
 

 

 

 

Informacja prasowa Warszawa, 16 maja 2013 r.  

 

Rekordowy wzrost przychodów i zużycia danych Grupy Midas  

w I kwartale 2013 r. 

 

 Grupa Midas zanotowała ok. 51% procent wzrostu przychodów w I kwartale 2013 r. 

 Sieć telekomunikacyjna Grupy zgodnie z jej planem rozbudowy - na koniec  

I kwartału składała się z około 2,6 tys. stacji bazowych. 

 Spółka przeprowadziła emisję obligacji. Pozyskane środki z obligacji wraz 

ze środkami z kredytu w Alior Banku zostaną wykorzystane na finansowanie II fazy 

roll-outu, dzięki której sieć telekomunikacyjna Grupy zwiększy się do około 

4 tys. stacji bazowych. 

 

W I kwartale 2013 r. przychody Grupy Midas wzrosły o ok. 51% w porównaniu do 

IV kwartału 2012 r. i wyniosły blisko 43 mln zł. Na wzrost główny wpływ miały: postępujący 

wzrost popularności Internetu w technologii LTE, co  przełożyło się na większe wykorzystanie 

usług transmisji danych przez klientów Grupy oraz wzrost zasięgu sieci telekomunikacyjnej 

na skutek jej systematycznej rozbudowy. Miesięczne zużycie danych przez klientów Grupy – 

Polkomtel i Cyfrowy Polsat – przekroczyło w marcu poziom 2,1 mln GB.  

 

„Dynamiczny wzrost przychodów pokazuje, że przyjęta przez nas strategia okazała się 

słuszna. Rozbudowa naszej sieci idzie zgodnie z planem a na rynku pojawiają się kolejne 

urządzenia wykorzystujące technologię LTE. Myślę, że te czynniki dają doskonałe podłoże do 

dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Midas”- mówi Krzysztof Adaszewski, Prezes Zarządu 

Midas S.A. 

  

Na koniec marca liczba stacji bazowych wynosiła około 2,6 tys. Dalsza rozbudowa zakłada, 

że Grupa Midas do połowy 2014 r. (czyli na koniec tzw. II fazy rozbudowy sieci) ma 

dysponować łączną liczbą około 4 tys. stacji bazowych. W następnym etapie Spółka rozważa 

przeprowadzenie tzw. III fazy rozbudowy sieci. Realizacja tego planu zapewni 66 proc. 

pokrycia populacji Polski siecią LTE i prawie 100 proc. siecią HSPA+.  

 

Spółka skompletowała już środki na przeprowadzenie rozbudowy sieci telekomunikacyjnej. 

W kwietniu przeprowadziła emisję obligacji o wartości ok. 200 mln zł, a w pierwszym 

kwartale podpisała umowę kredytowa o wartości 150 mln zł z Alior Bankiem. Midas podpisał 

również tzw. term sheet z BZ WBK/Banco Santander, który ustala warunki pozyskania do 

364 mln zł.  



 

 

 

 

Informacje o firmie: 

 

Obecna na GPW od 1997 r. Spółka Midas S.A. tworzy polską grupę telekomunikacyjną 

kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. W skład Grupy Kapitałowej Midas S.A. wchodzą 

m.in. spółki CenterNet S.A., Mobyland Sp. z o.o. oraz przejęta w grudniu 2011 roku spółka 

Aero 2 Sp. z o.o. Grupa Midas jako jedyny podmiot w Polsce posiada unikalne ciągłe pasmo 

19,6 MHz w zakresie 1800 MHz, które przeznaczone jest do transmisji Internetu 

w technologii HSPA+/LTE. Midas świadczy usługi transferu danych w modelu hurtowym, 

a swoją usługę kieruje do podmiotów posiadających duże bazy klientów detalicznych. 

Obecnie jego klientami są Polkomtel oraz Cyfrowy Polsat.  
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