Opis Spółki

SferaNET powstała w roku 2004 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W roku 2013 jej status
prawny uległ przekształcaniu w spółkę akcyjną.
Obecnie SferaNET to jeden z najbardziej rozpoznawanych na Podbeskidziu dostawców usług
telekomunikacyjnych. Spółka znana jest również na Podkarpaciu i w Małopolsce jako dostawca
kompleksowych rozwiązań w obszarach dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej, cyfrowej telewizji
kablowej oraz kolokacji.

Zarząd Spółki

Bogusław Sromek – Prezes Zarządu
Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. W branży
telekomunikacyjnej pracuje od 17 lat. W latach 1997-2000 pełnił funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży
w Nawratronik S.C. , a następnie w latach 2000- 2006 był - konsultantem ds. sprzedaży w Telefonia Dialog
S.A. Od roku 2006 w SferaNET Sp. z o.o. pełnił funkcje w organach Zarządu Spółki.
Anna Stanaszek – Prokurent
Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Doświadczenie
zawodowe zdobywała na stanowiskach; Menadżera ds. rozwoju firmy w Tacho-Serwis S.C. w latach 20062009 budując sieć salonów sprzedaży. Następnie jako operator Service Desk w Ericsson Sp. z o. o.
tworzyła statystki wydajności zespołu oraz współtworzyła procedury postępowania przy usuwaniu awarii.
Od 2011 pełni funkcje w organach Zarządu Spółki SferaNET.

Akcjonariat SferaNET S.A. na dzień 30.09.2015 roku

Na dzień 30.09.2015 roku zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 418 000 zł i dzieli się na
3 418 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w tym:
•
•
•
•

2 000 000 akcji na okaziciela serii A,
500 000 akcji na okaziciela serii B,
318 000 akcji na okaziciela serii C,
600 000 akcji na okaziciela serii D.

Wykaz akcjonariuszy posiadający przynajmniej 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (wg. stanu
na dzień 14.11.2015 roku) prezentuje poniższy wykres:

Struktura akcjonariatu SferaNET S.A.
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Charakterystyka dokonań

W trzecim kwartale 2015 roku Spółka wygenerowała zysk netto w kwocie 27 225,31 zł. W porównaniu do
okresu analogicznego z 2014 roku jest to wynik zdecydowanie bardziej korzystny (w trzecim kwartale
2014 roku Spółka odnotowała stratę w wysokości 82 506,84zł netto). Wzrost zysku netto w dużej mierze
wynika ze stopniowego wygasania ujętej w umowach klienckich promocyjnej prolongaty płatności
(gwarantuje ona nowym abonentom SferaNET obniżenie miesięcznej opłaty abonamentowej do kwoty
1,00 zł netto do czasu obowiązywania ich umowy z konkurencyjnym operatorem). Na dzień
30.09.2015 roku blisko 51% spośród 1294 klientów pozyskanych w ramach budowy sieci światłowodowej
na terenie Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego i podkarpacia korzysta z prolongaty płatności. W kolejnych
okresach liczba ta będzie systematycznie maleć, co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży usług
abonamentowych.
W okresie od 01.07.2015 do 31.09.2015 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie
719 328,50 zł, co stanowiło wzrost przychodów ze sprzedaży o 47,8 % względem porównywalnego okresu
ubiegłego roku kiedy przychody wyniosły 486 683,25 zł. Przychody osiągnięte w trzecim kwartale 2015
roku stanowiły przychody abonamentowe wynikające z podstawowej działalności Spółki.
Dynamikę zmian prezentują poniższe wykresy :
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W trzecim kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała prace mające na celu zakończenie budowy
infrastruktury światłowodowej w zakresie realizowanych Projektów inwestycyjnych współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej. Wśród oddanych do użytkowania środków trwałych znalazły się m.in.
inwestycje: „Podkarpacka sieć szerokopasmowa - powiat dębicki” o wartości 1 729 100,00 zł oraz „Internet
szerokopasmowy na Podbeskidziu” o wartości 3 234 708,33 zł. Toczące się prace pozwoliły na
uruchomienie ponad 1200 nowych abonentów. Łącznie do końca 2015 z usług świadczonych na łączach
światłowodowych korzystać będzie 1295 klientów.
Dzięki zakończeniu dwóch projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w analizowanym kwartale Spółka podjęła się realizacji nowych projektów budowlanych w branży
teletechnicznej. 27 lipca 2015 SferaNET otrzymała Protokół zdawczo - odbiorczy dotyczący wykonania
przedmiotu umowy z Liderem Konsorcjum tj. Spółką e-gminy sp. z o.o.. Protokół potwierdził skuteczne
uruchomienie usługi dostępu do Internetu u 100 użytkowników wskazanym przez Urząd Miasta
Bielska-Białej. Przychody SferaNET z tytułu umowy konsorcjum wyniosły 96 000 zł brutto.
Pierwotny termin zakończenia prac w zakresie Projektu „Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu
i Cieszynie” został na wniosek SferaNET wydłużony do 31 grudnia 2015 roku. Spółka oczekuje na
obustronnie podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie. Zmiana terminu została podyktowana
trudnościami w wykonaniu fragmentu sieci magistralnej łączącej miejscowość Goleszów z Ustroniem.
Trzeci kwartał 2015 roku to także rozwijanie współpracy handlowej z sektorem biznesowym, ze
szczególnym uwzględnieniem współpracy międzyoperatorskiej. W ocenie Zarządu jest to efekt posiadania
rozległej infrastruktury światłowodowej oraz jakości świadczonych usług. Na rynku klientów
indywidualnych działania sprzedażowe zostały ukierunkowane na sprzedaż usług dodatkowych takich jak:
usługa prywatna chmura, dostęp do Telewizji Cyfrowej Jambox oraz telefonii stacjonarnej.

Prognozy

Realizacja wszystkich projektów przebiegła bezproblemowo i poza wymiernymi skutkami finansowymi,
miała również wartość marketingową. Dzięki promocji wszystkich projektów wzrasta rozpoznawalność
marki SferaNET , jak również jej wiarygodność dla dużych partnerów biznesowych.
W nadchodzącym czasie Spółka skoncentruje swoje działania sprzedażowe w sektorze administracji
publicznej oraz bankowości spółdzielczej.
SferaNET S.A. nadal kontynuować będzie rozbudowę sieci światłowodowej na terenie Bielska-Białej.
Nowe odcinki szkieletu światłowodowego pozwolą zaoferować szerszej grupie klientów usługi za
pośrednictwem łączy o wysokich przepustowościach.
Zarząd pozytywnie ocenia efekty, jakie przynosi firmie konwergencja usług. Tempa nabiera sprzedaż usług
w pakiecie (IPTV oraz dostęp do Internetu FTTH).

Kontakt dla Inwestorów:
Katarzyna Noga
Pełnomocnik Zarządu SferaNET S.A.
do Kontaktów z Inwestorami
k.n@sferanet.pl

