sprzeda¿y 31 768 21 979 145% 

Zysk z dziaùalno�ci/operacyjny 4 951 2 518 197% 

Zysk brutto  4 297 1 915 224% 

Amortyzacja 2 270 1 416 160% 

        
EBIDTA 7 221 3 934 184% 

Stopa EBIDTA 6% 4% 142% 

Stopa zysku brutto ze sprzeda¿y 25% 22% 112% 

Stopa zysku operacyjnego 4% 3% 152% 

 

 
 
3.4 Analiza wskaênikowa 

Dla wùa�ciwiej interpretacji wskaêników charakteryzuj¹cych sprawno�ã zarz¹dzania maj¹tkiem 

obrotowym Grupy, niezbêdnym jest wyja�nienie sposobu odzwierciedlania w ksiêgach Spóùki 

dominuj¹cej (Spóùka), mechanizmu subsydiowania przez Operatora telefonów sprzedawanych z 

aktywacjami post-paid. 

Spóùka nabywa telefony od Operatora po cenach rynkowych. Z tytuùu tego zakupu powstaje 

zobowi¹zanie Spóùki w kwocie równej rynkowej cenie telefonu. Jednocze�nie w aktywach Spóùki 

powstaje zapas magazynowy wyceniony wedùug ceny rynkowej telefonu. 

Spóùka dokonuje sprzeda¿y ww. telefon w dwóch wariantach: 

 Sprzeda¿ telefonu bezpo�rednio klientowi w punkcie sprzeda¿y (salonie firmowym) 

W przypadku tym, sprzeda¿ nastêpuje wedùug ceny promocyjnej (z uwzglêdnieniem ustalonego przez 

Operatora poziomu subsydium). Spóùka ponosi wiêc chwilow¹ stratê na tej konkretnej transakcji. 

Jednak niezwùocznie po dokonaniu promocyjnej sprzeda¿y, zgodnie z procedurami ustalonymi w 

umowie z Operatorem, na podstawie faktury korekty, Operator umniejsza pierwotn¹ cenê zakupu 

telefonu przez Spóùkê, do wysoko�ci ceny promocyjnej (uwzglêdniaj¹cej wysoko�ã subsydium). Tak 

wiêc w efekcie koñcowym, dla Spóùki transakcja ma neutralny wpùyw na wynik finansowy. 

 Sprzeda¿ telefonu sub-agentowi, który nastêpnie sprzedaje go klientowi w punkcie sprzeda¿y 

W przypadku tym, sprzeda¿ nastêpuje wedùug pierwotnej ceny zakupu od Operatora, a nastêpnie 

proces przebiega analogicznie jak w przypadku pierwszym, przy czym to Spóùka wystawia  

sub-agentowi fakturê koryguj¹c¹ pierwotn¹ cenê sprzeda¿y. 

W konsekwencji opisanego powy¿ej mechanizmu, tzw. refundacji, powstaje stan, w którym formuùy 

liczenia wskaêników sprawno�ci zarz¹dzania, mog¹ zdaniem Spóùki sugerowaã ich zawy¿enie. 

Sytuacja ta wprost wynika z faktu, ¿e pozycje bilansowe (stany zapasów, nale¿no�ci i zobowi¹zañ 

wobec gùównego dostawcy z tytuùu zakupu telefonów sprzedawanych z usùugami post-paid) 

ewidencjonowane s¹ pierwotnych w cenach zakupu (bez uwzglêdnienia subsydiów), natomiast 

sprzeda¿ i warto�ã sprzedanych towarów w cenie zakupu tych telefonów, ewidencjonowane s¹ wedùug 
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cen promocyjnych (po uwzglêdnieniu refundacji). Jak wynika z przedstawionych poni¿ej formuù 

liczenia wskaêników rotacji, w ka¿dym przypadku zestawiaj¹ ze sob¹ dwie warto�ci, ewidencjonowane 

wedùug odmiennych zasad (np. nale¿no�ci / przychody ze sprzeda¿y).  

Dodatkowo, sam proces refundacji wypùywa bezpo�rednio na wysoko�ã nale¿no�ci i zobowi¹zañ 

wzajemnych pomiêdzy Operatorem, a Spóùk¹. W przypadku dokonania operacji matematycznej 

polegaj¹cej na kompensacie wzajemnych rozliczeñ, poziomy nale¿no�ci i zobowi¹zañ Spóùki byùyby 

ni¿sze ni¿ wykazane w sprawozdaniu finansowym. Spóùka zapewnia, ¿e rotacja towarów 

magazynowych, nale¿no�ci i zobowi¹zañ w praktyce jest znacznie krótsza, ni¿ wynikaùoby z 

wyliczenia poni¿szych wskaêników. 

 
Niezale¿nie od warto�ci, jakie otrzymujemy w wyniku zastosowania formuù wyliczania wskaêników, 

fakt i¿ formuùy te stosowane s¹ zarówno do wyników roku 2004, jak i 2005, pozwala na dokonanie 

analizy zmian poszczególnych wielko�ci.  

Lp. Nazwa wskaênika Formuùa Miernik 2005 2004 

1Wskaêniki sprawno�ci dziaùania       

1.1Wskaênik poziomu kosztów koszt uzyskania przychodu  

   przychody ze sprzeda¿y   

                0,97                      0,98    

1.2Wskaênik rotacji aktywów przychody ze sprzeda¿y  

   ogóùem aktywa   

                2,03                      1,84    

1.3Wskaênik rotacji aktywów trwaùych przychód ze sprzeda¿y  

    aktywa trwaùe   

              12,89                      9,67    

1.4Wskaênik rotacji �rodków obrotowych przychody ze sprzeda¿y  

   �rodki obrotowe   

                2,41                      2,28    

1.5Wskaênik rotacji zapasów przychody ze sprzeda¿y   

   �redni stan zapasów   

              13,02                    12,90    

1.6Wskaênik cykliczno�ci zapasów zapasy x ilo�ã dni w okresie  

   przychód ze sprzeda¿y dni 

              27,65                    27,91    

1.7Wskaênik rotacji nale¿no�ci przychód ze sprzeda¿y  

   
�redni stan nale¿no�ci z tytuùu dostaw i 

usùug   

                4,41                      3,89    

1.8Wskaênik cykliczno�ci nale¿no�ci nale¿no�ci x ilo�ã dni w okresie  

   przychód ze sprzeda¿y dni 

              81,71                    92,61    

2Wskaêniki efektywno�ci        

2.1Wskaênik rentowno�ci sprzed. brutto zysk na dziaù.gosp. x 100  

   przychód ze sprzeda¿y % 

3,88% 0,98% 

2.2Wskaênik rentowno�ci sprzed. netto zysk netto x 100  

   przychód ze sprzeda¿y % 

2,63% 1,45% 

2.3Wskaênik stopy zysku zysk netto x 100  

   �rodki trwaùe i obrotowe % 

5,34% 2,68% 
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2.4Wskaênik zyskowno�ci kapitaùów zysk netto x 100  

   kapitaùy wùasne �rednie % 

37,90% 29,54% 

3Wskaêniki pùynno�ci finansowej       

3.1Wskaênik pùynno�ci I stopnia aktywa bie¿¹ce ogóùem  

   bie¿¹ce zobowi¹zania   

                1,43                      0,96    

3.2Wskaênik pùynno�ci II stopnia aktywa bie¿. � zapasy -roz. miêdzyokresowe  

   bie¿¹ce zobowi¹zania   

                1,18                      0,72    

3.3Wskaênik pùynno�ci III stopnia �rodki pieniê¿ne  

   bie¿¹ce zobowi¹zania   

                0,36                      0,02    

4Wskaêniki struktury kapitaùu       

4.1Wskaênik zadùu¿enia kapitaù obcy  

   kapitaù wùasny   

                1,68                    10,04    

4.2Wskaênik êródeù finansowania kapitaù wùasny  

   kapitaù obcy   

                0,60                      0,10    

4.3
Wskaênik struktury finansowania 
maj¹tku kapitaù wùasny  

 kapitaùem wùasnym kapitaù caùkowity   

                0,37                      0,09    

4.4.
Wskaênik struktury finansowania 
maj¹tku kredyty bankowe  

 kredytem bankowym kapitaù caùkowity   

                0,06                      0,17    

4.5.
Wskaênik struktury finansowania 
maj¹tku zobowi¹zania wobec dostawców  

  zobowi¹zaniami kapitaù caùkowity   

                0,51                      0,65    

 

Wskaêniki sprawno�ci dziaùania 

Grupa zarz¹dza zapasami towarów w sposób prawidùowy. Wskaênik rotacji nale¿no�ci nie ulegù 

istotnym zmianom w porównaniu do roku 2004. 

Wskaênik efektywno�ci 

W roku 2005 znacznie wzrosùa efektywno�ã funkcjonowania spóùki mierzona wskaênikami 

zyskowno�ci i rentowno�ci. Znaczny wzrost zysku netto  poprawiù  rentowno�ã sprzeda¿y i maj¹tku. 

Osi¹gniêty  wyniku netto przyczyniù siê tak¿e do podniesienia rentowno�ci kapitaùów wùasnych 

Wskaênik pùynno�ci finansowej 

Wskaênik pùynno�ci I  stopnia ksztaùtuj¹cy siê na poziomie  zbli¿onym do 1.43 oznacza bardzo dobr¹  

sytuacjê pùynno�ciow¹. Spóùka dominuj¹ca  i spóùka zale¿na s¹ w peùni wypùacalna, nie posiadaj¹ 

¿adnych zalegùo�ci z tytuùu podatków i ubezpieczeñ spoùecznych. 

Wskaênik struktury kapitaùu 

Zaprezentowane wskaêniki pokazuj¹ na spadek kapitaùów obcych w stosunku do wùasnych.  Spadek 

wskaênika jest wynikiem pozyskania znacznych �rodków  z publicznej emisji akcji serii B. Zmniejszyùo 

siê  finansowanie maj¹tku zobowi¹zaniami wobec dostawców. Spadùo tak¿e zadùu¿enie kredytowe.  
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3.5 System prowizji odùo¿onych 

Zarz¹d przedstawia poni¿ej, opisany wcze�niej w Prospekcie Emisyjnym, system tzw. prowizji 

odùo¿onych z tytuùu sprzeda¿y aktywacji. 

Spóùka dominuj¹ca Tell S.A. (Spóùka) otrzymuje od PTK Centertel prowizjê z tytuùu przyù¹czenia 

nowego klienta w usùudze typu post-paid do sieci Operatora. Prowizja ta nie jest wypùacana 

jednorazowo. Spóùka otrzymuje j¹ w czterech ratach: pierwsz¹ czê�ã w miesi¹cu w którym sprzedano 

aktywacjê (tzw. prowizja miesiêczna), drug¹ czê�ã w szóstym miesi¹cu po sprzeda¿y danej aktywacji 

(tzw. prowizja 6-cio miesiêczna), trzeci¹ czê�ã w dwunastym miesi¹cu po sprzeda¿y danej aktywacji 

(tzw. prowizja 12-sto miesiêczna) i czwart¹ czê�ã w osiemnastym miesi¹cu po sprzeda¿y danej 

aktywacji (tzw. prowizja 18-sto miesiêczna). Wypùaty prowizji 6-cio, 12-sto, 18-sto miesiêcznych 

uwarunkowane s¹ ogólnie rzecz bior¹c, faktem wywi¹zywania siê abonenta ze swoich zobowi¹zañ 

wobec Operatora. 

Powy¿szy sposób wypùaty prowizji powoduje, ¿e w danym miesi¹cu Spóùka uzyskuje prowizjê 

miesiêczn¹ z tytuùu sprzeda¿y aktywacji w danym miesi¹cu oraz �uzyskuje� prawo do nale¿no�ci 

przyszùych, zwanych prowizjami odùo¿onymi. Na przychody Spóùki w danym miesi¹cu skùadaj¹ siê 

wiêc tak¿e prowizje �odùo¿one� z tytuùu sprzeda¿y aktywacji w okresach wcze�niejszych. 

Spóùka raz w miesi¹cu otrzymuje od Operatora zestawienie aktywacji sprzedanych w poprzednim 

miesi¹cu ze wskazan¹ prowizj¹ miesiêczn¹ nale¿n¹ jej z tytuùu tej sprzeda¿y (w otrzymywanym 

zestawieniu nie s¹ wykazywane prowizje 6M, 12M i 18M � tzw. prowizje odùo¿one, wynikaj¹ce ze 

sprzeda¿y aktywacji objêtych zestawieniem, których pùatno�ã przypadaã bêdzie w przyszùo�ci) oraz 

aktywacji sprzedanych w przeszùo�ci (odpowiednio 6, 12 i 18 miesiêcy wcze�niej), z tytuùu których w 

miesi¹cu bie¿¹cym Spóùce nale¿ne s¹ prowizje (odpowiednio prowizja 6M, 12M lub 18M). Przychody 

Spóùki w danym miesi¹cu stanowi zatem suma prowizji 1M z tytuùu bie¿¹cej sprzeda¿y oraz prowizji z 

tytuùu aktywacji sprzedanych w odpowiednich miesi¹cach w przeszùo�ci. 

Opisany powy¿ej system generowania przez Spóùkê przychodów z prowizji, determinuje w 

szczególno�ci rozkùad przepùywów pieniê¿nych w przypadku otwierania nowych punktów sprzeda¿y 

lub przejmowania istniej¹cych sieci sprzeda¿y. 

Spóùka szacuje, ¿e jej przychody z tytuùu odùo¿onych prowizji za aktywacje sprzedane do dnia 31 

grudnia 2005 r., wynios¹ ù¹cznie do dnia 31 maja 2007 roku okoùo 8.410.000 PLN. Analogicznie, 

mar¿a Spóùki pozostaùa po wypùatach prowizji dla sub-agentów, wyniesie szacunkowo 4.675.000 PLN. 
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3.6 Skonsolidowany bilans w tys. zù 
 

 
2005 

stan na koniec 
31.12.2005 

 

 
2004                                                     

rok poprzedni 
31.12.2004 

 SKONSOLIDOWANY BILANS                                                                                          

warto�ã struktura 
% warto�ã struktura 

% 

Dynamika 
w % 

2005/2004 

A k t y w a        

Aktywa trwaùe                9 911    16%      10 210    19% 97% 

Aktywa obrotowe              53 026    84%      43 305    81% 122% 

            

A k t y w a  r a z e m              62 937    100%      53 515    100% 118% 

       

P a s y w a           

Kapitaù wùasny przypadaj¹cy na wùa�cicieli              23 521    37%        4 846    9% 485% 

Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania              39 416    63%      48 669    91% 81% 

            

P a s y w a  r a z e m              62 937    100%      53 515    100% 118% 

 

Na koniec 2005 r. widoczny jest wzrost sum bilansowych o 18% w stosunku do roku ubiegùego. 

Nieznacznie obni¿yùa siê warto�ã aktywów trwaùych o 3%, gùównie w  wyniku amortyzacji. Zwiêkszenie 

siê procentowego udziaùy aktywów obrotowych o 22% jest wynikiem pozyskania  �rodków pieniê¿nych 

z emisji. W strukturze aktywów nast¹più spadek udziaùu aktywów trwaùych z 19% w 2004 do 16% w 

2005 r. na korzy�ã aktywów obrotowych odpowiednio z 81% w 2004 na 84% w 2005 r.. 

W strukturze pasywów widoczna jest znaczna zmiana w udziale kapitaùu  obcego � 91% w 2004 do 

63% w 2005 r.  na rzecz kapitaùu wùasnego � z 9% w 2004 na 37% w 2005 r.. Podobnie jak w 

przypadku aktywów i tutaj wpùyw maj¹ �rodki z emisji akcji serii B. Emitent czê�ã �rodków przeznaczyù, 

zgodnie z tre�ci¹ prospektu emisyjnego, na pokrycie bie¿¹cego zadùu¿enia kredytowego, dlatego te¿ 

zmniejszeniu ulegù udziaù zobowi¹zañ w strukturze pasywów . 

 

3.7 Skonsolidowany rachunek zysków i strat w tys. zù 
 

SKONSOLIDOWANY                                    
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

 

2005    
okres od 01.01.2005 

do 31.12.2005 

2004 
okres od 01.01.2004 

do 31.12.2004 

Dynamika 
w % 

Przychody netto ze sprzeda¿y             127 709         98 720    129% 

Koszty wùasny sprzeda¿y              95 941         76 741    125% 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów              18 666         13 122    142% 

      Warto�ã sprzedanych towarów              77 276         63 619    121% 

 Zysk  brutto ze sprzeda¿y               31 768         21 979    145% 

      Koszty sprzeda¿y              22 728         16 423    138% 

      Koszty ogólnego zarz¹du                4 076           3 039    134% 

      Pozostaùe przychody operacyjne                   209              196    106% 

      Pozostaùe koszty operacyjne                   222              195    114% 

Zysk z dziaùalno�ci                4 951           2 518    197% 
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      Przychody finansowe                   172                12    1 485% 

      Koszty finansowe                   826              615    134% 

Zysk brutto                 4 297           1 915    224% 

Podatek dochodowy                   938              483    194% 

Zysk netto z dziaùalno�ci kontynuowanej                3 359           1 432    235% 

 
W 2005 r. Grupa osi¹gnêùa wynik finansowy netto w wysoko�ci 3.359 tys. zù. Przychody ze sprzeda¿y 

wyniosùy 127.709 tys. zù .  

Sytuacja finansowa Grupy znacznie siê poprawiùa w 2005 r. w stosunku do roku poprzedniego. 

Przychody ze sprzeda¿y wzrosùy o 29%. Konsekwencj¹ tego  jest osi¹gniêcie zysku z dziaùalno�ci w 

kwocie 4.951 tys. zù oraz zysku netto w  kwocie 3.359 zù.  

 
3.8 Skonsolidowany rachunek przepùywów pieniê¿nych w tys. zù 
 

 SKONSOLIDOWANY                               
RACHUNEK  PRZEP£YWÓW  PIENIÆÝNYCH 

 

2005    
okres od 01.01.2005  

do 31.12.2005 

2004 
okres od 01.01.2004  

do 31.12.2004 

 Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalno�ci operacyjnej 6 243 873 

 Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalno�ci inwestycyjnej  -1 884 -5 636 

 Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalno�ci finansowej  7 877 5 055 

 Zmiana �rodków  pieniê¿nych netto 12 236 292 

  
Úrodki pieniê¿ne wg stanu na dzieñ 31.12.2005 r. wynosiùy 13.286 tys. zù i wzrosùy o 12.236 tys. zù w 

stosunku do stanu na koniec 2004 r.  

 
3.9 Czynniki i nietypowe zdarzenia maj¹ce wpùyw na wynik z dziaùalno�ci za rok obrotowy,  

z okre�leniem stopnia wpùywu tych czynników lub nietypowych zdarzeñ na osi¹gniêty 
przez Grupê Tell wynik . 

  

W ci¹gu roku obrotowego nie wyst¹piùy zdarzenia nietypowe, które miaùyby wpùyw na wynik osi¹gniêty 

przez Grupê.  

 
3.10 Opis istotnych czynników ryzyka i zagro¿eñ, z okre�leniem, w jakim stopniu Grupa Tell 

jest na nie nara¿ona. 
 

Zdaniem Spóùki, gùówne czynniki ryzyka to:  

3.10.1 Ryzyko zwi¹zane z sytuacj¹ makroekonomiczn¹ Polski 

3.10.2 Ryzyko zwi¹zane z uzale¿nieniem od PTK Centertel  

3.10.3 Ryzyko zwi¹zane z mo¿liwo�ci¹ rozwi¹zania lub wypowiedzenia Umowy Agencyjnej 

3.10.4 Ryzyko zwi¹zane z utrat¹ pozycji konkurencyjnej PTK Centertel 

 
 

4 INFORMACJE DODATKOWE 
 

4.1 Informacje o zawartych umowach znacz¹cych dla dziaùalno�ci spóùek z Grupy Tell, w tym 
znanych emitentowi umowach zawartych pomiêdzy akcjonariuszami (wspólnikami), 
umowach ubezpieczenia, wspóùpracy lub kooperacji. 
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4.1.1 Umowa Agencyjna z dnia 06-01-2005 roku 

Kluczow¹ umow¹ dla Spóùki Tell S.A. jest Umowa Agencyjna z dnia 06.01.2005r. (umowa ta zast¹piùa 

umowy obowi¹zuj¹ce poprzednio), na podstawie której Tell S.A. �wiadczy na rzecz PTK Centertel Sp. 

z  o.o. w usùugi agencyjnych w systemie telefonii komórkowej. 

4.1.2 Umowy o wspóùpracê handlow¹ z dnia 15-06-2005 roku 

Umowa zawarta pomiêdzy Connex Sp. z o.o. a Polsk¹ Telefoni¹ Cyfrowa Sp. z o.o. - operatorem 

sieci Era Tak Tak. Umowa dotyczy sprzeda¿y pakietów startowych Era Tak Tak i kuponów (zdrapek). 

Spóùka, na mocy umowy, staùa siê Autoryzowanym Przedstawicielem  PTC  bez prawa wyù¹czno�ci.  

4.1.3 Umowy o wspóùpracê handlow¹ z dnia 06-06-2005 roku 

Przedmiotem umowy zawartej pomiêdzy Connex Sp. z  o. o. a Polkomtel  S.A. � operatorem sieci 

SimPlus oraz Sami Swoi, s¹ zasady dystrybucji zestawów startowych, zestawów z telefonem oraz kart 

uzupeùniaj¹cych (zdrapki). Spóùka, na mocy umowy, staùa siê Autoryzowanym Przedstawicielem  

Polkomtel  bez prawa wyù¹czno�ci.  

 

4.2 Informacje gùównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery warto�ciowe, 
instrumenty finansowe, warto�ci niematerialne i prawne oraz nieruchomo�ci), w tym 
inwestycji kapitaùowych dokonanych poza jego grup¹ jednostek powi¹zanych oraz opis 
metod ich finansowania. 

 

Spóùka ani jednostka zale¿na, nie dokonywaùy inwestycji w papiery warto�ciowe, instrumenty 

finansowe oraz warto�ci niematerialne oraz nieruchomo�ci  w roku 2005. 

 

4.3 Opis transakcji z podmiotami powi¹zanymi, je¿eli jednorazowa lub ù¹czna warto�ã 
transakcji zawartych przez dany podmiot powi¹zany w okresie od pocz¹tku roku 
obrotowego przekracza wyra¿on¹ w zùotych równowarto�ã kwoty 500.000 euro. 

 

W roku 2005 spóùka dominuj¹ca Tell S.A nie zawarùa ze spóùk¹ zale¿n¹ ani ze znacz¹cym inwestorem 

transakcji przekraczaj¹cych równowarto�ã 500.000 euro. 

 
4.4 Informacje o zaci¹gniêtych kredytach, o umowach po¿yczek, z uwzglêdnieniem terminów 

ich wymagalno�ci, oraz o udzielonych porêczeniach i gwarancjach. 
 

ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE Z TYTU£U KREDYTÓW I POÝYCZEK     

Nazwa (firma) jednostki ze  Kredytobiorca 

Kwota 
kredytu  

wg 
umowy 

Kwota kredytu  
pozostaùa do 

spùaty na  
31-12-2005 

Warunki  Termin  

wskazaniem formy prawnej   
tys. zù tys. zù 

oprocentowania Spùaty 

BZ WBK S.A Wrocùaw Tell S.A. 640 340 WIBOR  1M+ 1,5% 2007-05-27 

BZ WBK S.A Wrocùaw Tell S.A 2900 2 047 WIBOR  1M+ 1,5% 2007-31-12 
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ZOBOWI¥ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTU£U KREDYTÓW I POÝYCZEK   

Nazwa (firma) Kredytobiorca 

Kwota 
kredytu   

wg 
umowy 

  
Kwota kredytu  

pozostaùa do spùaty 
na  

    31-12-2005 

Warunki Termin 

jednostki   
tys. zù tys. zù 

oprocentowania spùaty 

BZ WBK S.A Wrocùaw  Tell S.A 1 000 66 WIBOR 1M +1,25% 2006-09-15 

NORD/LB BANK POLSKA S.A. 
Warszwa 

 Tell S.A 6 000 22 WIBOR 1M +1,6% 2006-04-30 

BZ WBK S.A Wrocùaw  Connex Sp. z o.o 1 800 1 531 WIBOR 1M +0,70% 2006-09-15 

 
Oprocentowanie jest zmienne. Zmiana oprocentowania nastêpuje pierwszego dnia ka¿dego miesi¹ca 

kalendarzowego wg stawki z przedostatniego dnia roboczego miesi¹ca poprzedniego powiêkszonego 

o mar¿ê wg umowy.  Úrednia stawka WIBOR 1M w 2005 r. wyniosùa  5,46%. 

 

Gwarancje bankowe 

Grupa wykorzystuje przyznane linie gwarancyjne  jako: 

- gwarancjê dobrego  wykonania 

- gwarancjê zapùaty za usùugê najmu 

Wystawc¹ gwarancji bankowych jest NORD/LB Bank Polska S.A. do kwoty 1 000 tys. zù oraz BZ WBK  

do kwoty 1 000 tys. zù. Beneficjentami natomiast s¹ sieci handlowe, takie jak Tesco, Carreforur, Real, 

Kaufland oraz inne od których Spóùka dominuj¹ca dzier¿awi lokale handlowe w centrach handlowych. 

Beneficjentem gwarancji wystawionych przez BZ WBK  S.A. na zlecenie Connex Sp. z o.o. jest Polska 

Telefonia Cyfrowa oraz Polkomtel.  

 

4.5 Informacje o udzielonych po¿yczkach, z uwzglêdnieniem terminów ich wymagalno�ci, a 
tak¿e udzielonych porêczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzglêdnieniem 
po¿yczek, porêczeñ i gwarancji udzielonych jednostkom powi¹zanym emitenta. 

 
4.5.1 Udzielone po¿yczki 

Spóùka udzieliùa po¿yczek jednostce zale¿nej Connex Sp. z o.o. Stan na dzieñ 31.12.2005 wynosi 795 

tys. zù. Oprocentowanie po¿yczki jest zmienne i jest obliczane jako suma nastêpuj¹cych skùadników: 

stopa procentowa okre�lona w sposób wskazany poni¿ej plus mar¿a w wysoko�ci 2%. Stopa 

procentowa zmieniaùa siê ka¿dorazowo z pierwszym dniem miesi¹ca kalendarzowego okresu 

obowi¹zywania niniejszej umowy, proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczanej z zaokr¹gleniem 

do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie �redniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 

jednomiesiêcznych z ostatnich 10 dni roboczych poprzedniego miesi¹ca kalendarzowego. Úrednia 

stawka WIBOR 1 M ( obliczona w sposób wskazany powy¿ej) wyniosùa w 2005 roku 5,51%. 
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4.5.2 Udzielone porêczenia 

Spóùka dominuj¹ca Tell S.A. jest porêczycielem kredytu kupieckiego udzielonego jednostce zale¿nej 

Connex Sp. z o.o. przez PTK Centertel Sp. z o.o. do kwoty 2 500 tys. Porêczenie obejmuje wszelkie 

nale¿ne kwoty. Spóùka Tell S.A. jest porêczycielem kredytu kupieckiego udzielonego jednostce 

zale¿nej Connex Sp. z o.o. przez Polsk¹ Telefoniê Cyfrow¹ Sp. z o.o. do kwoty 1000 tys. zù oraz przez 

Polkomtel Sp. z o.o. do kwoty 1000 tys. zù.   

Bank BZ WBK S.A. udzieliù kredytu spóùce zale¿nej Connex Sp. z o.o., w wysoko�ci 1 800 tys. zù. W 

celu zabezpieczenia wierzytelno�ci z tytuùu umowy kredytowej, Tell S.A. zùo¿yù w banku kaucjê, 

przenosz¹c na bank wùasno�ã �rodków pieniê¿nych w kwocie 1 800 tys. zù do dnia spùaty 

wierzytelno�ci przez kredytobiorcê. Suma udzielonych porêczeñ przez spóùkê Tell SA. spóùce Connex 

Sp. z o.o. wynosi  6 300 tys. zù. 

 

4.6 Opis struktury gùównych lokat kapitaùowych lub gùównych inwestycji kapitaùowych 
dokonywanych w ramach Grupy Tell w danym roku obrotowym 

 
Nadwy¿ki �rodków pieniê¿nych Grupy Tell lokowano w 2005 roku wyù¹cznie w bezpieczne instrumenty 

finansowe w postaci krótkoterminowych lokat bankowych.  

 

4.7 Opis wykorzystania przez Emitenta wpùywów z emisji. 
  

Na dzieñ sporz¹dzenia sprawozdania Spóùka dominuj¹ca nie wykorzystaùa wpùywów z emisji. Zgodnie 

z zapisami prospektu emisyjnego, �rodki te zostan¹ wykorzystane do koñca 2006 roku. 

 

4.8 Obja�nienie ró¿nic pomiêdzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym  
a wcze�niej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. 

 

Spóùka Tell S.A. publikowaùa prognozê wyników finansowych Grupy na rok 2005.    

Wyszczególnienie  
(warto�ci skonsolidowane) 

Warto�ci prognozowane 
(w tys. PLN) 

Warto�ci uzyskane 
 (w tys. PLN) 

Realizacji 
( % ) 

Przychody ze sprzeda¿y       119 709           127 709    106,7% 

EBITDA           6 569              7 221    109,9% 

Zysk z dziaùalno�ci operacyjnej           4 692              4 951    105,5% 

Zysk netto           3 216              3 359    104,4% 

 

4.9 Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycz¹c¹ zarz¹dzania zasobami finansowymi, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem zdolno�ci wywi¹zywania siê z zaci¹gniêtych zobowi¹zañ, 
oraz okre�lenie ewentualnych zagro¿eñ i dziaùañ, jakie emitent podj¹ù lub zamierza 
podj¹ã w celu przeciwdziaùania tym zagro¿eniom. 

 

Grupa Tell S.A. w roku 2005 prowadziùa racjonaln¹ gospodarkê zasobami finansowymi. Poszczególne 

Spóùki Grupy  terminowo wywi¹zywaùy siê ze swoich zobowi¹zañ. Grupa prowadziùa restrykcyjn¹ 

politykê kredytow¹ wobec odbiorców oraz �cisùy monitoring nale¿no�ci.  
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4.10 Ocena mo¿liwo�ci realizacji zamierzeñ inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitaùowych,  
w porównaniu do wielko�ci posiadanych �rodków, z uwzglêdnieniem mo¿liwych zmian  
w strukturze finansowania tej dziaùalno�ci. 

 

Zamierzenia inwestycyjne zostan¹ zrealizowane dziêki wpùywom osi¹gniêtym z emisji akcji serii B, 

�rodkom wypracowanym z bie¿¹cej dziaùalno�ci przez Spóùkê oraz ewentualnie kredytom bankowym. 

 

4.11 Charakterystyka zewnêtrznych i wewnêtrznych czynników istotnych dla rozwoju 
przedsiêbiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju dziaùalno�ci emitenta co 
najmniej do koñca roku obrotowego nastêpuj¹cego po roku obrotowym, za który 
sporz¹dzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym,  
z uwzglêdnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej. 

 

Strategia Grupy zakùada maksymalizacjê wielko�ci i efektywno�ci sieci sprzeda¿y, poprzez inwestycje 

w otwieranie nowych punktów sprzeda¿y i przejmowanie istniej¹cych punktów od innych podmiotów. 

Celem realizacji powy¿szej strategii jest uzyskanie wzglêdnej konkurencyjno�ci Grupy nad 

pozostaùymi podmiotami z segmentu dystrybucji telefonii komórkowej. Grupa d¹¿y do osi¹gniêcia 

przewagi konkurencyjnej w zakresie wielko�ci realizowanego EBITDA, relacji mar¿y brutto ze 

sprzeda¿y do kosztów utrzymania sieci oraz lepszej efektywno�ci sieci sprzeda¿y ni¿ sieci 

prowadzone bezpo�rednio przez operatorów telefonii komórkowej. 

Najwa¿niejszymi czynnikami, które bêd¹ miaùy wpùyw na wyniki finansowe Grupy w roku 2006, bêd¹: 

a) sytuacja na rynku telefonii mobilnej, w tym: 

  tempo wzrostu nasycenia rynku,  

 wzrost liczby odnawianych umów z klientami pozyskanymi w latach poprzednich,  

 poziom migracji klientów miêdzy operatorami  

 wzrost sprzeda¿y usùug stacjonarnego i mobilnego dostêpu do Internetu oraz usùug 

opartych na transmisji danych. 

 �redni przychód z klienta; 

b) polityka sprzeda¿y PTK Centertel oraz pozostaùych operatorów; 

c) wej�cie na rynek ew. nowych operatorów; 

d) rozwój sieci sprzeda¿y 

e) polityka sprzeda¿y PTK Centertel oraz pozostaùych operatorów; 

f) wej�cie na rynek ewentualnych nowych operatorów; 

g) rozwój sieci sprzeda¿y 

 

Connex Sp. z o.o. buduje swoj¹ przewagê konkurencyjn¹ poprzez: 

a) zwiêkszanie liczby obsùugiwanych punktów sprzeda¿y, przy jednoczesnym budowaniu 

lojalno�ci dotychczasowych odbiorców, 

b) najlepsz¹ na rynku dostêpno�ã asortymentu,  
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c) najlepsze na rynku promocje, dedykowane dla swoich odbiorców � zgodnie z tym zaùo¿eniem 

promocje musz¹ wystêpowaã stale oraz musz¹ byã przynajmniej tak atrakcyjne, jak u 

najwiêkszych konkurentów , 

d) najlepsza jako�ã obsùugi odbiorców � poprzez wykorzystywanie wszystkich dostêpnych 

kanaùów dystrybucji informacji o produktach, skróceniu czasu dostawy, reklamacji, dostêpie do 

materiaùów reklamowych i promocyjnych itp. 

 

4.12 Najwa¿niejsze osi¹gniêcia w zakresie badañ i rozwoju. 
 

Spóùka nie prowadziùa w trakcie roku 2005 projektów w zakresie badañ i rozwoju. 

 

4.13 Zmiany w podstawowych zasadach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem emitenta i jego grup¹ 
kapitaùow¹. 

 

Emitent nie zmieniaù zasad zarz¹dzania przedsiêbiorstwem i jego Grup¹ kapitaùow¹. 

 

4.14 Zmiany w skùadzie osób zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych emitenta w ci¹gu ostatniego 
roku obrotowego, zasady dotycz¹ce powoùywania i odwoùywania osób zarz¹dzaj¹cych 
oraz uprawnienia osób zarz¹dzaj¹cych, w szczególno�ci prawo do podjêcia decyzji  
o emisji lub wykupie akcji. 

 

W 2005 roku nie nast¹piùy ¿adne zmiany w skùadzie Zarz¹du Spóùki dominuj¹cej Tell S.A.. 

 

W skùadzie Rady Nadzorczej Tell S.A. w 2005 roku miaùy miejsce nastêpuj¹ce zmiany: 

Z dniem 13 paêdziernika 2005 r. rezygnacjê z peùnienia funkcji czùonka Rady Nadzorczej zùo¿yli: 

Paweù Turno, 

Janusz Samelak,  

Ryszard Jaremek,  

Piotr Karmelita. 

 

W dniu 14 paêdziernika 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjêùo powy¿sze rezygnacje  

i odwoùaùo wymienionych wy¿ej czùonków Rady. Równie¿ w dniu 14 paêdziernika 2005 r. Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjêùo powoùanie przez akcjonariusza BBI Capital S.A. pana Pawùa 

Turno jako Przewodnicz¹cego Rady, a tak¿e powoùaùo do Rady Nadzorczej emitenta nastêpuj¹ce 

osoby: 

Piotra Karmelitê, 

Mariolê Wiêckowsk¹, 

Tomasza Buczaka, 

Janusza Samelaka. 

 

Czùonkowie Zarz¹du Tell S.A. s¹ powoùywani i odwoùywani przez Radê Nadzorcz¹. Uchwaùy Rady 

zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹, z tym, ¿e w razie równo�ci gùosów decyduje gùos 

Przewodnicz¹cego. 
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Do zakresu kompetencji Zarz¹du nale¿¹ wszystkie sprawy nie zastrze¿one ustaw¹ lub statutem do 

wyù¹cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarz¹d jest uprawniony do 

podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego Spóùki o kwotê do 585 tys. zù w terminie 3 lat od dnia 

zarejestrowania przeksztaùcenia Spóùki w spóùkê akcyjn¹ (30.11.2004 r.). Warunki podwy¿szenia 

kapitaùu, w tym konieczno�ã uzyskania zgody Rady Nadzorczej, okre�lone s¹ w §6 statutu Spóùki.  W 

ramach powy¿szego uprawnienia nast¹piùo ju¿ podwy¿szenie kapitaùu zakùadowego o kwotê 350 tys. 

zù.  

 

4.15 Umowy zawarte miêdzy emitentem a osobami zarz¹dzaj¹cymi, przewiduj¹ce 
rekompensatê w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez 
wa¿nej przyczyny lub gdy ich odwoùanie lub zwolnienie nastêpuje z powodu poù¹czenia 
emitenta przez przejêcie. 

 

Grupa  nie zawieraùa z osobami zarz¹dzaj¹cymi umów przewiduj¹cych rekompensaty w przypadku ich 

rezygnacji lub zwolnienia. 

 

4.16 Warto�ã wynagrodzeñ, nagród lub korzy�ci, w tym wynikaj¹cych z programów 
motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta wypùaconych lub 
nale¿nych czùonkom zarz¹du i rady nadzorczej oraz  informacja o warto�ci wynagrodzeñ 
z tytuùu peùnienia funkcji we wùadzach spóùek zale¿nych. 

 

W omawianym okresie Spóùka dominuj¹ca nie wypùacaùa wynagrodzeñ, nagród i innych korzy�ci 

wynikaj¹cych z programów motywacyjnych lub premiowych. Nie wyst¹piùy tak¿e nale¿ne lub 

potencjalnie nale¿ne wynagrodzenia, nagrody i korzy�ci z tego tytuùu. Spóùka nie przyznaùa tak¿e 

wynagrodzeñ i nagród z tytuùu peùnienia funkcji  we wùadzach spóùek podporz¹dkowanych. Czùonkowie 

Zarz¹du Spóùki otrzymywali w omawianym okresie wynagrodzenia z tytuùu umów o pracê. Czùonkowie 

Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie z tytuùu peùnienia funkcji w organie nadzoru.

Wynagrodzenie czùonków zarz¹du Emitenta oraz czùonków organów nadzoruj¹cych Emitenta za 2005 

i dane porównywalne: 

Czùonkowie Rady Nadzorczej                    
w  tys. zù 

2005                                           
rok bie¿¹cy 

2004         
dane porównywalne 

Janusz Samelak 12 12 

Ryszard Jaremek  7 

Paweù Turno 13 12 

Leszek Piaskowski  6 

Dawid Sukacz  3 

Mariola Wiêckowska 3  

Tomasz Buczak 3  

Piotr Karmelita 12 12 

razem 43 52 

Zarz¹d     

Rafaù Stempniewicz 252 216 

Robert Krasowski 147 59 

Stanisùaw Górski 144 120 

razem 543 396 

 

W omawianym okresie Zarz¹d Connex Sp. z o.o nie pobieraù wynagrodzenia za prowadzenie spraw 

spóùki. 
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4.17 Liczba i warto�ã nominalna wszystkich akcji (udziaùów) emitenta oraz akcji i udziaùów w 
jednostkach powi¹zanych emitenta, bêd¹cych w posiadaniu osób zarz¹dzaj¹cych  
i nadzoruj¹cych (dla ka¿dej osoby oddzielnie). 

 

Akcje Tell S.A. bêd¹ce w posiadaniu osób zarz¹dzaj¹cych Emitenta: 

Rafaù Maciej Stempniewicz � Prezes Zarz¹du � 70.200 akcji o warto�ci nominalnej 70.200 zù , 

Robert Tomasz Krasowski � Czùonek Zarz¹du � 6.650 akcji o warto�ci nominalnej 6.650 zù, 

Stanisùaw Jerzy Górski � Czùonek Zarz¹du � 2.148 akcji o warto�ci nominalnej 2.148 zù . 

Akcje Tell S.A. bêd¹ce w posiadaniu osób nadzoruj¹cych Emitenta: 

Paweù Stanisùaw Turno � Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej � 68.250 akcji o warto�ci 
nominalnej 68.250 zù, 

Osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce Emitenta nie s¹ w posiadaniu udziaùów spóùki zale¿nej Connex Sp. 

z o.o. 

4.18 Akcjonariusze posiadaj¹cych, bezpo�rednio lub po�rednio przez podmioty zale¿ne, co 
najmniej 5 % w ogólnej liczbie gùosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze 
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziaùu w 
kapitale zakùadowym, liczby gùosów z nich wynikaj¹cych i ich procentowego udziaùu w 
ogólnej liczbie gùosów na walnym zgromadzeniu na dzieñ 31.12.2005 r. . 

 

Akcjonariusz 
Tell S.A. 

 Liczba 
akcji 

imiennych  

Liczba 
akcji na 

okaziciela 
£¹czna 

liczba akcji 

Liczba gùosów 
przypadaj¹ca 

na akcje 
imienne 

Liczba gùosów 
przypadaj¹ca 
na akcje na 
okaziciela 

£¹czna 
liczba 
gùosów 

Udziaù  w 
kapitale 

zakùadowym 
Udziaù w 
gùosach 

          

BBI Capital S.A. 285 950  285 950 571 900  571 900 25,31% 35,59% 

Rafaù Stempniewicz 35 000 35 200 70 200 70 000 35 200 105 200 6,21% 6,55% 

Wojciech Dziewolski 34 125 34 125 68 250 68 250 34 125 102 375 6,04% 6,37% 

Piotr Kardach 34 125 34 125 68 250 68 250 34 125 102 375 6,04% 6,37% 

Paweù Rozwadowski 34 125 34 125 68 250 68 250 34 125 102 375 6,04% 6,37% 

Paweù Turno 34 125 34 125 68 250 68 250 34 125 102 375 6,04% 6,37% 

Razem 457 450 174 900 632 350 914 900 174 900 1 089 800 55,96% 67,82% 
 

4.19 Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym równie¿ zawartych po dniu 
bilansowym), w wyniku których mog¹ w przyszùo�ci nast¹piã zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

Zarz¹dowi Tell S.A. nie s¹ znane umowy , które mog¹ wpùyn¹ã na zmiany w proporcjach posiadanych 

akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

4.20 Posiadacze wszelkich papierów warto�ciowych, które daj¹ specjalne uprawnienia 
kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnieñ. 

 

Spóùka nie emitowaùa papierów warto�ciowych, daj¹cych specjalne uprawnienia kontrolne. 

 

4.21 Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 
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Spóùka nie prowadziùa programów pracowniczych w omawianym okresie. 

 

4.22 Wskazanie wszelkich ograniczeñ dotycz¹cych przenoszenia prawa wùasno�ci papierów 
warto�ciowych emitenta oraz wszelkich ograniczeñ w zakresie wykonywania prawa 
gùosu przypadaj¹cych na akcje emitenta. 

 

Akcje Tell S.A. nie s¹ obarczone ¿adnymi statutowymi ograniczeniami dotycz¹cymi ich przenoszenia 

ani wykonywania gùosu przypadaj¹ce na nie. Nie mniej, osoby bêd¹ce w posiadaniu akcji serii A 

zùo¿yùy o�wiadczenie o nie rozporz¹dzaniu w jakikolwiek sposób akcjami serii A w okresie 12 miesiêcy 

od dnia zakoñczenia subskrypcji akcji serii B, w tym szczególnie nie sprzedawania i nie obci¹¿ania 

akcji serii A na rzecz osób trzecich (lock-up). Dom Maklerski BZ WBK S.A. i Bank Zachodni WBK S.A. 

mog¹ zwolniã akcjonariuszy  z powy¿szego zobowi¹zania przed upùywem 12 miesiêcy. 

 

4.23 Informacja o umowie Emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdañ 
finansowych. 

 

Zarz¹d Spóùki Tell S.A. podpisaù dnia 21 grudnia 2005 umowê  z HLB Fr¹ckowiak i Wspólnicy  Sp. z 

o.o. z siedzib¹ w Poznaniu, wpisan¹ na listê Krajowej Rady Biegùych Rewidentów  pod numerem 238, 

w przedmiocie przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za rok 2005 . 

£¹czna wysoko�ã wynagrodzenia wynikaj¹cego z zawartych umów z podmiotem uprawnionym do 

badania sprawozdañ finansowych nale¿nego lub wypùaconego z tytuùu badania i przegl¹du 

sprawozdania finansowego Tell S. A., spóùki zale¿nej Connex Sp. z o.o.  oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego  za rok 2005 wynosiùa 88.084 zù brutto. 

£¹czna wysoko�ã wynagrodzenia wynikaj¹cego z zawartych umów z podmiotem uprawnionym do 

badania sprawozdañ finansowych nale¿nego lub wypùaconego z tytuùu badania sprawozdania 

finansowego Tell S. A., spóùki zale¿nej Connex Sp. z o.o.   oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego  za rok 2004 wynosiùa 64.660 zù brutto. 

Dodatkowo Emitent wypùaciù HLB Fr¹ckowiak i Wspólnicy  Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu za  

sporz¹dzenie czê�ci prospektu emisyjnego  kwotê 107.360 zù brutto. 

 
 
 
 

Poznañ, 24-04-2006 

 

czùonkowie Zarz¹du 

 

Prezes Zarz¹du  Rafaù Stempniewicz 

 

Czùonek Zarz¹du Stanisùaw Górski 
 

Czùonek Zarz¹du Robert Krasowski 
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