Szanowni Państwo,
Mam przyjemność zaprezentować Państwu raport roczny za 2012 rok Eurotel SA w którym
pokazujemy nasze osiągnięcia oraz wskazujemy perspektywy dalszego rozwoju w przyszłości.
Rezultaty za 2012 rok Eurotel SA, są porównywalne do tych, które osiągnęliśmy w 2011 roku.
Zmniejszenie skali działania w wyniku zamknięcia pewnej części salonów sprzedaży, jak również
słaba końcówka roku spowodowały, że wynik 2011 nie mógł zostać poprawiony. Utrzymanie
dobrego rezultatu w trudnej sytuacji makroekonomicznej, zaliczamy jednak jako nasz sukces.
Oczywiście niedosyt pozostaje, ale widzimy jeszcze perspektywy poprawy wyniku w przyszłości i
mamy nadzieję, że uda nam się to udowodnić rezultatami na koniec 2013 roku.
W 2012 roku dokonaliśmy kilku inwestycji kapitałowych. Część z nich dokonała bezpośrednio
spółka zależna z Grupy Eurotel Viamind Sp. z o.o., która nabyła sieć salonów sprzedaży w
ramach operatora PLAY. Eurotel SA zakupił natomiast sieć punktów sprzedaży w ramach
Platformy „n” oraz udziały w MediaSystem Sp. z o.o., spółce zajmującej się telesprzedażą i
obsługą call centre, co umożliwiło powiększenie Grupy o kolejną spółkę.
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.
W samym Eurotel SA mamy konkretne plany rozwojowe, częściowo dotyczące zwiększenia
dotychczas prowadzonych aktywności, a częściowo związane z nowymi, perspektywicznymi
projektami, które mają zapewnić zwiększenie skali działania i rozszerzenie rynku na jakim
działamy.
Polityka dywidendy, którą wypłacamy corocznie od naszego debiutu w 2006 roku, będzie
kontynuowana niezależnie od wahań koniunkturalnych, czy czasowych zmian na rynku. Działając
w Grupie, jako jednostka dominująca, możemy dzielić zysk ze spółki zależnej w taki sposób, aby
potem można go było wypłacić w Eurotel SA naszym akcjonariuszom. Strategia ta zabezpiecza
ciągłość wypłat dywidendy na przyszłość niezależnie od wyników Eurotel SA.
Dziękuje w imieniu Zarządu wszystkim, dzięki którym ten sukces był możliwy. Mam tu na myśli
pracowników naszej centrali jak i salonów sprzedaży, partnerów handlowych oraz dostawców.
Dziękuję również naszym klientom, którzy zdecydowali się na wybór naszej oferty.
Mam nadzieję, że osiągnięcia Eurotel SA 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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