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Aneks Nr 1 do Prospektu  
 

TELL Spółka Akcyjna 
 

 
 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 
w dniu 25 sierpnia 2015 roku 

 
Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Emitenta w dniu 31 sierpnia 2015 
r. skonsolidowanego raportu półrocznego za 2015 roku. 
 
Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu przez odesłanie skonsolidowany raport półroczny za 
I półrocze 2015 roku. 
Według oceny Emitenta w związku z opublikowaniem skonsolidowanego raportu półrocznego za 2015 
roku nie zaistniały zmiany w sytuacji finansowej Emitenta istotnie odbiegające od tendencji i informacji 
w tym zakresie przedstawionych w Prospekcie. 
 
 
 
 
Aktualizacja nr  1 
 
Podsumowanie 
Str. 12  pkt  B.7 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Znaczące zmiany 
sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego Grupy Kapitałowej Emitenta 
 
oraz 
Dokument Rejestracyjny  
str.  38  pkt  3. Wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 
dodano: 
 
Wybrane skonsolidowane informacje finansowe za I półrocze 2015 r. dostępne są w półrocznym raporcie 
skonsolidowanym Emitenta opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2015 r. i dostępnym na stronie  
http://grupatell.pl/content/uploads/2015/05/Raport-półroczny-2015.pdf 
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Aktualizacja nr  2 
Dokument Rejestracyjny  
Str. 135  pkt 20.3.2 Wskazanie innych informacji w Dokumencie Rejestracyjnym, które 
zostały zbadane przez Biegłych Rewidentów 
dodano: 
 
W Prospekcie zamieszczono przez odesłanie skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej TELL 
zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres pierwszych 6 
miesięcy 2015 r., które podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta.  
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za I półrocze 2015 roku, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2015 
roku, dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:  
http://grupatell.pl/content/uploads/2015/05/Raport-niezależnego-biegłego-rewidenta.pdf 
 
 

Aktualizacja nr  3 
Dokument Rejestracyjny  
Str. 135   pkt  20.5  Śródroczne i inne dane finansowe 
dodano: 
 
Emitent opublikował dnia 31 sierpnia 2015 roku skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne 
skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TELL za okres od 1 stycznia 2015 
r. do 30 czerwca 2015 r., które podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta.  
Skonsolidowany raport półroczny za 2015 r. został zamieszczony na stronie internetowej Emitenta:  
http://grupatell.pl/content/uploads/2015/05/Raport-półroczny-2015.pdf  
 

 

Aktualizacja nr  4 
Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie 
Str.  209   
dodano: 
 
6. Do skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TELL za 2015 r. przekazanego do publicznej wiadomości 
w dniu 31 sierpnia 2015 roku, dostępnego na stronie internetowej Emitenta:  

http://grupatell.pl/content/uploads/2015/05/Raport-półroczny-2015.pdf 
 
 

7. Do raportu z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 roku, 
przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2015 roku, dostępnego jest na stronie 
internetowej Emitenta:  

http://grupatell.pl/content/uploads/2015/05/Raport-niezależnego-biegłego-rewidenta.pdf 
 

 
 
Rafał Stempniewicz 
Prezes Zarządu 


