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Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. („Spółka”, „Emitent”), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym informacji o wstępnych, 
szacunkowych wynikach finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Eurotel osiągniętych w 2021 roku, podjął 
decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości:

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok 2021: 
Przychody ze sprzedaży netto: 490,2 mln zł.
EBITDA: 42,6 mln zł.
EBIT: 29,8 mln zł.
Zysk netto: 24,2 mln zł    

Jednostkowe wyniki finansowe Eurotel S.A. za rok 2021: 
Przychody ze sprzedaży netto: 406,01 mln zł.
EBITDA: 30,2 mln zł.
EBIT: 23,1 mln zł.
Zysk netto: 20,1 mln zł

Największy wpływ na osiągnięte wyniki jednostkowe miał wzrost sprzedaży w segmencie iDream dedykowany do 
produktów Apple. 
Największy wpływ na osiągnięte wyniki skonsolidowane miał oprócz powyższego również segment MiMarkt, który 
w ramach spółki zależnej jest dedykowany do produktów Xiaomi. 
Nie bez znaczenie dla osiągniętych wyników była również możliwość prowadzenia sprzedaży detalicznej w okresie 
świątecznym mimo ograniczeń pandemicznych oraz pojawienie się premier nowego sprzętu Apple zgodnie z 
wcześniejszą tradycją, co w 2020 roku było opóźnione.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki wraz z opinią 
biegłego rewidenta zostaną szczegółowo przedstawione w opublikowanym 12 kwietnia 2022 roku raporcie 
rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Eurotel S.A. za rok 2021.
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