
Afaceri record pentru Cosmote
Veniturile Cosmote Romania au crescut in prima jumatate a anului 2007 cu 354 la suta, fata de aceeasi
perioada a anului trecut, pana la 63,6 milioane de euro. 
  
  Pierderile nete s-au redus cu mai mult de jumatate, la 20,7 milioane de euro, potrivit datelor comunicate
de companie. Cosmote Romania este operatorul cu cea mai dinamica evolutie a numarului de clienti de pe
piata de telecomunicatii din Romania, inregistrand aproape 1 milion de noi utilizatori in prima jumatate a
anului 2007 si ajungand la 2.22 milioane de clienti la finele lunii iunie 2007 (o cota de piata de cca 11%).
Cosmote a raportat 633.420 de noi clienti in primele 3 luni ale anului si 357.442 in al doilea trimestru al
anului, mentinandu-si pozitia de lider pe segmentul de noi activari. 
  Peste 65% din clientii noi inregistrati de Cosmote Romania in al doilea trimestru al anului 2007 s-au
alaturat prin Germanos, cel mai puternic lant de distributie telecom din regiune, achizitionat anul trecut de
catre Grupul Cosmote. De altfel, Germanos a inregistrat o crestere de 45% a activarilor pentru servicii cu
abonament si 260% pentru serviciile preplatite in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, cand
reteaua distribuia serviciile unui operator concurent. 
  " Din totalul cheltuielilor de capital ale Grupului Cosmote, care s-au ridicat la 219 milioane de euro in
primul semestru al anului, cea mai mare parte, cca 84 de milioane de euro, au fost directionate catre
Cosmote Romania, care isi continua investitiile in dezvoltarea comerciala a companiei si pentru a mari
capacitatea retelei si a extinde aria de acoperire ", arata Cosmote. Estimarile companiei prevad atingerea
unui profit net in 2009, la 3 ani de la intrarea pe piata din Romania. 
  Cosmote Group, prezent in cinci tari din Sud Estul Europei (Grecia, Romania, Bulgaria, Albania si Fosta
Republica Iugoslava Macedonia), a atins venituri operationale de 1.4 miliarde de euro, mai mari cu 37.5%
fata de aceeasi perioada a anului trecut. Valoarea consolidata a EBITDA a fost de 463.6 milioane de
euro, inregistrand o crestere de 17.5% fata de semestrul 1 al anului 2006.
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