Gdańsk, 26 kwietnia 2018 roku

Szanowni Państwo,
Przekazujemy jednostkowy raport roczny Eurotel SA za 2017 rok, po raz kolejny wykazujący wzrost
wielkości sprzedaży jak i wypracowanego zysku netto. Przychody ze sprzedaży wyniosły 269 mln zł i
były wyższe o 12% w porównaniu do ubiegłego roku, zaś zysk netto wyniósł 11 mln zł co przełożyło się
na 20% wzrost tej wielkości.
W tym roku jesteśmy jednak szczególnie dumni z osiągniętych rezultatów, gdyż jednostkowy wynik
netto, wyrażony jest dwucyfrową wartością po raz pierwszy w historii Eurotel SA. To cel jaki
stawialiśmy sobie do osiągnięcia od pewnego czasu, gdyż potwierdza on naszą skalę działania i
efektywność prowadzonej działalności.
Osiągnięte wyniki były rezultatem aktywności w wielu obszarach działania Eurotel SA.
Przede wszystkim największe znaczenie dla całkowitego wyniku miał wzrost sprzedaży produktów
Apple, zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Poprawiła się sprzedaż i efektywność
sieci salonów iDream, a na rynku biznesowym, pozyskano kolejnych klientów. Wzrosła również
efektywność działalności dodatkowej. Przede wszystkim nastąpiło dalsze zwiększenie wartości usług
serwisowych oraz prowizji z tytułu finansowania sprzedaży.
Współpraca z operatorem T-Mobile, mimo większej ilości podpisanych umów niż w poprzednim roku,
nie przełożyła się na poprawę wyniku tego segmentu. Zmiana struktury prowadzonych punktów
sprzedaży poprzez większy udział salonów własnych, zwiększył koszty prowadzenia działalności i nie
udało się tego czynnika zrekompensować zwiększonymi przychodami.
Prowadzenie sieci nc+ również było mniej rentowne i nie wpłynęło pozytywnie na końcowy rezultat za
2017 rok. Liczymy jednak, że podjęte pod koniec 2017 roku działania, zwiększające skalę prowadzonej
działalności poprzez zakup punktów sprzedaży innej sieci nc+, pozwolą na zmianę tej sytuacji.
Osiągnięte w 2017 roku wyniki, dają podstawę do wypłaty historycznie wysokiej dywidendy, która
została zarekomendowana Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez Zarząd. Wypłata dywidendy
będzie kontynuacją tradycji corocznego dzielenia się zyskiem przez Eurotel SA.
Dziękujemy Państwu za zaufanie jakie otrzymaliśmy na rynku kapitałowym i umocnienie się kursu
Eurotel SA na stabilnie wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że nasze przyszłe wyniki potwierdzają
słuszność podjętych przez Państwa decyzji i pozwolą na dalsze wzrosty notowań.
Zapraszam do lektury Raportu Rocznego za 2017 rok i jeszcze raz dziękujemy za zaufanie jakim nas
Państwo obdarzacie.
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