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Drodzy akcjonariusze ! 
 

Kierujemy do Państwa coroczny list z podsumowaniem działalności Waszej spółki w roku 

2009. Z przyjemnością informujemy o dokonaniach Spółki i jej perspektywach na lata 

następne. 

 

Telestrada S.A weszła w rok 2009 jako operator telekomunikacyjny oferujący głównie 

podstawowe usługi telekomunikacji głosowej lecz z szerokimi planami dotyczącymi 

zwiększenia zakresu działalności. JuŜ w grudniu 2008 r. podpisaliśmy umowę zakupu 100% 

udziałów w spółce Multimo Sp. z o.o. świadczącej usługi dostępu do Internetu w oparciu o 

sieć TPSA. Działalność tej spółki w istotny sposób zwiększyła moŜliwości rozwojowe grupy 

kapitałowej. 

 

Fuzja operacyjna w grupie 

W okresie pierwszego kwartału 2009 skupiliśmy się na zidentyfikowaniu synergii 

operacyjnych pomiędzy Telestrada S.A. a Multimo Sp. z o.o. Dzięki temu w II kwartale 

przeprowadziliśmy restrukturyzację kosztową przejętego podmiotu, ujednoliciliśmy procedury 

i przejęliśmy całkowicie działalność operacyjną od podmiotów zewnętrznych. Na potrzeby 

dwukrotnie zwiększonej skokowo liczby klientów zwiększyliśmy zatrudnienie i 

rozbudowaliśmy systemy billingowe jednocześnie optymalizując procedury wystawiania 

faktur dla klientów. 

 

Planem spółki było szybkie dosprzedanie klientom Multimo standardowych usług 

abonamentu telefonicznego oferowanych przez Telestrada S.A. Proces ten przebiegał wolniej 

niŜ zakładaliśmy, jednak wraz z wprowadzeniem bardziej atrakcyjnych taryf 

telekomunikacyjnych dla klientów mało korzystających z telefonów a wykorzystujących go 

jedynie jako podstawę usługi Internetowej spodziewamy się stałego wzrostu liczby klientów 

posiadających pakiet dwóch usług. Wprowadzenie takich taryf stało się moŜliwe dopiero w IV 

kwartale 2009 wraz ze spadkiem kosztów zakupu abonamentów telefonicznych u naszego 

głównego dostawcy hurtowego. 

 

Optymalizacja operacyjna dwóch bliźniaczych firm polegała na ujednoliceniu systemu 

obsługi, zlokalizowaniu obsługi klientów w jednym miejscu, migrację systemów billingowych 

do jednej aplikacji, oparcie obsługi operacyjnej, billingowej, wysyłki korespondencji i 

rozwiązywania problemów technicznych na personelu własnym zamiast zlecania tego rodzaju 
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zadań na zewnątrz. Wchodzimy w rok 2010 z zakończonym procesem unifikacji i gotowi na 

szersze kampanie promocyjne i reklamowe nastawione na wzrost liczby klientów. 

 

Tendencje rynkowe 

W roku 2009 na rynku kontynuowana była tendencja spadku cen hurtowych ruchu 

telekomunikacyjnego. Dzięki temu rosła podstawowa marŜa telekomunikacyjna w segmencie 

detalicznym natomiast kurczyła się w segmencie hurtowym. Spowodowało to spadek 

przychodów naszej spółki zaleŜnej Infotel Service Sp. z o.o. i w rezultacie niewielki wynik 

ujemny tego podmiotu w całym roku 2009. Podjęte działania operacyjne przesuwania cięŜaru 

przychodów w stronę usług telekomunikacji inteligentnej i prowizji za ruch telekomunikacyjny 

kierowany do innych sieci pozwala z optymizmem patrzeć na wyniki finansowe tej spółki w 

roku 2010. 

 

Struktura wyniku finansowego 

Zarówno na poziomie jednostkowym jak i w grupie kapitałowej nastąpiło korzystne 

przesunięcie poziomu generowania zysku. O ile w latach poprzednich znacząca część zysku 

pochodziła ze zdarzeń nie związanych z podstawową działalnością (przychody kapitałowe) to 

w 2009 r. znacząco zwiększył się wynik operacyjny i stanowił on główną część wyniku 

finansowego. 

 

W stronę niezaleŜności 

Jednym z głównych czynników ryzyka działalności jaki zawsze wskazywaliśmy we wszelkich 

dokumentach kierowanych do akcjonariuszy był fakt uzaleŜnienia od jednego dostawcy. W 

III kwartale 2009 podjęliśmy działania zmierzające do zwiększenia stopnia niezaleŜności i 

wystąpiliśmy do TPSA o zawarcie umowy WLR gwarantującej nam moŜliwość bezpośredniej 

aktywacji klientów na własny rachunek z wykorzystaniem sieci dowolnego operatora 

infrastrukturalnego. Umowa taka została podpisana i rozpoczęliśmy proces ofertowania, który 

pozwoli nam wyłonić dostawcę usług na nowych warunkach. Nie wykluczamy, Ŝe będzie to 

nadal GTS Energis jednak proces zakończy się z pewnością w pierwszym półroczu 2010 r. 

 

Dalsze poszukiwanie celów do przejęcia 

Rok 2009 upłynął spółce pod znakiem optymalizacji działalności dwóch podmiotów. 

Doświadczenia tego roku pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i poszukiwać na 

rynku dalszych celów do przejęcia. Będziemy uwaŜnie przyglądać się firmom o działalności 

podobnej do Telestrada S.A. ale takŜe firmom mocniej zaangaŜowanym w szczególnie dla 

nas istotny segment usług inteligentnych. Na dzień sporządzenia Raportu Rocznego Spółka 

bliska jest finalizacji przejęcia spółki Tele24 Sp. z o.o. oraz działalności firmy SISTI Polska. 
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Spółka na koniec roku dysponowała nadwyŜką kapitałową pozwalającą spokojnie patrzeć na 

najbliŜszy rok działalności. W 2010 r. postawimy na rozwój organiczny i postaramy się 

zwiększyć liczbę klientów o około 10.000 jednocześnie wyznaczając cel dosprzedaŜy około 

3000 usług obecnym klientom Multimo. 

 

W stronę MVNO na rynku dostępu do Internetu 

Koniec roku 2009 to pierwsze doświadczenia Spółki na rynku mobilnego dostępu do 

Internetu. Wielkość sprzedaŜy przy bardzo ograniczonych w początkowej fazie zasobach 

pozwala stwierdzić, Ŝe jest to bardzo obiecujący segment telekomunikacyjny. W 2010 roku 

Spółka będzie dąŜyć do stania się szerszym dostawcą mobilnego dostępu do Internetu z 

promowaniem własnej marki. 

 

 

Naszym akcjonariuszom, pracownikom, współpracownikom, dostawcom usług 

telekomunikacyjnych, w tym szczególnie GTS Energis pragniemy serdecznie podziękować za 

ten rok owocnej współpracy. 

 

Jacek Lichota 

Prezes Zarządu 

Telestrada S.A.  

 


