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Drodzy akcjonariusze ! 
 
 
Z wielką przyjemnością przedstawiamy dokonania grupy Telestrada S.A. w roku 2008. 
 
Rok 2008 był dla grupy Telestrada okresem szybkiego rozwoju i realizacji celów emisji akcji z 
końca 2007 r. Spółka pozyskała w wyniku emisji akcji serii C 4,45 mln złotych. Pierwsze 
notowanie praw do akcji na rynku NewConnect odbyło się 15 listopada 2007 r. Spółka 
zamknęła tym samym pierwszy etap działań strategicznych mających na celu znaczące 
zwiększenie skali działalności i weszła w rok 2008 z zapasem kapitału gwarantującym dalszy 
rozwój. Pozyskany kapitał umoŜliwił dalszy dynamiczny rozwój zarówno organiczny jak teŜ 
przejęcia innych podmiotów. 
 
Rok 2008 to dla Telestrady okres znaczącego zwiększenia skali działalności. Dalszy wzrost 
liczby abonentów i budowanie struktur sprzedaŜowych stanowi solidne podwaliny pod dalszy 
rozwój organiczny spółki. Poprzez przejęcie spółki Infotel Service Sp. z o.o. udało się 
wkroczyć na rynek hurtowych usług telekomunikacyjnych i w dziedzinę telekomunikacji 
inteligentnej, na której spółka chce oprzeć swą strategię dywersyfikacji na lata następne. 
 
Pozyskany w drodze emisji akcji kapitał był przez większą część roku inwestowany w 
bezpieczny sposób i przynosił spółce bieŜące dochody. Jednocześnie prowadziliśmy działania 
skierowane na przejęcia innych podmiotów z branŜy. Pod koniec roku podpisaliśmy umowę 
przejęcia Multimo Sp. z o.o. - dostawcy Internetu w technologii adsl na liniach TPSA. Ten 
ruch pozwolił nam zrealizować cel w postaci 20 000 abonentów na koniec roku 2008 i będzie 
bardzo znaczący dla dalszego rozwoju grupy kapitałowej. 
 
Nie wszystkie postawione na 2008 rok cele zostały w pełni zrealizowane. Organiczny przyrost 
liczby abonentów okazał się mniejszy niŜ zakładaliśmy. Spółka pozyskała jednak więcej niŜ 
zakładano abonentów biznesowych o znacznie większych przychodach jednostkowych dzięki 
czemu cele w postaci wielkości sprzedaŜy i zysku zostały spełnione. 
 
Rok 2008 to pierwszy rok w działalności spółki na rynku publicznym. Było to nowe, bardzo 
budujące doświadczenie. Spółka została bardzo wysoko oceniona w zakresie jakości i ilości 
przekazywanych na rynek informacji, starała się budować bardzo dobre relacje z 
akcjonariuszami, mimo niesprzyjającego na rynku kapitałowym okresu. 
 
Dynamiczny rozwój Grupy to przede wszystkim wynik cięŜkiej pracy i kreatywności 
wszystkich naszych pracowników, współpracowników i doradców, którym chcielibyśmy w tym 
miejscu pogratulować i serdecznie podziękować. Dziękujemy równieŜ wszystkim naszym 
akcjonariuszom za zaufanie i wsparcie. 
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