
Komercyjny start sieci PLAY.

Siec komórkowa PLAY rozpoczęła komercyjną działalność z dniem 16 marca

2007 r. PLAY oferuje usługi abonamentowe i przepłacane (na kartę) w oparciu o proste, jednakowe dla obu

kategorii zasady. Ceny usług w sieci PLAY są nisze od cen oferowanych klientom indywidualnym przez

konkurencyjne sieci o 35%-60% i są adresowane do klientów generujących wyższe przychody. PLAY stopniowo

rozwija swoja sieć dystrybucyjną - obecnie liczba punktów sprzedaży usług abonamentowych wzrosła do około

400, a usługi przepłacane są dostępne w ponad 40.000 punktach sprzedaży na terenie całego kraju. W ciągu

III kw. 2007 r. liczba klientów korzystających z usług PLAY wzrosła ze 172.000 do 435.000, co daje 20% udział

w ogólnej liczbie nowych klientów usług telefonii komórkowej przyłączonych w kwartale. Na dzień 30 września

2007 r. baza użytkowników PLAY składała się z około 135.000 klientów usług abonamentowych oraz 300.000

klientów usług przepłaconych (na kartę). Na dzień 14 listopada 2007 r. PLAY świadczył swoje usługi prawie

600.000 klientom, a spółka jest na dobrej drodze do osiągnięcia zakładanej liczby 750.000 użytkowników na

koniec 2007 r.

Przychody PLAY wzrosły o 70% z 54,7 mln zł w II kw. 2007 r. do 93,2 mln zł w III kw. 2007 r. Przychody

jednostkowe generowane przez użytkowników usług PLAY (ARPU) są zgodnie z założeniami strategicznymi

wyższe od średniej rynkowej zarówno w segmencie usług abonamentowych jak i przepłaconych.

Na dzień 30 września 2007 r. PLAY posiadał 232 aktywne komercyjnie stacje bazowe UMTS w 6 miastach.

Spółce udało się w dużym stopniu nadrobić opóźnienia wynikające ze zmian w przepisach prawnych

przedłużających czas oczekiwania na przyznanie pozwoleń środowiskowych na budowę stacji bazowych, dzięki

czemu przyspieszono znacznie prace nad budowa własnej sieci. Zakończenie budowy własnej sieci skutkować

będzie wzrostem mary, gdy ruch kierowany obecnie w oparciu o umowy roamingu krajowego zostanie

przeniesiony do własnej sieci UMTS.

Koszty pozyskania klientów, wydatki na reklamę i promocje oraz koszty roamingu krajowego spowodowały wzrost

strat generowanych przez PLAY w początkowej fazie działalności do poziomu 185,0 mln zł (49,0 mln euro)

w III kw. 2007 r. oraz 431,0 mln zł (114,1 mln euro) w okresie styczeń-wrzesień 2007 r., a udział Netii w tych

stratach wyniósł odpowiednio 43,3 mln zł (11,5 mln euro) oraz 112,3 mln zł (29,7 mln euro). Oczekuje sie, e

wzrost przychodów z rosnącej bazy użytkowników oraz rosnące dzięki wybudowaniu własnej sieci marę

przyczynia się w pierwszej kolejności do ustabilizowania poziomu ponoszonych strat, a następnie doprowadza do

osiągnięcia pozytywnej EBITDA w 2010 r.

Wejście Netii na rynek usług komórkowych. Uruchomienie sieci PLAY umożliwia Netii osiągnięcie jednego

z podstawowych celów strategicznych poprzez włączenie usług i produktów komórkowych do oferty dla klientów

Netii. Zgodnie z założeniami, Netia będzie operatorem sprzedającym pod własna marka usługi komórkowe swym

klientom biznesowym, jak równie wprowadzi wraz z PLAY wspólna ofertę usług konwergentnych (stacjonarnych

i komórkowych). Wdrożenie obu projektów jest planowane na 2008 r., tj. po osiągnięciu przez siec UMTS P4

zasięgu na poziomie co najmniej 20% ludności kraju. Ponadto, Netia spodziewa się uzyskać synergię kosztowe

na poziomie grupy z tytułu korzyści skali w zakresie funkcji wsparcia, sieci dystrybucji i konsolidacji zakupów.

W szczególności, Netia uzyskała długoterminowy dostęp do sieci dystrybucyjnej Germanos w celu dystrybucji



własnych usług stacjonarnych dla klientów indywidualnych, takich jak oferta szerokopasmowego dostępu do

Internetu i usługi głosowe na bazie WLR. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Netia dostarczy dla PLAY

rozwiązania sieci transmisyjnej na podstawie pięcioletniej umowy z dnia 3 lipca 2006 r. Nakłady inwestycyjne,

które Netia poniesie w tym celu w 2007 r. mogą wynieść do 35,0 mln zł (9,3 mln euro) – na koniec III kw. 2007 r.

powyższe nakłady wyniosły 20,9 mln zł (5,5 mln euro). Netia szacuje, e roczne przychody z tytułu świadczenia

powyższych usług dla sieci PLAY mogą wynieść do 50,0 mln zł (13,2 mln euro), w zależności od tempa budowy

sieci przez P4.

 
Udział Netii w P4. Netia posiada pakiet 23,4% udziałów w P4, natomiast pakiety spółek Novator Telecom

Poland S.a.r.l. i Tollerton Investments Limited wynoszą odpowiednio 54,6% i 22,0%. Zobowiązania Netii do

wpłat na kapitał P4 wynoszą 79,5 mln euro, a maksymalne zobowiązanie Netii wynikające z gwarancji

częściowo zabezpieczającej kredyt udzielony P4 wynosi 21,0 mln euro. Uwzględniając płatności dokonane

w III kw. 2007 r. w kwocie 56,2 mln zł (14,9 mln euro), na dzień 30 września 2007 r. zobowiązania Netii do

wniesienia wpłat na kapitał P4 wynosiły 11,6 mln euro. Na dzien 30 września 2007 r. całkowite zadłużenie

P4 wynosiło 158,5 mln zł (42,0 mln euro).

Finansowanie rozwoju P4. Zarząd P4 pracuje wraz z przedstawicielami dostawców i bankami nad

pozyskaniem dodatkowego finansowania niezbędnego do osiągnięcia w 2010 r. punktu zwrotnego (breakeven)

w przepływach wolnych środków pieniężnych. W ramach tego procesu, Zarząd P4 poinformował

udziałowców o konieczności wniesienia kolejnych wkładów na kapitał w łącznej wysokości 150,0 mln euro,

dodatkowo do wcześniej zadeklarowanej kwoty 300,0 mln euro, niezbędnych do uzyskania finansowania

kredytem w wysokości umożliwiającej osiągnięcie punktu zwrotnego w przepływach wolnych środków

pieniężnych. Udział Netii w powyższym dodatkowym finansowaniu przez udziałowców wyniósłby 35,1 mln

euro. Zarząd Netii jest usatysfakcjonowany postępem w działalności operacyjnej P4 osiągniętym w 2007 r.

i wysoko ocenia potencjał P4 dla uzyskania wartości dodanej dla Netii w przyszłości, zarówno w zakresie

wartości kapitału jaki i synergii z tytułu współpracy operacyjnej opisanej powyżej. W związku z powyższym,

Zarząd Netii rozważa obecnie opcje w zakresie przyszłego finansowania P4 i spodziewa się podjąć decyzje

w tej kwestii w ciągu kolejnych trzech miesięcy.


