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Informacja prasowa

Book-building oferty publicznej akcji Eurotel S.A. zako czy  si

sukcesem

Po zako czonym w poniedzia ek procesie budowania ksi gi popytu na akcje serii B ,

Zarz d Spó ki Eurotel S.A. ustali  cen  emisyjn  na 14 z  za walor. Przy za eniu

sprzeda y 1 406 250 akcji po ustalonej cenie emisyjnej, wp ywy z emisji wynios  ok.

20 mln z .

Spodziewamy  si  ,  i  podobnie  jak  w  procesie  book-building’u,  zainteresowanie  akcjami

podczas zapisów b dzie du e – powiedzia  Krzysztof P achta Prezes Zarz du Eurotel S.A. Cen

emisyjn  ustalili my na poziomie, który w przekonaniu Zarz du jest baz  do d ugoteminowego

wzrostu wyceny walorów spó ki po debiucie na GPW. – dodaje.

Pozyskane  rodki  z  emisji  publicznej  w  wi kszo ci  zostan  wykorzystane  na  rozwój  sieci

sprzeda y poprzez akwizycje oraz otwieranie w asnych salonów firmowych. Przed emisj  akcji,

spó ka  rozpocz a  proces  przej cia  ok.  50  punktów  handlowych  jednego  z  przedstawicieli

operatora sieci komórkowej ERA. Akwizycja ma kosztowa  ok. 7,2 mln z . Spó ka spodziewa si

zako czenia procesu przej cia do ko ca tego roku. Dzi ki przej ciu liczba punktów sprzeda y

Eurotela wzro nie o 100%, poszerzaj c tak e zasi g geograficzny dzia alno ci spó ki.

Zapisy na akcje przyjmowane b  mi dzy 19 a 21 grudnia w Punktach Obs ugi Klienta Domu

Maklerskiego PKO BP – oferuj cego walory spó ki. Oferta podzielona jest na dwie transze. Dla

inwestorów  instytucjonalnych  przeznaczono  843.750  sztuk  akcji  serii  B.  Transza  otwarta

obejmuje  562.500  sztuk  akcji.  Inwestorzy,  którzy  zakupi  akcje  w  ofercie  publicznej,  mog

wzi  udzia  w przygotowanym dla nich programie lojalno ciowym.

Program lojalno ciowy skierowany b dzie do wszystkich inwestorów uczestnicz cych

w ofercie publicznej, bez wzgl du na transze. Korzy ci wynikaj ce z udzia u w programie b

polega y na otrzymaniu korzystnych rabatów na produkty i us ugi oferowane w sieci sprzeda y

Eurotel. Program b dzie obowi zywa  w okresie 12 miesi cy od zako czenia subskrypcji akcji

serii B.



Prognoza wyników finansowych na 2006 rok przewiduje osi gniecie 47,54 mln z  przychodów

ze  sprzeda y  i  2,14  mln  z  zysku  netto.   Spó ka  zak ada,  e  rentowno  netto  w  2006  roku

ukszta tuje  si  na  poziomie  4,5% i  b dzie  wy sza  o  20% w  porównaniu  do  roku  ubieg ego,

ównie dzi ki dalszemu przyrostowi sprzeda y us ug oraz zwi kszeniu efektywno ci dzia ania

sieci sprzeda y.

Informacje o firmie

Eurotel S.A. dzia a na rynku telefonii mobilnej od 1996 roku. Od pocz tku istnienia cyfrowej telefonii komórkowej w

Polsce spó ka zaspakaja potrzeby zwi zane z mobiln czno ci .

Spó ka jest autoryzowanym przedstawicielem operatora sieci ERA  (Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.). Posiada sie

50 autoryzowanych salonów sprzeda y produktów i us ug telefonii komórkowej, g ównie na pó nocy Polski. Dzia alno

spó ki mo na podzieli  na trzy obszary:

sprzeda  towarów i us ug abonamentowych (post – paid) - przychodem s  prowizje za podpisanie nowych

umów lub aneksów przed aj cych ju  istniej ce kontrakty,

sprzeda  towarów  i  us ug  bezabonamentowych  (pre  –  paid)  –  Tak  Tak  i  Heyah  -  przychody  pochodz  ze

sprzeda y telefonów z kart , kart z numerem (starterów) i kuponów do adowuj cych warto  kont na tych

kartach,

sprzeda  akcesoriów do telefonów komórkowych.

Dodatkowo Eurotel S.A. sprzedaje asortyment pi mienniczy – pióra i d ugopisy renomowanych marek (Parker,

Waterman, Rotring) oraz zajmuje si  sporadycznie eksportem sprz tu AGD. Artyku y te sprzedawane s  w cz ci

punktów sprzeda y. Przychody ze sprzeda y tego asortymentu stanowi  margines przychodów spó ki.

Eurotel S.A. prowadzi tak e sprzeda  hurtow  pakietów startowych zestawów oraz kuponów do adowuj cych „Tak Tak”

oraz „Heyah”.

Spó ka wypracowa a w 2005 roku 1,4 mln zysku netto przy przychodach ze sprzeda y na poziomie 37,14 mln z . Po

pierwszym pó roczu 2006 roku wynik na dzia alno ci operacyjnej EBITA wyniós  1 158 tys. z  wobec 428 tys. z  w

analogicznym okresie roku ubieg ego. Zysk netto za dwa kwarta y tego roku zanotowa  poziom 900 tys. z , przy

przychodach ze sprzeda y w wysoko ci ponad 16,7 mln z .

ównymi akcjonariuszami spó ki Eurotel S.A. s  Krzysztof Stepokura i Jacek Foltarz, którzy posiadaj po 45% udzia ów

w kapitale zak adowym oraz g osów na WZA spó ki.

Dodatkowych informacji udziela:
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