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 Aktualizacja prognozy Netii na 2014 rok (64/2014) 

 

Zarząd Netii SA (dalej „Spółka” lub „Netia”) informuje o aktualizacji prognozy na 2014 r. opublikowanej 

poprzednio (por. raport bieżący nr 7/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.). 

Aktualizacja jest związana z osiągnięciem w I półroczu 2014 r. wolniejszego tempa sprzedaży niż 

zakładano. Pomimo, że prognoza przychodów zostaje obniżona z kwoty 1.735 mln PLN do 1.675 mln 

PLN, Zarząd oczekuje poprawy trendu przychodów w II półroczu 2014 r. dzięki już wprowadzonym na 

rynek nowym inicjatywom sprzedażowym. Ponadto, został wdrożony krótko i średnioterminowy 

program redukcji kosztów ‘Netia Lajt’, co pozwala utrzymać prognozę Skorygowanego zysku EBITDA na 

2014 r. na poziomie 505 mln PLN. W związku z dodatkowymi nakładami kapitałowymi, które mają 

wspierać wzrost sprzedaży w II półroczu 2014 r., prognoza nakładów inwestycyjnych zostaje 

podwyższona z 200 mln PLN do 215 mln PLN.      

    

Pełna zaktualizowana prognoza na 2014 r. przedstawia się następująco: 

Prognoza na 2014 r. Poprzednia Zaktualizowana 

Przychody (w milionach PLN) 1.735 1.675 

Skorygowany zysk EBITDA (w milionach PLN) 505 505 

Marża Skorygowanego zysku EBITDA (%) 29,1 % 30,1% 

Skorygowany EBIT (w milionach PLN) 75 75 

Nakłady inwestycyjne (z wyłączeniem akwizycji i nakładów inwestycyjnych 

związanych z procesem integracji) (w milionach PLN) 
200 215 

Nakłady inwestycyjne jako % przychodów (z wyłączeniem akwizycji i 

nakładów inwestycyjnych związanych z procesem integracji) (%) 
11,5% 12,8% 

Skorygowane przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie 

operacyjnym (Skoryg. OpFCF)1(w milionach PLN) 
305 290 

1 Skorygowana EBITDA pomniejszona o nakłady inwestycyjne z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych na integrację Dialogu i Crowley’a oraz akwizycje 

 

Powyższa prognoza nie uwzględnia wpływu jednorazowych kosztów operacyjnych oraz nakładów 

inwestycyjnych związanych z procesem integracji, które były pierwotnie szacowane na poziomie 

odpowiednio - do 8 mln PLN i do 14 mln PLN. 

Podstawą prezentowanej prognozy są dotychczasowe wyniki finansowe Spółki oraz analizy polskiego  

i międzynarodowego rynku telekomunikacyjnego przeprowadzane przez Zarząd. Głównym założeniem 

prognozy jest pełna i terminowa realizacja przez Spółkę budżetu na 2014 r. 

Netia jednocześnie informuje, że będzie monitorowała możliwości realizacji prognozowanych wyników 

w układzie kwartalnym - po zakończeniu danego kwartału roku obrotowego. Ocena realizacji 

prognozowanych wyników oraz ewentualnie ich korekta zostanie dokonana po zakończeniu danego 

kwartału roku obrotowego, którego dotyczą prognozowane wyniki w oparciu o analizę przychodów ze 

sprzedaży, poniesionych nakładów inwestycyjnych i efektywności kosztowej Spółki. 
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Zastrzeżenie: 

Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące strategii Netii nie stanowią prognozy wyników w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 
2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm). Żadna z informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi 
rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące 
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). Szczegółowy opis 
czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Netii znajduje się w raporcie rocznym 
Netii opublikowanym w formie raportu okresowego z dnia 20 lutego 2014 roku. Z zastrzeżeniem dopełnienia 
obowiązków, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym i wynikających ze wskazanych podstaw prawnych, 
Netia niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz i 
przyjętych założeń strategii. 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 31 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 

33, poz. 259 z późn. zm). 


