
PROSPEKT EMISYJNY AKCJI
Emitent: Tell Spó∏ka Akcyjna w siedzibà w Poznaniu, www.tell.pl

Na podstawie Prospektu wprowadzanych do publicznego obrotu jest: 

– 780.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o jednostkowej wartoÊci nominalnej 1,00 z∏,
– do 350.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii B, o jednostkowej wartoÊci nominalnej 1,00 z∏.

Z wprowadzanymi do publicznego obrotu Akcjami Serii B zwiàzane b´dà PDA.

W dniu 3 sierpnia 2005 r. Zarzàd Spó∏ki powzià∏ uchwa∏´ w sprawie zamiany 303.050 akcji imiennych 
uprzywilejowanych co do g∏osu serii A na akcje zwyk∏e na okaziciela (zmiana Prospektu o której 
Emitent informowa∏ w raporcie bie˝àcym nr 4/2005 z dnia 9.08.2005 r.)

Na podstawie Prospektu oferowanych jest 350.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii B o jednostkowej 
wartoÊci nominalnej 1,00 z∏.

Cena emisyjna Koszty emisji Wp∏ywy Emitenta

Na jednostk´ seria B – 2,84 z∏ –

Razem seria B – 995.000,00 z∏ –

Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie ustalona w procesie budowania Ksi´gi Popytu, szczegó∏owo 
opisanym w Rozdziale III pkt. 9.6.3. Przed rozpocz´ciem subskrypcji, do publicznej wiadomoÊci 
zostanie podany przedzia∏ cenowy, z którego pochodziç b´dzie cena emisyjna Akcji Serii B. Cena 
emisyjna Akcji Serii B zostanie podana do godz. 8.00. w dniu rozpocz´cia przyjmowania zapisów 
w Transzy Instytucjonalnej.

Subskrypcja Akcji Serii B rozpocznie si´ w dniu 12 wrzeÊnia 2005 r. W dniach 12 - 16 wrzeÊnia 2005 r. 
przyjmowane b´dà zapisy w Transzy Indywidualnej oraz równolegle przeprowadzony zostanie proces 
budowania Ksi´gi Popytu w Transzy Instytucjonalnej. Deklaracje sk∏adane przez inwestorów w procesie 
budowania Ksi´gi Popytu majà charakter wià˝àcy – poprzez wype∏nienie i z∏o˝enie deklaracji Inwestor 
zobowiàzuje si´, na wezwanie domu maklerskiego przyjmujàcego deklaracj´, do z∏o˝enia zapisu na 
Akcje Serii B i jego op∏acenia. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane b´dà w dniach 19 - 20 
wrzeÊnia 2005 r. Subskrypcja Akcji Serii B zostanie zamkni´ta w dniu 23 wrzeÊnia 2005 r. Przydzia∏ Akcji 
Serii B nastàpi do dnia 30 wrzeÊnia 2005 r.

Oferta obejmuje 350.000 Akcji Serii B. W Transzy Indywidualnej zaoferowanych zostanie 87.500 
Akcji Serii B, a w Transzy Instytucjonalnej 262.500 Akcji Serii B. Emitent zastrzega sobie prawo do 
dokonywania przesuni´ç Akcji Serii B pomi´dzy transzami wed∏ug poni˝szych zasad:

• przed rozpocz´ciem publicznej subskrypcji – wed∏ug w∏asnego uznania, lub 

• po zakoƒczeniu przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej – poniewa˝ zapisy na Akcje 
Serii B w Transzy Indywidualnej zostanà zakoƒczone przed rozpocz´ciem zapisów w Transzy 
Instytucjonalnej, na podstawie informacji otrzymanej od Oferujàcego o liczbie akcji, jaka zosta∏a 
obj´ta zapisami w Transzy Indywidualnej, nieobj´te w tej transzy Akcje Serii B mogà zostaç 
zaoferowane w Transzy Instytucjonalnej, lub

• po zakoƒczeniu procesu budowy Ksi´gi Popytu – Akcje Serii B, które nie zosta∏y wst´pnie alokowane 
w Transzy Instytucjonalnej mogà zostaç przesuni´te do Transzy Indywidualnej, jeÊli w Transzy 
Indywidualnej wystàpi nadsubskrypcja, lub



• w momencie dokonywania przydzia∏u – Akcje Serii B, które zosta∏y wst´pnie alokowane w Transzy 
Instytucjonalnej, a które nie zosta∏y prawid∏owo op∏acone mogà zostaç w dniu przydzia∏u przesuni´te 
do Transzy Indywidualnej, jeÊli w tej transzy wystàpi nadsubskrypcja.

W Transzy Instytucjonalnej, po zakoƒczeniu procesu budowania Ksi´gi Popytu, Akcje Serii B zostanà 
wst´pnie alokowane Inwestorom, którzy w tym procesie z∏o˝yli deklaracje zainteresowania nabyciem 
Akcji Serii B po cenie nie ni˝szej od ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej Akcji Serii B. Akcje Serii B 
b´dà wst´pnie alokowane w sposób uznaniowy, tzn. stopa alokacji mo˝e byç ró˝na dla poszczególnych 
Inwestorów. Inwestorzy, którym wst´pnie alokowano Akcje Serii B, zostanà zaproszeni przez Emitenta, 
za poÊrednictwem cz∏onka Konsorcjum Dystrybucyjnego, do z∏o˝enia zapisu na liczb´ Akcji Serii B 
wst´pnie alokowanych i po ustalonej cenie emisyjnej. Przydzia∏u Akcji Serii B w Transzy Instytucjonalnej 
dokona Emitent w oparciu o z∏o˝one zapisy. W Transzy Instytucjonalnej zapisy sk∏adane b´dà po 
ustalonej przez Emitenta cenie emisyjnej. Emitent przeka˝e informacj´ o wysokoÊci ceny emisyjnej do 
godz. 8.00 w dniu rozpocz´cia zapisów w Transzy Instytucjonalnej, w formie Komunikatu. W Transzy 
Indywidualnej inwestorzy sk∏adaç b´dà zapisy na Akcje Serii B po maksymalnej cenie z przedzia∏u 
cenowego ustalonego w celu budowania Ksi´gi Popytu. W Transzy Indywidualnej przydzia∏ zostanie 
dokonany zgodnie ze z∏o˝onymi zapisami, a w przypadku wystàpienia nadsubskrypcji – wed∏ug zasady 
proporcjonalnej redukcji. Oferta Akcji Serii B nie nastàpi w trybie wykonania umowy o subemisj´ 
us∏ugowà.

Akcje Emitenta nie sà przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Zamiarem Emitenta jest 
wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku urz´dowym organizowanym przez GPW, niezw∏ocznie 
po zarejestrowaniu podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego w drodze emisji Akcji Serii B przez w∏aÊciwy 
sàd. Emitent zamierza podjàç dzia∏ania majàce na celu notowanie Praw do Akcji Serii B do momentu 
rozpocz´cia notowaƒ Akcji Serii B. Emitent przewiduje, i˝ rozpocz´cie notowaƒ PDA b´dzie mia∏o 
miejsce w terminie kilku Dni Roboczych po przydziale Akcji Serii B, natomiast obrót Akcjami Serii B 
powinien rozpoczàç si´ najpóêniej w listopadzie 2005 r.

G∏ówne czynniki ryzyka: ryzyko zwiàzane z uzale˝nieniem od PTK Centertel, ryzyka wynikajàce z Umowy 
Agencyjnej wià˝àcej Emitenta z PTK Centertel, ryzyko braku porozumienia Emitenta z w∏aÊcicielami 
sieci, które majà zostaç przej´te, ryzyko odstàpienia lub odwo∏ania Oferty przez Emitenta, ryzyko 
niedojÊcia emisji do skutku. Szczegó∏owy opis czynników ryzyka znajduje si´ w Rozdziale I pkt. 2 
Prospektu.

Wprowadzanie Akcji do publicznego obrotu odbywa si´ wy∏àcznie na warunkach i zgodnie z zasadami 
okreÊlonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wià˝àcym dokumentem zawierajàcym 
informacje o Akcjach, Ofercie i Emitencie.

OÊwiadczenie Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d

Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d oceni∏a, ˝e w przedstawionych dokumentach zosta∏y 
zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów 
WartoÊciowych i Gie∏d nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytu∏u ryzyka inwestycyjnego zwiàzanego 
z nabywaniem papierów wartoÊciowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym.

Komisja podkreÊla, ˝e odpowiedzialnoÊç za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaÊ 
odpowiedzialnoÊç za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pe∏niàcym funkcj´ oferujàcego. 
Decyzjà Nr DIF/E/4110/45/60/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. Komisja Papierów WartoÊciowych 
i Gie∏d dopuÊci∏a do publicznego obrotu papiery wartoÊciowe obj´te tym prospektem emisyjnym

Oferujàcym Akcje w publicznym obrocie jest Dom Maklerski BZ WBK SA z siedzibà w Poznaniu. 



Prospekt zosta∏ sporzàdzony w Poznaniu w dniu 25 kwietnia 2005 r. i zawiera informacje go aktualizujàce 
na dzieƒ 9 sierpnia 2005 r. Wa˝noÊç Prospektu up∏ywa w najpóêniejszym z nast´pujàcych terminów:

•  dokonania przydzia∏u Akcji Serii B na zasadach okreÊlonych w Prospekcie, lub

•  og∏oszenia o niedojÊciu subskrypcji Akcji Serii B do skutku, lub

•  og∏oszenia o odstàpieniu Emitenta od przeprowadzenia subskrypcji albo o odwo∏aniu subskrypcji 
Akcji Serii B,

lecz nie póêniej ni˝ 31 grudnia 2005 r.

Prospekt zostanie udost´pniony do publicznej wiadomoÊci w formie drukowanej, w terminie co najmniej 
siedmiu dni roboczych przed rozpocz´ciem subskrypcji Akcji Serii B. Prospekt a tak˝e informacje 
go aktualizujàce, b´dzie dost´pny publicznie w Centrum Informacyjnym KPWiG w Warszawie, Plac 
Powstaƒców Warszawy 1, w siedzibie Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A., ul. Ksià˝´ca 4, 
w siedzibie Emitenta w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182/196 oraz w siedzibie Oferujàcego w Poznaniu, 
Plac WolnoÊci 15 oraz w POK przyjmujàcych zapisy na Akcje Serii B. W siedzibie Emitenta wraz 
z Prospektem z za∏àcznikami dost´pne b´dà statut Spó∏ki, aktualny wyciàg z KRS oraz opinie 
bieg∏ych. Prospekt udost´pniony zostanie równie˝ w formie elektronicznej na stronach internetowych 
Emitenta www.tell.pl. Skrót Prospektu zostanie opublikowany w Gazecie Gie∏dy Parkiet równoczeÊnie 
z udost´pnieniem Prospektu do publicznej wiadomoÊci. Ofert´ mo˝na b´dzie przeprowadziç na 
podstawie Prospektu pod warunkiem jego udost´pnienia do publicznej wiadomoÊci przed dniem 
wejÊcia w ˝ycie Rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia wdra˝ajàcego Dyrektyw´ 
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 
emisyjnych oraz formy, w∏àczenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 
upowszechniania reklam, które wejdzie w ˝ycie z dniem 1 lipca 2005 r.

Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie b´dà wystawiane kwity depozytowe w zwiàzku z Akcjami 
Serii B.

Od dnia udost´pnienia Prospektu do publicznej wiadomoÊci, w okresie jego wa˝noÊci, Emitent 
b´dzie przekazywa∏ równoczeÊnie KPWiG oraz GPW wszelkie informacje powodujàce zmian´ treÊci 
Prospektu, niezw∏ocznie po zajÊciu zdarzenia lub powzi´cia o nim wiadomoÊci, nie póêniej jednak ni˝ 
w terminie 24 godzin od zajÊcia zdarzenia lub powzi´cia o nim wiadomoÊci, zaÊ po up∏ywie 20 minut od 
zawiadomienia tych instytucji Emitent przeka˝e informacj´ do PAP. W przypadku, gdy zaistnia∏a zmiana 
b´dzie mog∏a w znaczàcy sposób wp∏ynàç na cen´ lub wartoÊç akcji Spó∏ki, Emitent dodatkowo 
przeka˝e t´ informacj´ do publicznej wiadomoÊci poprzez opublikowanie jej w jednym dzienniku 
ogólnopolskim, w terminie 7 dni od dnia powzi´cia informacji o zaistnia∏ej zmianie.

Oferujàcy nie zamierza podejmowaç dzia∏aƒ dotyczàcych stabilizacji kursu Akcji Emitenta przed, 
w trakcie oraz po przeprowadzeniu oferty Akcji Serii B.


