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Zapraszamy do ATM! 
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W prezentacji wykorzystano aktywne linki – kliknięcie na ikonkę: 

i 
… przekieruje Państwa do innych miejsc w prezentacji  

lub do materiałów na stronie internetowej ATM  



ATM S.A.  
Lider dynamicznie rosnącego rynku data center 
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Dochodowa spółka 

giełdowa oparta na 

mocnych fundamentach 

Lider rynku kolokacji  

z rozległą infrastrukturą 

światłowodową 

Zakres usług  

odpowiadający na 

potrzeby rynku 

Uproszczona struktura 

 i przejrzysty 

model biznesowy 

    

Polska firma 

założona w 1994 r.  

od 2004 r. na GPW 

Uczestnik sWIG80  

i WIG-INFO 

(ticker: ATM) 

Kapitalizacja  

ok. 360 mln zł  

(początek 06.2015)   

Dane za Q1 2015: 

Przychody: 33 mln zł 

EBITDA: 8,5 mln zł 

Aktywa: 405 mln zł 

3 nowoczesne centra 

danych 

(o stale rosnącej 

powierzchni) 

10 000+ 

m2 powierzchni 

kolokacyjnej brutto 

8 metropolitarnych 

sieci 

światłowodowych 

Jedyny polski operator  

w 5 znaczących 

punktach wymiany ruchu 

IP w Europie 

Kolokacja 

Transmisja danych 

Dostęp do Internetu 

Usługi świadczone 

wyłącznie 

 w modelu B2B 

Znane i cieszące się 

zaufaniem klientów 

marki: ATMAN  

oraz Thinx Poland 

1 900+ 

aktywnych 

klientów 

Podział „dawnego” 

ATM w połowie  

2012 r. 

Wycofanie się  

z rynku płatności 

mobilnych pod 

koniec 2013 r. 

Jednorodna 

działalność: usługi 

centrów danych  

i transmisyjne 

Od początku 2014 r. 

ATM sporządza 

wyłącznie jednostkowe 

SF 



Struktura własnościowa spółki  
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ATP FIZ AN* 
25,1% 

ING PTE 
19,7% 

Aviva PTE 
9,0% 

Altus TFI 
6,5% 

Piotr Puteczny** 
6,2% 

PKO BP 
Bankowy PTE 

5,3% 

Pozostali 
akcjonariusze 

28,3% 

Struktura akcjonariatu ATM S.A. wg stanu na 03.06.2015 r.: 

 Stabilna struktura własnościowa – głównymi akcjonariuszami pozostają założyciele ATM oraz duże instytucje finansowe 

 Kapitał zakładowy składa się z 36 000 000 akcji serii A i 343 344 akcji serii B 

 Wartość nominalna akcji ATM S.A. wynosi 0,95 zł 

* Większość certyfikatów ATP FIZ AN posiada Tadeusz Czichon, Prezes Zarządu ATM S.A. 

** Wraz z żoną. 

i 

http://www.atm.com.pl/index.php?id=27


Wycena rynkowa ATM 
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Zachowanie notowań ATM S.A. względem indeksów: 

 Jedyna notowana na GPW spółka, której podstawowym źródłem zysków są usługi kolokacyjne –  

EKSPOZYCJA NA PERSPEKTYWICZNY RYNEK DATA CENTER 

 Niski historyczny poziom ryzyka mierzonego współczynnikiem zmienności 

 Kluczowe wskaźniki wyceny (EV/EBITDA, P/E) poniżej porównywalnych spółek z dojrzałych rynków –  

POTENCJAŁ DO WZROSTU WYCENY (wzmocniony planowanym wzrostem EBITDA po zakończeniu realizowanych inwestycji) 

Dane na wykresie historycznym powyżej zostały przeliczone z uwzględnieniem korekt kursu z tytułu wypłaty dywidendy, splitu, 

podziału spółki, itp. 

PODZIAŁ „DAWNEGO” ATM S.A. i 

i 

http://www.atm.com.pl/index.php?id=584


93% 

Udział segmentu w EBITDA 
ATM w Q1’15 
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 Transmisja danych (od 1 Mb/s do 10 Gb/s) 

 ostatnia mila, sieci metropolitalne 

 łącza międzymiastowe  

i międzynarodowe 

 Dzierżawa światłowodów 

 Dostęp do Internetu i usługi IP 

 Punkt wymiany ruchu PWR Thinx 

 Usługi głosowe VoIP i ISDN 

 Kolokacja w trzech centrach danych w 

Polsce 

 od 1U* do dedykowanej 

serwerowni 

 podstawowe i zapasowe CD, 

biura zapasowe 

 Serwery dedykowane ATMAN 

EcoSerwer 

 ATMAN Private Cloud 

 Inne usługi Xaas w planie 

* 1U – wysokość pojedynczego slotu w szafie montażowej 

SEGMENT USŁUG CENTRÓW DANYCH 

* 

SEGMENT USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 

5% 

Udział segmentu w EBITDA 
ATM w Q1’15 

Zakres usług ATM  

– kompleksowo zaspokajamy potrzeby biznesu 

i 

http://www.atm.com.pl/index.php?id=44


Marki handlowe ATM 
– zaufanie klientów budowane latami 
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Neutralne telekomunikacyjnie  

centrum danych 

i  

punkt wymiany ruchu 

 

Ogólnopolska sieć  

światłowodowa  

i   

centra danych 

 

 

Najwyższa jakość usług potwierdzona certyfikatami: 

 

http://www.atman.pl/
http://www.thinx.pl/


Aktywa trwałe o wartości bilansowej ponad  

250 mln zł: centra danych… 
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Trzy nowoczesne centra danych z dogodną lokalizacją: 

 dla krajowych klientów, w dwóch największych aglomeracjach w Polsce  

(Warszawa, Katowice) 

 dla zagranicznych klientów, na najkrótszym szlaku łączącym Wschód z Zachodem 

(510 km od Berlina, 1150 km od Moskwy) 

CD ATMAN – WARSZAWA 

THINX POLAND – WARSZAWA 

(największe w Polsce neutralne 

telekomunikacyjnie centrum danych) 

CD ATMAN – KATOWICE 

Dwa obiekty klasy Tier III w Warszawie, oddalone od siebie  

o 10 km na potrzeby podstawowego i zapasowego centrum danych 

 

NAJWIĘKSZA POWIERZCHNIA KOLOKACYJNA W POLSCE  

(PONAD 6 TYS. M2 NETTO) 

http://www.atman.pl/centrum_danych_atman_warszawa
http://www.thinx.pl/centrum_danych/specyfikacje_techniczne
http://www.atman.pl/centrum_danych_altus_katowice


 Obecność w kluczowych europejskich węzłach wymiany ruchu IP 

(Amsterdam, Frankfurt, Kijów, Londyn i Moskwa): 

 

Aktywa trwałe o wartości bilansowej ponad  

250 mln zł: …oraz sieci światłowodowe ATMAN 
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 8 metropolitarnych sieci 

światłowodowych w największych 

miastach w Polsce  

 Ponad 4500 km łączy 

międzymiastowych 

 Ponad 8500 km łączy 

międzynarodowych  

 5 łączy zagranicznych 

Hub łączący wschód Europy  

z zachodem: 

 Własny punkt wymiany ruchu PWR Thinx 

 

Bezpośrednie 

punkty styku  

z ponad 1000 sieci! 

http://www.atman.pl/zasieg_sieci_atman
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OTOCZENIE RYNKOWE WG NAJNOWSZEGO RAPORTU PMR* 
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Wartość rynku kolokacji w Polsce wg PMR  
[mln zł] 

* Źródło: PMR – Rynek centrów danych w Polsce 2015 

ATM 
12,2% 

 

16%  
wg przychodów  

z usług CD 

#2 
10,5% 

#3 
6,3% 

#4 
5,0% 

#5 
4,8% 

Pozostali 
61,3% 

Udziały w rynku usług centrów danych w Polsce 
wg powierzchni brutto posiadanych obiektów, 01/ 2015 

ATM na 3. 

miejscu  

w CEE wg 

pow. brutto 

CAGR  

2015-2018: 11% 

Główne cechy rynku data center w Polsce: 

 Zdecydowanie największy rynek w 

Europie Środkowo-Wschodniej (46% 

udziału w całkowitej wartości rynku CEE, 

38% udziału w powierzchni DC w CEE) 

 Wczesne stadium rozwoju – słabe 

nasycenie rynku 

 5 największych graczy posiada razem 

prawie 40% pow. kolokacyjnej (a 10-ciu – 

ponad połowę), reszta rynku silnie 

rozproszona 

 Głównie krajowi operatorzy DC 

 Warszawa – centrum zainteresowania 

(ok. 60% udziału w całkowitej podaży pow. 

kolokacyjnej w Polsce) 

 Zwiększona aktywność parków 

technologicznych 

 Wysoki standard nowych 

obiektów 

 Wśród największych CD, 

połowa to budynki 

postawione specjalnie w tym 

celu (druga połowa – budynki 

adaptowane) 

Prognozy na kolejne lata dla Polski: 

 Dalszy skokowy wzrost powierzchni oferowanej 

 Migracja amerykańskich firm z Rosji do Polski 

 Relatywnie stała struktura branżowa klientów 

(finanse, telco, media i e-commerce), rosnąca rola sektora 

publicznego 

 Wzrost znaczenia ICT w funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorstw,  

jak i sektora publicznego w kraju i za granicą 

 ��Dalszy rozwój i przenoszenie zasobów do chmury obliczeniowej 

 ��Wzrost znaczenia usług zarządzanych 

 ��Wzrost znaczenia bezpieczeństwa IT 

 ��Dalsza konsolidacja sektora DC i wzrost znaczenia kilku kluczowych 

graczy 

 

Jesteśmy liderem perspektywicznego rynku data 

center, którego wartość będzie dynamicznie rosła… 

+ pośrednia ekspozycja na perspektywiczne rynki CEE: 

ATM posiada 21,02% akcji Linx Telecommunications B.V. i 

http://www.atm.com.pl/index.php?id=30


Trendy w branży IT: 

Cyfryzacja przedsiębiorstw 

• Moc obliczeniowa 

• Przechowywanie danych 

• „Big Data” 

Wzrost ilości gromadzonych  

i przesyłanych danych: 

Społeczności sieciowe 

• Media społecznościowe 

• Gry online 

Operatorzy 

• Technologia LTE 

• Urządzenia mobilne 

• Dostarczanie treści 

Rynek kapitałowy 

• Handel elektroniczny (w tym High-Frequency Trading) 

Inne 

• Materiały wideo 

• Zakupy online 

• Digitalizacja służby zdrowia 

Outsourcing serwerowni 

• Koszty (efekt skali) 

• Jakość i niezawodność 

usług (know-how) 

Chmura obliczeniowa 

• Wirtualizacja 

• Aplikacje i przechowywanie 

danych 

Globalne trendy i zjawiska: 

 

 

…niezależnie od koniunktury gospodarczej 
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i 

http://www.atm.com.pl/index.php?id=702


Dzięki ambitnym inwestycjom w centra danych 

umacniamy naszą pozycję rynkową 
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 Budynki F4 i F5 w CD ATMAN oraz planowana rozbudowa Thinx Poland  

to ok. 4 tys. m2 netto nowej powierzchni kolokacyjnej  

(dodatkowo ok. 50-55 mln zł rocznego EBITDA po pełnej komercjalizacji 

nowej i aktualnie dostępnej do sprzedaży powierzchni) 

 Inwestycje finansowane z udziałem funduszy unijnych (Projekt Centrum 

Innowacji ATM) 

 Oddawanie inwestycji skorelowane z tempem komercjalizacji – 

ograniczenie ryzyka 

 Realizacja budynku na potrzeby biur zapasowych na terenie kampusu 

CD ATMAN w 2014 r. (Projekt CI ATM) 

Powierzchnia oddana 

Powierzchnia planowana 

Całkowita podaż powierzchni kolokacyjnej netto po zakończeniu planowanych inwestycji – ok. 9,3 tys. m2 

i 

F4 
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Powierzchnia netto w centrach danych ATM [m2] 

+50% 

F5 

Thinx 

(rozb.) 

F4 

CD ATMAN 

Powierzchnia: 

3000 m2 

Zakończenie prac:  
zależnie od tempa 

komercjalizacji 

Pow. netto:  

1650 m² 

Powierzchnia: 

2100 m² 

Budynek oddany do 

użytkowania:  

H1 2014 

Pow. netto:  

970 m² 

Powierzchnia: 

3000 m² 

Zakończenie prac:   

H1 2015 

Pow. netto:  

1400 m² 

Thinx Poland  

(rozbudowa) F4 F5 

Inwestycje w CD ATMAN oraz Thinx Poland 

http://www.atm.com.pl/index.php?id=489


Rynek data center cechuje się wysokimi 

barierami wejścia 
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Czasochłonna i kapitałochłonna 

budowa nowych centrów danych 

spełniających restrykcyjne 

wymagania (w tym wysokie 

wymagania energetyczne) 

Konieczność zbudowania dużego 

zaufania u klientów powierzających 

krytyczne zasoby – renomowana 

marka, referencje 

Budowa „społeczności interesów” – 

zapewnienie bliskiej obecności 

szerokiego spektrum podmiotów 

(potencjalnych kontrahentów)  

w centrum danych 

Niezbędna wykwalifikowana kadra 

inżynierska (projekt, budowa oraz 

bieżąca obsługa centrum danych) 

Potrzeba zapewnienia odpowiednio 

dużej ilości punktów styku sieci 

pozwalających na swobodny wybór 

operatora i optymalne parametry 

transmisji danych  



Mamy precyzyjnie wytyczoną strategię 

wzrostu… 
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Misja 

Jesteśmy po to, aby zapewnić Ci 

nieprzerwany dostęp do danych 

Wizja 

Cele 

Strategia ATM S.A. na lata 2015-2017 – podstawowe założenia 

i 

ATM rozpoznawalnym w całej Europie operatorem  

wysokiej jakości centrów danych 
 

Dynamiczna komercjalizacja powierzchni w wybudowanych 

centrach danych poprzez: 

- Rozszerzenie oferty o produkty o większej złożoności 

- Wzrost roli sprzedaży automatycznej (internetowej) 

- Poprawę cross-sellingu pomiędzy CD a transmisją 

- Sprzedaż zagraniczną 

- Duże kontrakty kolokacyjne 

Rozbudowa portfolio usług  

(m.in. o usługi Xaas) – osiągnięcie 

przez nowe usługi ok. 20-30% udziału 

w przychodach ATM na koniec 2017 

Sprzedaż zagraniczna w modelu 

bezpośrednim oraz partnerskim (w tym 

sprzedaż automatyczna) – 25-35% 

przychodów ogółem na koniec 2017 

„Duża kolokacja” - pozyskanie nie 

mniej niż 3-4 klientów rocznie na  

>200 m2 pow. kolokacyjnej od 2016 

>6000 m2 zajętej pow. do końca 2017 

Zwiększenie rentowności usług 

transmisyjnych i internetowych – 

podniesienie średniego wykorzystania 

łączy do ok. 30% na koniec 2017 

Wzrost zysku EBITDA dzięki szybkiej 

komercjalizacji centrów danych oraz 

stabilizacji marży z usług 

transmisyjnych: > 60 mln zł w 2017 

Wyodrębnienie działalności związanej 

z usługami centrów danych i usługami 

transmisyjnymi w sprawozdawczości 

finansowej firmy (segmenty) 

w jaki sposób chcemy zrealizować wyżej wymienione cele?  

 

http://www.atm.com.pl/index.php?id=706


Kompetentny Zarząd z wieloletnim doświadczeniem na rynku teleinformatycznym 

…opracowaną i realizowaną przez 

doświadczonych menedżerów 

15 
…oraz kadra inżynierska składająca się z najlepszych specjalistów w Polsce 

i 
Wiceprezes Zarządu 

Jacek Krupa 

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Pracuje w ATM od 2001 roku, od 2007 roku – Dyrektor Działu Usług Telekomunikacyjnych w 

Pionie Handlowym spółki. 6 listopada 2014 roku powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 

ATM S.A. 

Prezes Zarządu 

dr inż. Tadeusz Czichon 

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej,  

doktor inżynier ze specjalnością automatyka i informatyka (PW)  

Największy udziałowiec ATM S.A., jeden z założycieli spółki.  

Był współtwórcą pierwszego w świecie rejestratora lotniczego opartego na pamięciach 

półprzewodnikowych. Od dnia założenia spółki piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu 

odpowiedzialnego za finanse. Od 6 listopada 2014 roku – Prezes Zarządu ATM S.A. 

http://www.atm.com.pl/index.php?id=68


Ponad 20 lat doświadczenia ATM na rynku 

teleinformatycznym… 
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Innowacyjne osiągnięcia i sukcesy biznesowe – ponad 20 lat historii ATM na rynku ICT: 

Debiut na GPW 

Pierwszy  

w Polsce 

system content 

billing  

w sieci IP 

Rozpoczęcie 

działalności na rynku 

teleinformatycznym 

Pierwsza  

w Polsce firma 

przyłączona do 

Internetu 

Pierwszy w Polsce 

komercyjny 

dostawca Internetu 

Pierwsza w Polsce sieć 

LAN ze szkieletem ATM 

Pierwsza w Polsce 

instalacja superkomputera 

  

Pierwsza  

w Polsce  

sieć miejska  

w technologii ATM 

Pierwsza  

w Polsce 

korporacyjna 

sieć z integracją 

danych i głosu 

Pierwsza w Polsce 

pokazowa instalacja 

telewizji 

interaktywnej  

w publicznej sieci 

telekom. 

Początek budowy sieci 

światłowodowej ATMAN  

w Warszawie 

Rozpoczęcie świadczenia usług 

kolokacji 

  

Pierwszy w Polsce  

w pełni zwalidowany 

system zarządzania 

produkcją leków typu 

MES 

Pierwsza  

w Polsce 

komercyjna, 

publiczna sieć 

WLAN  

Uruchomienie Centrum 

Danych ATMAN 

Pierwszy w Polsce 

powszechny system 

płatności mobilnych mPay 

 

Uruchomienie największego  

w Polsce neutralnego  

Centrum Danych Thinx Poland 

Osiągnięcie pozycji 

lidera na rynku usług 

centrów danych  

w Polsce 

Wydzielenie 

działalności IT do 

odrębnej spółki 

Wycofanie się z rynku 

płatności mobilnych – 

likwidacja GK  

i uproszczenie modelu 

biznesowego ATM 

i 

http://www.atm.com.pl/index.php?id=26


…doceniane przez szybko rosnące portfolio 

klientów… 
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liczba fakturowanych kontrahentów

 Dynamicznie rosnąca baza klientów; brak dominującej pozycji pojedynczych odbiorców 

 Coraz większe zainteresowanie klientów z zagranicy – m.in. dzięki oferowaniu tranzytu danych pomiędzy 

Wschodem a Zachodem Europy oraz kanałom sprzedaży automatycznej 

+ 19% ! 

(Q1 ’15/Q1 ’14) 

Liczba klientów 



…wśród których znajdują się wiodące podmioty  

z poszczególnych sektorów gospodarki 
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 Względnie stała struktura sektorowa klientów, ale – systematycznie rosnąca rola MŚP 

 Świetna reputacja u klientów (jakość usług) 

 Możliwość kompleksowej obsługi (kolokacja + transmisja danych/Internet oraz usługi dodane) 

 Potencjał w rosnących „społecznościach interesów” 

Telekomunikacja 
Finanse 

 i ubezpieczenia 

Przemysł, handel  

i usługi 
Media 

Kluczowe obsługiwane sektory 

Q1 2015 38,5% 23,5% 22% 11% 

Q1 2014 40,5% 22,5% 21% 12% 

% kwartalnych przychodów ATM S.A. (bez OST 112) i 

http://www.atm.com.pl/index.php?id=23


Systematycznie rosnąca rola usług 

kolokacyjnych w działalności ATM… 
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Q1'11 Q3'11 Q1'12 Q3'12 Q1'13 Q3'13 Q1'14 Q3'14 Q1'15

Przychody z usług centrów danych 

Przychody abonamentowe Przychody pozaabonamentowe

+95% 

[mln zł] 

ATM wciąż rośnie  

w dwucyfrowym 

tempie 
– ok. 10% wzrostu 

przychodów 

z kolokacji  

w Q1 2015 (r/r) 

Centra danych 

mają już  

2/3 udziału  

w całkowitej 

marży ze 

sprzedaży 
(Q1 2015) 
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Segment usług CD Segment usług
telekomunikacyjnych

Wyniki segmentów operacyjnych w Q1 2015 

Przychody ze sprzedaży

Marża ze sprzedaży

EBITDA

[mln zł] 



…oraz nacisk na efektywność działania przekładają się 

na wzrosty zysków i wartości spółki 
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PRZEWIDYWALNOŚĆ – ponad 90% całkowitych przychodów ATM pochodzi  

z opłat abonamentowych – w większości są to umowy wieloletnie 

 Spółka dywidendowa z potencjałem do znacznego wzrostu dywidendy po zakończeniu aktualnego 

procesu inwestycyjnego 

 Odporność na okresy dekoniunktury gospodarczej 
i 
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Koszty stałe (bez amortyzacji) [mln zł] 
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• Branża o wysokim potencjale wzrostu  

(kilkanaście % rocznie) 

LIDER RYNKU  

DATA CENTER W POLSCE 

• Jedyny polski operator w 5 kluczowych  

węzłach wymiany ruchu IP w Europie 

WŁASNE  

SIECI ŚWIATŁOWODOWE 

• Rosnący strumień przychodów  

i zysku EBITDA; bezpieczny poziom zadłużenia 

PRZEJRZYSTY MODEL BIZNESOWY  

OPARTY NA  

ZDROWYCH FUNDAMENTACH FINANSOWYCH 

• Dywersyfikacja przychodów –  

ponad 1900 aktywnych (fakturowanych) klientów,  

w tym wiodących firm w swoich sektorach 

SYSTEMATYZCZNIE POWIĘKSZANA  

BAZA KLIENTÓW 

• Jasna i konsekwentnie realizowana strategia; 

umiejętność przewidywania tendencji rynkowych 

DOŚWIADCZONA  

KADRA ZARZĄDZAJĄCA 

DYNAMICZNIE ROSNĄCY POPYT NA USŁUGI ATM 

WYSOKIE BARIERY WEJŚCIA 

RENTOWNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI 



W celu uzyskania dalszych informacji o ATM, prosimy o kontakt: 

 

Mateusz Boguta 

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich i Analiz Wewnętrznych 

tel. 22 51 56 614; tel. kom. 691 493 319 

mateusz.boguta@atm.com.pl 

    

   www. atm.com.pl 
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Serdecznie zapraszamy na nasze otwarte kwartalne 

spotkania dla analityków i inwestorów indywidualnych, 

na których Zarząd ATM S.A. prezentuje wypracowane 

wyniki finansowe i perspektywy rozwoju spółki. 

Jesteśmy również otwarci na spotkania indywidualne 

(po wcześniejszym umówieniu). 

Bądź na bieżąco – zamów subskrypcję informacji!  

http://www.atm.com.pl/index.php?id=73


Słownik pojęć 
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Podstawowe segmenty operacyjne ATM: 

Segment Usług Centrów Danych – obejmuje usługi udostępniania odpowiednio wyposażonej powierzchni na należący do klienta sprzęt 

teleinformatyczny (np. serwery) wraz z gwarantowanym zasilaniem i niezbędnym podłączeniem telekomunikacyjnym (kolokacja). Dodatkowo do tej 

kategorii zaliczane są usługi udostępniania serwerów dedykowanych oraz cloud computingu. Jeżeli usługi transmisji danych/dostępu do Internetu 

świadczone są jako uzupełnienie usług kolokacyjnych, wówczas przychody i koszty z tego tytułu również zaliczane są do kategorii usług centrów danych 

(poprzez sprzedaż wewnętrzną pomiędzy segmentami). 

Segment Usług Telekomunikacyjnych – obejmuje: 

 usługi transmisji danych - świadczone w oparciu o posiadane sieci światłowodowe usługi szerokopasmowej transmisji danych  

 i dzierżawy łączy telekomunikacyjnych 

 usługi dostępu do Internetu – hurtowy dostęp do Internetu dla operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych (ISP/ASP) 

 oraz klientów biznesowych 

 usługi głosowe – ISDN i VoIP 

Pozostałe pojęcia: 

B2B – business-to-business, oznacza relacje handlowe pomiędzy firmami 

DC – data center, centrum danych 

ICT – teleinformatyka 

Powierzchnia kolokacyjna netto – powierzchnia centrum danych stricte pod szafy kolokacyjne 

Kontrakt OST 112 – kontrakt na budowę, wdrożenie i utrzymanie Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, 

przychody z tego kontraktu miały pomijalny wpływ na zyski ATM ze względu na jego realizację przez podwykonawców (kontrakt zakończony w lipcu 2014 

roku) 

Marża ze sprzedaży – tutaj: różnica przychodów ze sprzedaży oraz kosztów własnych sprzedaży zmiennych 

EBITDA – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją 

Współczynnik zmienności – iloraz odchylenia standardowego i średniej stopy zwrotu 

EV/EBITDA – iloraz wartości przedsiębiorstwa i EBITDA 

P/E – iloraz ceny rynkowej akcji i zysku netto przypadającego na jedną akcję 

CAGR – średnia roczna stopa wzrostu 

Xaas - X-as-a-service, wszystko jako usługa 

CEE – Central and Eastern Europe, Europa Środkowo-Wschodnia 



Zastrzeżenia prawne 

Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi 

reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.  

Prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko 

inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. 

ATM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie 

niniejszej prezentacji. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z 

prezentacji.  

Prezentacja podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jej rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody 

ATM S.A. 
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