
 

 

 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Mam przyjemność zaprezentować  Państwu raport roczny za 2012 rok Grupy Eurotel w którym 
pokazujemy nasze osiągnięcia oraz wskazujemy perspektywy dalszego rozwoju w przyszłości. 
Rezultaty za 2012 rok Grupy Eurotel, po raz kolejny wskazują na utrzymanie trendu wzrostu 
wyników raportowanych przez nas co roku. Potwierdzamy w ten sposób, że nawet w trudnych 
czasach, potrafimy znaleźć receptę nie tylko na utrzymanie dotychczasowych bardzo dobrych 
rezultatów, ale jeszcze je poprawiać. 
W 2012 roku raz kolejny osiągnięte rezultaty finansowe są najlepsze w historii. Efekt ten został 
osiągnięty głównie dywersyfikacji działalności w Grupie poprzez spółki powiązane, które 
dynamicznie rozwijają swoją skalę działania. Strategia rozwoju Grupy poprzez spółki 
powiązane, daje możliwość utrzymania dalszych wzrostów w Grupie również w kolejnych latach, 
co jest obecnie naszych głównym kierunkiem działania. 
Najważniejsze wydarzenia wpływające na prezentowane rezultaty. Osiągnięty wynik był możliwy 
głównie dzięki kilku akwizycjom jakie miały miejsce w 2012 roku. Przypomnę więc kilka z nich. 
Zwiększyliśmy skalę działania spółki Viamind zajmującej się obsługą sieci operatora PLAY, 
dzięki czemu staliśmy się liderem w ramach tego operatora.  
Dokonaliśmy zakupu kilkudziesięciu punktów sprzedaży w Platformie telewizji satelitarnej „n”, 
dzięki czemu staliśmy się znaczącym podmiotem na tym rynku i obecnie możemy uczestniczyć w 
procesie konsolidacji rynku w związku z połączeniem dwóch operatorów telewizji satelitarnej. 
Nabyliśmy udziały w spółce MediaSystem zajmującej się telesprzedażą i obsługą call centre, 
dzięki czemu możemy oferować sprzedaż usług podmiotów z którymi współpracujemy w kolejnym 
kanale dystrybucji oraz rozwijać współpracę z nowymi, bez konieczności budowania kosztownej 
infrastruktury.  
W bieżącym roku planujemy dalsze umocnienie naszych  spółek powiązanych  poprzez 
rozszerzenie zakresu obsługi za ich pośrednictwem dotychczasowych podmiotów, jak również 
nawiązanie współpracy z nowymi partnerami. 
Zwiększanie skali osiąganych wyników przez Grupę, ma służyć jednak przede wszystkim 
wypłacaniu ich potem akcjonariuszom w postaci dywidendy. Dokonane akwizycje i jednocześnie 
kontynuacja corocznie wypłacanej,  coraz wyższej dywidendy, to niewątpliwy sukces możliwy 
dzięki zachowaniu właściwej polityki proporcji między wydatkami inwestycyjnymi, a osiąganymi 
zyskami. 
Dziękuje w imieniu Zarządu wszystkim, dzięki którym ten sukces był możliwy. Mam tu na myśli 
całą kilkuset osobową grupę pracowników, partnerów handlowych oraz dostawców. Dziękuję 
również naszym klientom, którzy zdecydowali się na wybór naszej oferty. 
Mam nadzieję, że osiągnięcia Grupy Eurotel w 2012 roku są również satysfakcjonujące dla 
akcjonariuszy, czego dowodem było umocnienie się kursu Spółki w ostatnim czasie. 
Przewidywany podział zysku zgodnie z rekomendacją Zarządu, będzie naszą odpowiedzią za 
zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni. 
Pragnę zapewnić, że podejmujemy intensywne działania, aby dotychczasowe osiągnięcia mogły 
być kontynuowane i znalazło to odzwierciedlenie w wypracowanym zysku do podziału również w 
bieżącym roku jak i w przyszłości. 
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