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Szanowni Akcjonariusze, 

 

 

 

W imieniu Zarządu Midas S.A. przekazuję Państwu Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Midas 

za 2013 rok. Dokument ten stanowi podsumowanie wyników finansowych i najważniejszych 

wydarzeń dotyczących Grupy Midas w tym okresie. 

 

W minionym roku Grupa nadal koncentrowała się na rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej 

oraz pozyskaniu finansowania na ten cel. 

Na koniec 2013 roku Grupa Midas posiadała: (i) około 690 własnych stacji bazowych działających  

w technologii HSPA+, przy czym około 680 z nich działa także w technologii LTE, a także (ii) około 

3980 stacji bazowych działających w technologii HSPA+, włączonych do sieci telekomunikacyjnej 

używanej przez Grupę Midas we współpracy z Polkomtel, zaś około 3160 działa także w technologii 

LTE. Według stanu na koniec 2013 r. sieć telekomunikacyjna Grupy Midas zapewniała około 99% 

pokrycia populacji kraju w technologii HSPA+ oraz około 66% tej populacji w technologii LTE. 

W zakresie pozyskania finansowania dłużnego Spółka zawarła w 2013 roku z Alior Bank S.A. umowę 

kredytu na kwotę 150 mln zł oraz wyemitowała obligacje serii A o łącznej cenie emisyjnej ponad  200 

mln zł. 

Ponadto, w ramach uproszczenia struktury kapitałowej Grupy Midas spółka Nova Capital Sp. z o.o. 

została przejęta przez Aero 2 Sp. z o.o., a Conpidon Ltd przez Midas S.A. 

W mojej ocenie na uwagę zasługują wciąż szybko rosnące przychody naszej Grupy.  

W 2013 r. osiągnęły one poziom ok. 230 mln zł i były dwa i pół raza wyższe niż w roku poprzednim.  

Jako istotną kwestię nadal dostrzegamy ciągle nie rozstrzygnięte sprawy sądowe dotyczące 

posiadanych przez Grupę częstotliwości. Liczymy jednak, że finał będzie pozytywny dla Grupy, a w 

konsekwencji dla Akcjonariuszy Midas S.A.  

W imieniu całego Zarządu chciałbym również podziękować Państwu za zaufanie i zachęcam do 

lektury skonsolidowanego raportu rocznego. 

 

 

Z poważaniem 

 

Krzysztof Adaszewski 

Prezes Zarządu 


