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Optonet S.A. ma kontrakt z Aquanet S.A.

o wartości 370 tys. zł 

Gdynia, 7 grudnia 2011 r. - Optonet S.A. – spółka zajmująca się budową i projektowaniem 

infrastruktury oraz integracją urządzeń telekomunikacyjnych, wchodząca w skład Grupy 

Novainvest  S.A.  – podpisała umowę z Aquanet  S.A.  o wartości  ok. 370 tys.  zł  brutto. 

Przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  sieci  cyfrowych  oraz  linii  radiowych  na  terenie 

województwa wielkopolskiego. Ww. kontrakt został zawarty w ramach umowy ramowej z 

Aquanet  S.A.,  która  obejmuje  szeroki  zakres  prac  projektowych  oraz  montażowo-

budowlanych.  

-„Wartość kontraktu stanowi ponad 35% przychodów osiągniętych po III kw. 2011 r. (narastająco).  

Biorąc pod uwagę to, iż rozliczenie projektu z Aquanet S.A. nastąpi do końca br., będzie to miało  

istotne przełożenie zarówno na wyniki w IV kw. br. jak i całego 2011 r. 

Aquanet S.A. to dynamicznie rosnący podmiot o przychodach przekraczających 320 mln zł w skali 

roku. Początki naszej współpracy sięgają 2006 r., dlatego też liczymy że wraz z rozwojem naszych 

kompetencji, dynamika pozyskiwania kolejnych kontraktów będzie szybko rosła. 

W chwili  obecnej  pracujemy nad kolejnymi zleceniami,  które pozwolą znacząco zwiększyć wartość 

naszego portfela  w I  połowie  2012 roku.  Do końca  br.  powinniśmy zakończyć  negocjacje  dwóch 

istotnych kontraktów, których realizacja przypadłaby na przełomie I i II kw. 2012 r.” – mówi Maciej  

Chrostowski, Prezes Zarządu Optonet S.A.

W dniu  28  listopada  2011  r.  Optonet  S.A.  podpisał  umowę  partnerską  z  Open-Net  S.A.,  której 

przedmiotem będą wzajemne świadczenia w zakresie  tworzenia, integrowania, obsługi i sprzedaży 

produktów. Ww. spółki należą do grupy kapitałowej Novainvest S.A. 

30  listopada  2011 r.  Optonet  S.A.  zadebiutował  na  rynku NewConnect.  Do obrotu  wprowadzono 

400.000 praw do akcji serii B.



***

OPTONET S.A. - powstała w 2001 r. jako inicjatywa ludzi posiadających doświadczenie w branży 

telekomunikacyjnej  zdobyte  w pracy u czołowych operatorów telekomunikacyjnych w kraju.  Przez 

pierwsze  lata  działalności  firma  realizowała  inwestycje  pod  klucz  dla  operatorów  niezależnych, 

polegające  na  budowie  infrastruktury  technicznej  oraz  instalacji  sprzętu  telekomunikacyjnego, 

szczególnie radiowych systemów dostępowych oraz linii radiowych PDH i SDH. Obecnie Optonet S.A. 

oferuje kompleksowy zakres usług dla klientów biznesowych. W dniu 15.06.2011r. Optonet sp. z o.o. 

została przekształcony w spółkę akcyjną.

Oferta Optonet S.A. skierowana jest do operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, operatorów 

telekomunikacyjnych,  producentów  urządzeń  komunikacyjnych,  jak  i  wszystkich  przedsiębiorstw  i 

instytucji,  dla których wykorzystanie technologii  bezprzewodowej jest optymalne, w tym jednostek 

samorządowych  i naukowych.  Wśród  klientów  Spółki  znajdują  się  m.in.  GTS  Poland,  Netia  S.A., 

Siemens Sp. z o.o., Alcatel Polska S.A., PZU Życie S.A., Nordea Bank Polska S.A.

Działalność  Optonet  S.A.  koncentruje  się  na  projektowaniu  i  budowie  infrastruktury 

telekomunikacyjnej.  Oferta  zawiera  kompleksowe  usługi,  obejmujące  działania  od  momentu 

stworzenia koncepcji, aż do utrzymania i serwisowania w okresie trwałości projektu.
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