Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu Midas S.A. przekazuję na Państwa ręce raport roczny Grupy Midas S.A. za 2014 rok.
Dokument ten stanowi podsumowanie wyników finansowych oraz najważniejszych wydarzeń dotyczących
Grupy Midas w 2014 roku.
Rok 2014 minął pod znakiem realizacji przyjętej strategii polegającej na intensywnej rozbudowie zasięgu oraz
pojemności sieci LTE i HSPA+. Z przyjemnością stwierdzam, że założenia leżące u podstaw naszej strategii
- pozyskania finansowania, a następnie zrealizowanie dynamicznych inwestycji w rozbudowę sieci
nadajników - okazały się słuszne. Wysoka jakość wytwarzanych przez Grupę Midas usług pozwala naszym
Klientom pozyskiwać nowych użytkowników szerokopasmowych usług mobilnej transmisji danych. To zaś
przekłada się na coraz wyższe wolumeny konsumowanych danych i pozytywnie wpływa na wyniki finansowe
Spółki i całej Grupy Midas.
Poczynione inwestycje w rozbudowę sieci przygotowały Grupę Midas na trwałą zmianę rynku transmisji
danych, jaką niewątpliwie było wprowadzenie przez operatorów, w tym naszych Klientów, ofert dużych i
nielimitowanych pakietów danych. W wyniku tych zdarzeń dostęp do Internetu w technologii LTE dynamicznie
się popularyzuje, a użytkownicy końcowi mogą korzystać z Internetu mobilnego ze swobodą zarezerwowaną
dotychczas dla dostępu stacjonarnego.
Oferta Midas już teraz pozwala naszym Klientom budować pozycję liderów na rynku Internetu mobilnego.
Zaangażowanie Spółki w Projekt 800, pozwoli dalej zwiększać dostępność szybkiego Internetu LTE, a przez to
umacniać pozycję lidera naszym Klientom. Grupie Midas pozwoli zaś kontynuować budowę wartości dla
Akcjonariuszy. Tym samym realizacja Projektu 800, polegająca na pozyskaniu dostępu do pasma 800MHz oraz
rozbudowie niezbędnej infrastruktury, będzie w ocenie Zarządu jednym z najistotniejszych wyzwań dla Grupy
Midas w najbliższych latach.
W tym kontekście, jako bardzo istotne uważam podpisanie kolejnego zamówienia na usługi transmisji danych
z Grupą Cyfrowy Polsat, które z racji swojej skali, wraz z dostępnym finansowaniem, daje Grupie Midas
możliwość sfinansowania planowanych inwestycji i zabezpiecza pozycję płynnościową Grupy Midas.
Miniony rok to również zmiany w Zarządzie Midas S.A. Po dwóch kluczowych dla obecnej pozycji Grupy
kadencjach Zarząd opuścił Pan Maciej Kotlicki, któremu pragnę podziękować za włożony wkład w realizację
przyjętej strategii i sukcesem zakończone budowanie pozycji rynkowej Grupy. Jego miejsce zajął Pan Piotr Janik,
z którym wspólnie będziemy mierzyć się z wyzwaniami stojącymi zarówno przed Grupą Midas jak i całym
rynkiem telekomunikacyjnym w Polsce.
Szanowni Akcjonariusze, w imieniu Zarządu Midas S.A. dziękuję za powierzone zaufanie i zachęcam do lektury
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Midas za 2014 rok.
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Prezes Zarządu
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