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1) W jaki sposób zakończenie projektu na Podbeskidziu wpłynie na wyniki finansowe 

Spółki? 

Projekt „Internet szerokopasmowy na Podbeskidziu” oznacza dla Spółki podłączenie do sieci 

635 nowych abonentów, którzy generują lub wkrótce będą generować dodatkowe przychody. 

Większa część klientów z terenów projektowych, korzysta z promocyjnej prolongaty. 

Oznacza to, że nowy klient, który jest związany z innym operatorem umową na czas 

określony, korzysta z usług SferaNET w cenie 1 zł netto do czasu zakończenia umowy z 

konkurencyjnym podmiotem. Dlatego data zakończenia projektu nie jest terminem w którym 

nastąpi skokowy wzrost przychodów, ale będzie on się pojawiał systematycznie i będzie w 

każdym miesiącu większy. Taka polityka sprzedażowa zagwarantowała Spółce 

efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury i skuteczne wysycenie rynku. 

 

 

2) Jak trend wzrostowy w segmencie B2B przełoży się na rozwój Spółki? 

 

W pierwszym półroczu mocno postawiliśmy na sprzedaż usług biznesowych, to zawsze była 

najmocniejsza strona Spółki SferaNET. Skoncentrowaliśmy się nie tylko na terenach stref 

przemysłowych, ale również włączyliśmy w te działania obszary projektów dofinansowanych. 

Trend wzrostowy jaki zaobserwowaliśmy w tym sektorze świadczy o zaufaniu partnerów 

biznesowych. W naszej ocenie postępująca konsolidacja rynku sprzyja przejmowaniu 

klientów od zakupionych podmiotów. Korzystamy zatem z sytuacji na rynku i pozyskujemy 

nowych klientów, co oczywiście będzie miało swoje odzwierciedlenie w przychodach. 

 

3) Jak przebiega realizacja projektu w powiecie Dębickim? 

 

Projekt realizowany w województwie podkarpackim, powiat dębicki toczy się zgodnie z 

zakładanym harmonogramem a nawet miejscowo go wyprzedza. Największym zagrożeniem 

czasowym dla projektu były uzgodnienia z GDDiA, co zostało rozwiązane wraz z pozytywną 

opinią w dniu 2 lipca 2015 roku. W sierpniu planujemy rozpocząć uruchamianie usług u 

pierwszych abonentów. 

 

4) Czy Spółka planuje wdrożyć Program Skupu akcji własnych? 

 

Spółka rozważa wprowadzenie Programu Skupu akcji własnych, jednak aktualnie nie zapadła 

jeszcze w tej sprawie wiążąca decyzja. 
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5) Z czego może wynikać ostatnia mocna przecena akcji Spółki? 

Przecena akcji Spółki nie ma związku z sytuacją finansową SferaNET. Sądzimy, że jest to 

spowodowane chęcią szybkiego spieniężenia akcji przez jednego bądź kilku akcjonariuszy. 

Mając na względzie ostanie ZWZ i obecność 2 największych akcjonariuszy na niezmienionym 

poziomie w akcjonariacie Spółki możemy domniemywać, że nie jest to żaden z nich. 

 
 Z poważaniem, 

 

 
 

 

 

 

 


