
Cosmote anunt�cresteri ale veniturilor
Operatorul de telefonie mobila Cosmote anunta o crestere importanta a veniturilor, pentru anul trecut,
comparativ cu 2005 si asteapta " cresteri semnificative"  ale acestora si in 2007, potrivit Terezei Valcan,
Corporate Affairs Manager Cosmote Romania. Datele pentru primele noua luni ale anului trecut arata
venituri de 26,5 mil. de euro. Potrivit Cosmote, in 2006 au crescut veniturile pe utilizator, concomitent cu
numarul acestora. Cosmote mai arata ca s-a concentrat mai mult pe investitii in primii doi ani si ca va
raporta profit in 2008. <br />  <br />  1. Care este cifra de afaceri aferenta anului 2006 si care sunt
motivele evolutiei acesteia, comparativ cu 2005?<br />  <br />  Cosmote a preluat 70 la suta din
Cosmorom in iulie 2005, lansandu-se sub noul brand in decembrie 2005. Pentru anul 2005, veniturile din
servicii s-au cifrat la 8 milioane euro, in vreme ce numarul utlizatorilor la finele anului 2005 atingea
50.000. Rezultatele financiare aferente intreg anului 2006 vor fi facute publice in cursul lunii februarie.
Veniturile din servicii in anul 2006 au inregistrat cresteri importante in fiecare trimestru. Datele
financiare pentru primele noua luni ale anului 2006 releva venituri de 26,5 milioane de euro. La acest
rezultat au contribuit cresterea semnificativa a bazei de clienti, la peste 1 milion de utilizatori, si a
veniturilor obtinute per utilizator, estimandu-se sa creasca in continuare odata cu marirea bazei de clienti
si imbunatatirea acoperirii. <br />  Cosmote este listata la bursele din Atena si Londra.<br />  <br />  2.
Ce profit sau pierdere a inregistrat Cosmote anul trecut si cum credeti ca va evolua balanta
cheltuieli/venituri in 2007?<br />   <br />  Strategia Cosmote pentru primul an de operare in Romania s-a
axat pe investitii masive, de peste 220 milioane de euro, pentru a deveni un jucator credibil pe piata de
telecomunicatii si a-si indeplini promisiunea asumata de a face telefonia mobila accesibilia tuturor
romanilor. In primul an de operare in Romania, Cosmote a extins acoperirea retelei la peste 95 la suta din
populatie si 82 la suta din teritoriu, si-a consolidat reteaua de distributie, care in prezent numara peste 600
de magazine si 12.000 puncte de vanzare. <br />  <br />  In judetul Sibiu, Cosmote si partenerii sai
Internity, Germanos, Romtelecom si dealerii independenti opereaza o retea de 14 magazine, incluzand
aici recent deschisul magazin corporate Cosmote. O contributie importanta la rezultatele in crestere
inregistrate in anul 2006 a avut-o si faptul ca numarul utilizatorilor Cosmote a depasit cifra de 1 milion in
numai un an de la lasarea companiei pe piata.<br />  Cosmote continua si in urmatorii ani investitiile in
dezvoltarea si extinderea retelei, in consolidarea brandului, precum si in dezvoltarea de produse accesibile
si relevante pentru un numar de utilizatori in crestere. Conform planului de afaceri, Cosmote Romania va
raporta profit in anul 2008 datorita reactiei pozitive a pietei la produsele si serviciile companiei si
achizitionarii lantului de retail Germanos.<br />  Desi nu putem oferi o estimare, ne asteptam ca
veniturile sa creasca semnificativ in anul 2007.<br />  <br />  <b>Concret, ce investitii pregatiti pentru
2007?</b><br />  <br />  Cosmote continua in 2007 politica agresiva de investitii, precum si lansarea de
produse relevante pentru consumatorul roman. Planul de investitii prevazut pentru primii trei ani de
operare in Romania se cifreaza la 500 milioane euro.<br />  In conformitate cu strategia grupului
Cosmote de a oferi cele mai avansate tehnologii, Cosmote Romania investeste anul acesta si in lansarea
tehnologiei i-mode, adevaratul internet mobil, care ofera utilizatorilor acces facil si rapid la o gama larga
de continut tematic si aplicatii precum e-mail-ul, prin intermediul telefonului mobil.<br />  <br />  <b>Ce
schimbari vor fi la capitolul personal?</b><br />  <br />  Echipa Cosmote este formata din peste 700 de
angajati, dintre care peste 300 au fost recrutati pe parcursul lui 2006. Majoritatea echipei, in jur de 45%,
este formata din tineri profesionisti, cu varsta de pana la 30 de ani si cu diverse niveluri de experienta.
Acest lucru reafirma principiul nostru de a recruta tineri cu potential, de a-i creste si forma odata cu
dezvoltarea companiei, in linie cu politica Cosmote de resurse umane " Crestem impreuna" . Din numarul
total al angajatilor, peste 72 la suta au studiile superioare completate. Anul acesta, echipa Cosmote va
creste proportional cu activitatile companiei.<br />  <br />  Laurentiu PARNIC
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