Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu Midas S.A. przekazuję na Państwa ręce raport roczny Grupy Midas S.A. za 2015 rok. Dokument
ten stanowi podsumowanie wyników finansowych oraz najważniejszych wydarzeń dotyczących Grupy Midas w
2015 roku.
Rok 2015 był kolejnym rokiem konsekwentnej realizacji strategii polegającej na intensywnej rozbudowie zasięgu
oraz pojemności sieci LTE i HSPA+. Na koniec roku 2015 zasięgiem naszej sieci LTE obejmowaliśmy niemal 97%
mieszkańców Polski. Dynamiczny wzrost zasięgu oraz wysoka jakość dostarczanych usług znalazły
odzwierciedlenie w wynikach testu jakości sieci przeprowadzonego przez UKE. Tak wysoka jakość świadczonych
usług jest szczególnie ważna dla naszego klienta hurtowego, gdyż pozwala mu pozyskiwać nowych użytkowników
szerokopasmowych usług mobilnej transmisji danych. To zaś przekłada się na coraz wyższe wolumeny
konsumowanych danych i pozytywnie wpływa na wyniki finansowe Spółki i całej Grupy Midas.
W 2015 roku zarówno otoczenie biznesowe jak i rynkowe Grupy Midas ulegało istotnym zmianom. Obserwowany
był znaczny wzrost konsumpcji usług telekomunikacyjnych bazujących na szerokopasmowej transmisji danych,
została zakończona prowadzona przez prezesa UKE aukcja częstotliwości z zakresu 800 MHz, nastąpił wzrost
konkurencyjności między operatorami w zakresie świadczenia usług dostępu do Internetu.
W tym kontekście, jako bardzo istotne uważam przyjęcie kolejnego zamówienia na usługi transmisji danych
złożonego przez Polkomtel, które z racji swojej skali pozwala Grupie Midas finansować bieżącą działalność oraz
dalszy rozwój i zabezpiecza pozycję płynnościową Grupy Midas.
W marcu 2015 roku spółki z Grupy Midas zawarły ze Sferią Umowę Dostawy i Umowę Hurtową, tym samym
Grupa Kapitałowa Midas rozpoczęła budowę sieci LTE800 oraz mogła zaoferować swoim klientom dodatkową
pojemność sieci wytwarzaną w częstotliwości 800 MHz oraz zwiększyć zasięg usług świadczonych w technologii
LTE.
Nabycie większościowego pakietu akcji spółki Sferia, zapewniło Grupie dostęp do częstotliwości 800 MHz, co
pozwoli utrzymać najwyższy poziom świadczonych usług dla spółek z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat w okresie
obowiązywania zamówienia na hurtową dostawę danych.
Dzięki temu, oferta Midas pozwoli naszym Klientom umacniać pozycję lidera na rynku Internetu mobilnego.
Grupie Midas pozwoli zaś kontynuować budowę wartości dla Akcjonariuszy
Szanowni Akcjonariusze, w imieniu Zarządu Midas S.A. dziękuję za powierzone zaufanie i zachęcam do lektury
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Midas za 2015 rok.
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