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1. Struktura biznesu ATM 

ATM S.A. jest liderem usług centrów danych w Polsce oraz jednym z czołowych dostawców 

takich usług w Europie Środkowo-Wschodniej. Działając pod markami ATMAN i Thinx Poland, 

spółka świadczy przedsiębiorstwom i innym instytucjom usługi kolokacji w oparciu o własne 

centra danych, a na bazie swoich sieci światłowodowych — usługi szerokopasmowej transmisji 

danych i dostępu do Internetu. 

Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale 

internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego. Spółka nie 

świadczy usług dla odbiorcy indywidualnego. 

Strategia rozwoju ATM zakłada utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku centrów danych  

i czołowego operatora sieci światłowodowych w największych miastach w Polsce. 

 
 

1.1. ATM w nowej strukturze 

W maju 2012 roku został sfinalizowany podział ATM S.A. na dwie całkowicie niezależne od 

siebie spółki giełdowe, co w sposób istotny wpłynęło na strukturę grupy kapitałowej, a co za 

tym idzie także na najważniejsze kierunki rozwoju działalności ATM. 

W konsekwencji tego podziału ATM kontynuuje swoją dotychczasową podstawową działal-

ność, tj. świadczenie usług centrów danych i innych usług telekomunikacyjnych na bazie sieci 

światłowodowych. Natomiast działalność w obszarze integracji systemów teleinformatycznych, 

wraz ze spółkami zależnymi zajmującymi się tą działalnością, została przeniesiona do spółki 

ATM Systemy Informatyczne, która funkcjonuje jako niezależna spółka notowana na GPW. 
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Obecna struktura grupy kapitałowej ATM S.A. przedstawia się następująco: 

 

 

Praktycznie cała działalność operacyjna grupy prowadzona jest w spółce ATM S.A. Spółka 

stowarzyszona Linx Telecommunications B.V. prowadzi działalność o takim samym profilu co 

ATM (usługi centrów danych i usługi transmisji danych), ale skoncentrowaną na rynku 

rosyjskim. Wyniki spółki Linx Telecommunications konsolidowane są z wynikami ATM S.A. 

wyłącznie na poziomie zysku netto. 

Spółka mPay S.A. zajmuje się wdrażaniem i obsługą systemów umożliwiających płatności za 

pomocą telefonów komórkowych. Dla tej spółki ATM poszukuje inwestora strategicznego 

z obszaru biznesowego podobnego do jej działalności. 

1.2. Charakterystyka działalności 

ATM S.A. prowadzi działalność na rynku zaawansowanych usług telekomunikacyjnych dla 

biznesu w oparciu o własną infrastrukturę telekomunikacyjną: centra danych i sieci światło-

wodowe. Wśród świadczonych przez spółkę usług można wyróżnić trzy główne kategorie: 

kolokację (udostępnianie klientowi infrastruktury technicznej w centrach danych pod instala-

cję należących do niego urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, np. serwerów), 

szerokopasmową transmisję danych i dostęp do Internetu.  

W związku z dynamicznym rozwojem rynku centrów danych, udział usług kolokacyjnych 

w przychodach, marży i zyskach spółki systematycznie rośnie, a usługi te stanowią obecnie 

podstawową część działalności ATM. Spodziewane jest utrzymanie tego trendu także w przy-

szłości. Wykres pokazujący udział trzech głównych rodzajów usług (z wyłączeniem usług 

związanych z kontraktem OST 112) w marży abonamentowej przedstawiamy poniżej.  
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Udział marży z usług abonamentowych  
z podziałem na podstawowe rodzaje usług oferowanych przez ATM 

 

Szczególnie reprezentatywny dla rozwoju spółki jest systematyczny wzrost rocznego zysku 

EBITDA, jako że stanowi podstawę do wskaźnikowych metod wyceny spółek z sektora tele-

komunikacyjnego oraz centrów danych. Wartość zysku EBITDA za ostatnie kwartały prezen-

tuje poniższy wykres: 

 

Na GPW w Warszawie nie są notowane spółki o profilu działalności analogicznym do ATM. 

Dlatego wycenę spółki ATM można i należy porównywać do spółek publicznych specjalizują-

cych się w usługach centrów danych i transmisji danych na innych, bardziej dojrzałych rynkach: 
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Wycena rynkowa spółek giełdowych świadczących usługi centrów danych 

Nazwa Giełda Kod 
Wartość 
rynkowa 

(mln USD) 
P/E EV/EBITDA 

Equinix Nasdaq EQIX 10 340 72,70 17,96 

Interxion NYSE INXN 1 550 32,86 13,54 

Coresite NYSE COR 657 221,00 9,57 

TelecityGroup LSE TCY.L 1 860 653,00 14,20 

Century Link NYSE CTL 21 210 27,30 5,48 

Digital Realty Trust NYSE DLR 8 360 45,11 18,02 

DuPont Fabros 
Technology NYSE DFT 1 430 55,39 10,61 

Rackspace NYSE RAX 7 510 73,11 18,74 

Mediana    64,05 13,87 

Wartość rynkowa spółek i EV na 23.02.2013 r. 

Wskaźniki P/E i EV/EBITDA dla 12 miesięcy kończących się 31.12.2012 r. 

Źródło: Yahoo Finance 

Dla ATM wyżej przytoczone wskaźniki w odniesieniu do wyników roku 2012 przedstawiają 

się następująco: 

 

Aktualne wskaźniki dla ATM (kwoty bilansowe w mln PLN) 

Aktualna rynkowa cena akcji 
(na zamknięciu sesji w dniu 4.03.2013 r.) 

11,16 

Liczba akcji 36 343 344 

Wartość rynkowa spółki (mln PLN) 405,6 

 - dług 75,9 

 - wartość akcji spółki stowarzyszonej 63,5 

 - gotówka 4,5 

Wartość przedsiębiorstwa (EV) 413,5 

EBITDA 44,6 

Zysk netto (z dz.kontynuowanej) 14,8 

P/E 27,4 

EV/EBITDA 9,27 

Dane bilansowe na 31.12.2012 r. 

1.3. Perspektywy 

W latach 2013–2014 ATM będzie dalej rozwijała wszystkie trzy podstawowe obszary swojej 

działalności (kolokacja, transmisja danych i dostęp do Internetu) przy jednoczesnym syste-

matycznym zwiększaniu udziału przychodów z usług kolokacji. Te ostatnie powinny być 

w najbliższych latach najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysoką dynamikę wzrostu 

wyników spółki. Nowych centrów danych dotyczą aktualnie realizowane główne projekty 

inwestycyjne spółki, gwarantując szybkie stworzenie potencjału do dynamicznego wzrostu 

przychodów i zysków z usług kolokacyjnych. 
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2. Centra danych  

2.1. Sytuacja rynkowa  

Rynek usług centrów danych (ang. data center) jest jednym z najbardziej obiecujących seg-

mentów rynku ICT (ang. Information and Communications Technologies) w Polsce. Początek 

jego funkcjonowania przypada na lata 2004–2005, gdy wejście Polski do UE zmieniło per-

spektywy rozwoju usług ICT (potencjalny nearshoring), a jednocześnie wzrosło zaintereso-

wanie outsourcingiem ICT na rynku lokalnym. Nie bez znaczenia jest też ciągle zwiększająca 

się penetracja usług internetowych i wzrost rynku usług związanych z Internetem.  

Systematycznie zwiększa się dostępność powierzchni kolokacyjnej u dostawców usług oraz 

podnoszą się standardy wyposażenia obiektów w zakresie zasilania, połączenia z zewnętrz-

nymi sieciami oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego.  

Polska największym rynkiem w regionie CEE 

Największym rynkiem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest rynek polski (głównie 

Warszawa), na którym do dyspozycji klientów centrów danych jest blisko 24 000 m2 powierzch-

ni kolokacyjnej, co stanowi 24% ogólnej powierzchni dostępnej w tej części Europy.  

 

 

 

2.2. Aktualna pozycja ATM 

ATM S.A., dysponująca na rynku warszawskim powierzchnią blisko 4900 m2 netto w dwóch 

centrach danych (CD ATMAN i Thinx Poland), w ocenie niezależnych firm badawczych jest 

największym dostawcą usług kolokacyjnych na polskim rynku, wyprzedzając GTS Energis/ 

CE Colo (4019 m2) i Telekomunikację Polską S.A. (4000 m2). Łącznie w centrach danych 
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tych trzech firm znajduje się 56% powierzchni kolokacyjnej dostępnej w Warszawie, a pozo-

stałą dysponują istotnie mniejsi dostawcy: Exatel, HostingCenter, Netia, Warsaw Data Center, 

PLIX i inni.  

 

 

Spółka z powodzeniem realizuje dotychczasowe założenia w obszarze działalności związanej 

z centrami danych. W latach 2010–2011 ATM oddała do użytku klientów i skomercjalizowała 

dwa nowoczesne obiekty, w tym Thinx Poland — największe w Polsce neutralne telekomuni-

kacyjnie centrum danych — oraz nowy budynek F3 w ramach Centrum Danych ATMAN. 

Obecnie ATM S.A. dysponuje trzema centrami danych (2 w Warszawie i 1 w Katowicach) 

o łącznej powierzchni ponad 8300 m2 (5300 m2 netto) i z gwarantowanym zasilaniem 42 MW, 

w których może pomieścić ok. 60 000 serwerów.  

Poziom wypełnienia powierzchni w centrach danych ATM S.A. 
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W wyniku intensywnej sprzedaży nowo wybudowanej powierzchni spółka w ostatnich dwóch 

latach zwiększyła o ponad 28% liczbę klientów w centrach danych i o 51% przychody ze 

sprzedaży usług kolokacji. 

ATM S.A.: przychody ze sprzedaży usług kolokacji [PLN] 

 

Dane z 31 grudnia 2012 roku wskazują, że powierzchnia dwóch głównych centrów danych 

ATM S.A. była wypełniona w 76%. Spółka ma więc możliwość dalszej sprzedaży dostępnej 

powierzchni kolokacyjnej, kontynuując jednocześnie procesy inwestycyjne. Mają one zapew-

nić utrzymanie pożądanej dynamiki wzrostu przychodów w kolejnych okresach.  

Powierzchnia w centrach danych: ATMAN i Thinx Poland 
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2.3. Przewidywany rozwój rynku  

Jak wynika z niezależnych badań polski rynek centrów danych jest największym rynkiem 

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Polska w tym regionie tworzy około 40% PKB 

i reprezentuje około 40% mieszkańców. 

Historycznie więc wielkość polskiego rynku centrów danych wynika z relatywnie dużego 

i rozwijającego się popytu wewnętrznego. Spodziewamy się, że popyt krajowy będzie nadal 

istotnie wpływał na rozwój rynku, na co będą się składały trzy główne czynniki: 

 Wzrost roli technologii informacyjnych w działaniu przedsiębiorstw i instytucji. Prze-

łoży się to zarówno na większą konieczną moc obliczeniową, jak i wzrost liczby skła-

dowanych danych, co z kolei zaowocuje większą liczbą urządzeń (serwery, pamięci 

masowe etc.), które będą potrzebowały miejsca w centrach danych; 

 Zwiększona chęć do umieszczania swojego sprzętu przetwarzania danych u wyspe-

cjalizowanych dostawców usług centrów danych zamiast budowania własnych 

obiektów serwerowych; 

 Rosnąca rola usług bazujących na powszechności szerokopasmowej telekomunikacji 

i dostępu do Internetu, a co za tym idzie przenoszenie części przetwarzania danych 

do usługodawców w chmurze obliczeniowej („cloud computing”), którzy także będą 

działali w oparciu o infrastrukturę oferowaną przez wyspecjalizowanych dostawców 

centrów danych.  

Wzrost rynku wewnętrznego w Polsce, jego rosnąca skala i dojrzałość zwiększą zaintereso-

wanie firm międzynarodowych kolokacją w Polsce. Centrum danych w Polsce może się stać 

dla takich firm bazą do działania na rynku polskim i regionalnym, a z czasem ponadregional-

nym. Początki tego typu zjawiska obserwujemy już obecnie. Popyt zewnętrzny powinien 

zatem stać się znaczącym uzupełnieniem popytu wewnętrznego. 

Dodatkowy wzrost popytu na centra danych w Polsce, a w szczególności w Warszawie, 

może wynikać z uprzywilejowanego położenia na telekomunikacyjnej mapie Europy. Przez 

Polskę przebiega najkrótsza droga lądowa pomiędzy zachodem a wschodem Europy. No-

woczesne technologie internetowe i chmury obliczeniowe są coraz bardziej wymagające jeśli 

chodzi o dwa parametry funkcjonowania sieci: dostępną przepustowość transmisji danych 

(potrzebna jak największa) i opóźnienie w transmisji między dwoma punktami (powinno być 

jak najmniejsze). Elastyczne i ekonomiczne zwiększanie przepustowości jest zdecydowanie 

prostsze na krótkich trasach lądowych, a opóźnienie z oczywistych przyczyn fizycznych 

(prędkość światła) jest tym krótsze, im krótsza rzeczywista trasa sygnału. 

W tej dziedzinie również obserwujemy rosnące zainteresowanie regionalnych i globalnych 

graczy Warszawą jako lokalnym hubem telekomunikacyjnym. 
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Źródło: Rynek usług data center w Polsce, edycja 2012, Audytel S.A. 

Według danych firmy analitycznej PMR, w latach 2013–2014 roku rynek usług centrów 

danych będzie rosnąć 17–19% rocznie, natomiast przychody ATM, podobnie jak w okresach 

ubiegłych, powinny rosnąć wyraźnie szybciej niż rynek. Wskazuje na to pozycja rynkowa 

ATM oraz rozmiar aktualnie dostępnej oferty.  

Zakłada się, że polski rynek nadal będzie zdominowany przez trzech największych graczy, 

których od reszty podmiotów będzie dzielił bardzo duży dystans zarówno jeśli chodzi o wiel-

kość, jak i jakość infrastruktury, a także liczbę klientów czy wielkość przychodów.  
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W ujęciu regionalnym Polska jest obecnie jedynym rynkiem w tej części Europy, na którym 

nie ma jeszcze globalnego gracza. Dlatego też należy spodziewać się w perspektywie kilku 

najbliższych lat pojawienia się tu takich firm, jak Equinix, TelecityGroup, Interxion, Telehouse 

Europe, z którymi lokalni dostawcy będą konkurować. 

Należy jednak zauważyć, że przedsięwzięcia związane z budową i uruchomieniem centrów 

danych są wyjątkowo wymagające jeśli chodzi o dostęp do sieci telekomunikacyjnych i sieci 

energetycznej. Zapewnienie odpowiedniego dostępu do tych sieci, a w szczególności do sieci 

energetycznej na poziomie kilku lub kilkunastu MW gwarantowanej mocy, jest procesem nie 

tylko kapitałochłonnym, ale bardzo czasochłonnym. W tym więc aspekcie ATM ma dużą 

przewagę zarówno nad krajową, jak i międzynarodową konkurencją. Centra danych spółki są 

świetnie skomunikowane telekomunikacyjnie i dysponują 42 MW dostępnej mocy. Zapewnia 

to ATM od 1,5 do 3 lat przewagi czasowej nad potencjalnymi projektami typu „green field”. 

Poza wcześniej wymienionymi widzimy dwa główne czynniki wzrostu popytu na usługi 

centrów danych, świadczone przez wyspecjalizowane firmy takie jak ATM: 

 Budowa własnej serwerowni lub własnego centrum zapasowego wiąże się dla klienta 

z wysokimi wydatkami inwestycyjnymi, co jest istotnie mniej opłacalne niż powierze-

nie swoich zasobów teleinformatycznych zewnętrznemu dostawcy 

 Efekt skali uzyskiwany przez wyspecjalizowane firmy dodatkowo podnosi atrakcyj-

ność finansową ich ofert: unika się kosztów serwisu i ochrony fizycznej oraz utrzymy-

wania zatrudnienia w systemie 365×7×24 dla pojedynczego klienta.  

Ponadto profesjonalny operator centrum danych gwarantuje otrzymanie specjalistycznego 

wsparcia oraz zapewnia jakość usługi gwarantowaną zapisami w umowie SLA (Service Level 

Agreement). Kolejnym argumentem przemawiającym za korzystaniem z usług firm zewnętrz-

nych jest ograniczona dostępność energii elektrycznej w budynkach nieprojektowanych jako 

centra danych (ok. 2000 W/m2 w centrum danych w porównaniu do ok. 100 W/m2 dla po-

wierzchni biurowej). 
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2.4. Strategia rozwoju ATM  

Cele 

Spółka ma wysoki potencjał powiększania przychodów i generowania znaczących zysków 

z usług kolokacji ze względu na prowadzoną dotychczas skuteczną politykę handlową i in-

westowania we własną infrastrukturę.  

Celem strategicznym ATM S.A. na lata 2013–2014 jest umacnianie pozycji na rynku usług 

centrów danych w Polsce i w regionie Europy-Środkowo Wschodniej. W ocenie ekspertów 

lokalny rynek jest stosunkowo młody i wykazuje systematyczną tendencję rosnącą z możli-

wością utrzymania ponadprzeciętnej dynamiki wzrostu. To pozwala zakładać, że właśnie ten 

segment rynku telekomunikacyjnego będzie jednym z najszybciej rozwijających się w Polsce.  

Osiągnięcie omawianego celu ATM, czyli utrzymanie i wzmocnienie pozycji lidera polskiego 

rynku usług centrów danych, będzie wymagało przede wszystkim zachowania dotychcza-

sowego tempa sprzedaży usług kolokacyjnych i oddawania nowej powierzchni do użytku 

klientów. Kluczowe będzie również dysponowanie obiektami kolokacyjnymi o jak największej 

dostępnej powierzchni, umożliwiającymi klientom ATM praktycznie nieograniczony rozwój 

swojego biznesu w przyszłości. Wszystkie te warunki spełniają projekty inwestycyjne obecnie 

realizowane w spółce.  

ATM S.A. będzie również intensywnie poszerzała swoją ofertę dla klientów zagranicznych, 

w tym dla międzynarodowych korporacji. W 2012 roku spółka podpisała pierwsze, bardzo 

rozwojowe kontrakty z międzynarodowymi klientami, a oferta na usługi kolokacyjne spotkała 

się z bardzo dużym zainteresowaniem. W najbliższej przyszłości spółka będzie kontynuowa-

ła działania mające na celu prezentację swoich usług klientom spoza kraju i spodziewa się 

znaczącego wzrostu sprzedaży do tych firm.  

Nowe inwestycje 

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych ATM należy dalsza rozbudowa infrastruktury 

centrów danych. Realizowana będzie poprzez systematyczne wyposażanie i oddawanie do 

użytku kolejnych modułów Centrum Danych Thinx Poland oraz budowę nowych obiektów 

w Centrum Danych ATMAN. 

Inwestycje w centra danych charakteryzuje możliwość rozkładania w czasie nakładów inwes-

tycyjnych — adekwatnie do popytu na oferowane usługi. Dlatego ATM budowę centrów da-

nych prowadzi etapowo, większą część nakładów ponosząc dopiero po zawarciu kontraktów 

handlowych. Udostępniając klientom pierwsze fragmenty centrum danych pod usługi kolo-

kacji, spółka pozyskuje środki na wyposażenie kolejnych fragmentów centrum. Harmono-

gram oddawania do eksploatacji kolejnych fragmentów centrów danych będzie zależeć od 

wielkości popytu na usługi centrów danych i szybkości pozyskiwania klientów. 
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W czwartym kwartale 2012 roku ATM rozpoczął budowę kolejnego budynku F4 w ramach 

Centrum Danych ATMAN, który w 2013 roku powiększy dotychczasowe zasoby o 2188 m2 

(974 m2 netto). 

            

Dodatkowo spółka posiada jeszcze 1250 m2 netto powierzchni dostępnej do sprzedaży w swoich 

trzech ośrodkach, a realizacja inwestycji zaplanowanych na lata 2013–2014 pozwoli na przy-

gotowanie ok. 2400 m2 dodatkowej powierzchni kolokacyjnej, co stanowi łączny wzrost o 107% 

w stosunku do powierzchni skomercjalizowanej (przynoszącej przychody) na koniec 2012 r. 

Wzrost dostępnej powierzchni w centrach danych stwarza możliwość realizacji strategiczne-

go celu, jakim jest zwiększenie wartości spółki poprzez szybki wzrost osiąganego zysku 

EBITDA z usług kolokacyjnych. Tylko w oparciu o już zbudowane centra danych firma może 

w przyszłych okresach zwiększyć zysk EBITDA o dodatkowe 14,4 mln zł, a wraz z realizacją 

prowadzonych inwestycji w ramach projektu CI ATM — o kolejne 22,8 mln zł zysku EBITDA. 

Inwestycje te będą w finansowane ze środków własnych bez wzrostu zadłużenia spółki, 

z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.  

Ze względu na stopień zaawansowania, nie przewiduje się żadnych zagrożeń dla realizacji 

zaplanowanych projektów inwestycyjnych. Czynnikiem elastycznym może pozostać tempo 

realizacji inwestycji, które będzie uzależnione od tempa sprzedaży usług kolokacyjnych 

w obiektach oddawanych do użytku. 
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3. Transmisja danych i dostęp do Internetu 

3.1. Sytuacja rynkowa 

Od 2009 r. wartość rynku usług transmisji danych dla biznesu w Polsce delikatnie spadała. 

Dopiero w 2012 r. sytuacja ta uległa zmianie i rynek ten po raz pierwszy od czterech lat 

wszedł w okres wzrostu. 

Do podmiotów konkurencyjnych względem ATM, mając na uwadze zbliżoną ofertę dla 

klientów instytucjonalnych (B2B, ang. business-to-business), można zaliczyć GTS Energis, 

TK Telekom, Crowley Data Poland (obecnie Netia) oraz Exatel. Największa konkurencja pa-

nuje w sektorze MŚP, gdzie potencjalni klienci mogą wybierać usługodawcę także spoza 

grona wymienionych firm, np. decydując się na ofertę Netii lub Telekomunikacji Polskiej 

(Orange), co wywiera silną presję na ceny jednostkowe usług transmisyjnych. Z dotychcza-

sowych doświadczeń uczestników rynku telekomunikacyjnego wynikało, że malejące ceny 

jednostkowe były kompensowane z nadwyżką poprzez wzrost wolumenu przesyłanych 

danych. W ostatnim okresie jednak spadek cen jednostkowych wydaje się szybszy niż wzrost 

liczby przesłanych danych. 

Według danych firmy badawczej Audytel S.A., wartość rynku usług transmisji danych w Pol-

sce wyniosła w 2011 roku blisko 3,1 mld zł, a prognozy tej firmy zakładają 3-procentowy 

wzrost przychodów operatorów w 2012 roku. W wartości rynku zawarte są przychody opera-

torów świadczących usługi telekomunikacyjne zarówno klientom biznesowym, jak i innym 

operatorom telekomunikacyjnym, stanowiąc odpowiednio 56% i 44% wartości całego rynku 

usług transmisji danych. ATM S.A., będąca operatorem sieci ATMAN, jest obecnie w pierw-

szej trójce największych alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych świadczących 

swoje główne usługi w sektorze B2B (z wyłączeniem TP i Netii) i systematycznie zwiększa 

swoją przewagę m.in. nad takimi podmiotami jak Mediatel S.A. czy MNI Telecom S.A., znaj-

dującymi się na dalszych pozycjach tego zestawienia. 

Przychody operatorów telekomunikacyjnych ze sprzedaży usług transmisji danych 

Lp Operator 
2011  

[tys. PLN] 
2012E*  

[tys. PLN] 

1 TP 1 349 1 342 

2 Netia 288 375 

3 Exatel 279 290 

4 GTS Poland 169 189 

5 ATM  118 116 

6 TK Telekom 96 109 

7 Dialog** 68 0 

8 Crowley Data Poland** 50 0 

9 Pozostałe 684 793 

 RAZEM 3 095 3 183 
 

Źródło: Stan i perspektywy rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego do roku 2017, Audytel S.A. 

* estymacja 

** przejęte przez Netia S.A. 
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3.2. Aktualna pozycja ATM 

Ogólnopolska sieć ATMAN oraz łącza międzynarodowe 

ATM zakończył swoje główne inwestycje w budowę sieci światłowodowych, ograniczając 

obecnie swoje wydatki do modernizacji urządzeń sieciowych oraz przyłączania nowych 

klientów, między innymi w nowo powstających lokalizacjach biurowych.  

Ogólnopolska sieć światłowodowa ATMAN, w oparciu o którą ATM świadczy szerokopas-

mowe usługi transmisji danych i dostępu do Internetu, liczy obecnie 4500 km krajowych łączy 

światłowodowych, które łączą centra biznesowe w 8 największych miastach Polski, oraz 

4400 km łączy międzynarodowych. 

Istotnym elementem sieci światłowodowej ATM są własne łącza międzynarodowe do trzech 

największych węzłów operatorskich w Europie (Amsterdam, Frankfurt, Londyn). Dla ATM 

oznacza to obniżenie kosztów, a także podniesienie jakości usług i skrócenie dystansu do 

światowego Internetu. Obecność w tych największych europejskich węzłach telekomuni-

kacyjnych stanowi także bardzo ważny argument przy pozyskiwaniu międzynarodowych 

klientów zainteresowanych kolokacją swoich urządzeń w polskich centrach danych.  
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Metropolitalne sieci światłowodowe 

Najważniejszym elementem sieci ATMAN są własne miejskie (metropolitalne) sieci światło-

wodowe wybudowane w największych miastach Polski. W oparciu o te sieci ATM jest w stanie 

świadczyć usługi transmisji danych o praktycznie nieograniczonej przepustowości i o bardzo 

wysokich parametrach jakościowych, z gwarancją pełnej symetrii transmisji, z gwarancją za-

mówionego pasma, z zapewnieniem zerowego poziomu utraty pakietów danych i bardzo nis-

kich opóźnień w całej sieci. Sieć ATMAN dysponuje bezpośrednimi punktami styku o dużej 

przepustowości z ponad tysiącem sieci telekomunikacyjnych (z czego z około trzystoma w Pol-

sce), co zapewnia klientom wyjątkowo szybki i niezawodny dostęp do zasobów internetowych. 

Posiadana infrastruktura światłowodowa pozwala spółce oferować usługi transmisji danych 

i dostępu do Internetu o najwyższych parametrach jakościowych, które są szczególnie wy-

magane i pożądane przez klientów z sektora telekomunikacyjnego, mediów czy też finansowo-

ubezpieczeniowego. 

Metropolitalne sieci światłowodowe ATMAN obejmują 1400 km światłowodów i łączą ok. 620 

lokalizacji biznesowych w 8 największych miastach Polski. Zasięg sieci stale się powiększa 

wraz z dodawaniem nowych lokalizacji oraz ze wzrostem liczby klientów i wprowadzaniem 

nowych usług. W ciągu ostatnich 2 lat spółka pozyskała do swojej sieci ponad 320 nowych 

lokalizacji biznesowych. W następnych latach spodziewane jest zwiększenie tempa dołącza-

nia kolejnych lokalizacji. 

Lokalizacje biznesowe w sieci ATMAN 
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3.3. Przewidywany rozwój rynku 

Transmisja danych 

Spodziewane są następujące zmiany w zapotrzebowaniu na usługi transmisji danych: 

 Wzrost popytu na szerokopasmowe łącza transmisji w związku ze zmianami w tech-

nologii przetwarzania danych wymagających szybkich łaczy transmisyjnych; 

 Dalszy wzrost znaczenia węzłów międzyoperatorskich i peeringu (wymiany ruchu IP) 

kosztem operatorów tranzytowych — zarówno w połączeniach krajowych, jak i mię-

dzynarodowych (dla ATM S.A. obecnie stanowi to około 50% całości ruchu IP). ATM 

aktywnie uczestniczy w tym procesie, będąc jednym z ważniejszych podmiotów na 

rynku polskim — m.in. dzięki oferowaniu usług bazujących na obecności sieci 

ATMAN w węzłach AMS-IX (Amsterdam), DE-CIX (Frankfurt) i LINX (Londyn) oraz 

utrzymywaniu w Warszawie własnego punktu wymiany ruchu Thinx połączonego 

z siecią punktów dostępowych w 11 miastach w Polsce; 

 Gwałtowny wzrost ruchu w Internecie (dane analityczne wskazują, że do 2016 roku 

ruch IP w regionie Europy Środkowo-Wschodniej osiągnie wartość 6 eksabajtów 

miesięcznie)1. 

Dostęp do Internetu  

W zakresie usług dostępu do Internetu spodziewane są następujące trendy: 

 Stopniowy wzrost zapotrzebowania przedsiębiorstw na łącza internetowe o wyższej 

przepustowości, niż oferuje technologia DSL, a także wyższej jakości i niezawodności 

niż usługi rynku masowego; 

 Popularyzacja użycia technologii FTTH (ang. Fibre to the Home) oraz FTTB (ang. 

Fibre to the Business), czyli podłączenia użytkowników domowych oraz biznesowych 

do Internetu za pośrednictwem światłowodu; 

 Rosnąca konkurencja w obszarze usług IP, która u operatorów może spowodować 

przesuwanie marży z usług IP na towarzyszącą infrastrukturę (transmisja danych, 

ostatnia mila światłowodowa, usługi peeringowe); 

 Spadek cen jednostkowych per Mbit i trudności w kompensacji wzrastającym ruchem, 

co w sposób istotny wpłynie na stagnację lub nawet spadek przychodów z tego seg-

mentu wśród operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych (ISP); 

 Gwałtowny wzrost ruchu w sieciach IP. Szacuje się że w 2016 r. światowymi sieciami 

IP przesyłanych będzie 12,5 petabajtów danych co 5 minut2; 

 Wzrost liczby urządzeń podłączonych do sieci IP. Szacuje się, że w 2016 r. na jedne-

go mieszkańca przypadać będą prawie 3 urządzenia podłączone do Internetu3.  

Wszystkie te informacje świadczą o wzroście ilości przesyłanych danych w sieci Internet 

i w sposób istotny powinny wpłynąć na popyt w zakresie usług operatorskich świadczonych 

przez takie firmy jak ATM. 

                                                 
1
 Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2011-2016 

2 
Tamże

 

3
 Tamże 
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3.4. Strategia rozwoju ATM  

W latach 2013–2014 można się spodziewać w Polsce znacznego wzrostu zapotrzebowania 

na sieci o dużej przepustowości ze względu na dwa główne czynniki: budowę sieci nowej 

generacji w standardzie LTE (Long Term Evolution) przez operatorów telefonii komórkowej 

oraz dynamiczne zwiększenie udziału transmisji wideo w usługach telekomunikacyjnych. Ten 

wzrost zapotrzebowania powinien mieć istotny wpływ na intensyfikację sprzedaży usług ATM 

świadczonych na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej, ponieważ staje się ona 

niezbędna dla operatorów telekomunikacyjnych chcących zaspokoić wzmagający się popyt 

na usługi szerokopasmowe. Celem ATM będzie dalsze umacnianie pozycji jednego z czoło-

wych dostawców infrastruktury światłowodowej zlokalizowanej w największych miastach 

Polski, który może oferować zarówno usługi transmisji danych, jak i dzierżawę łączy w po-

szczególnych relacjach. 

Równolegle ATM zakłada dalsze poszerzanie bazy klientów korzystających z usług trans-

misji danych o mniejszej przepustowości niż operatorzy telekomunikacyjni. Takimi usługami 

zainteresowani są klienci z sektora mediów, usług i przemysłu, a także instytucji finansowych 

i ubezpieczeniowych. 

Spółka będzie dążyła do dalszego, szybkiego zwiększania swojej obecności w kluczowych 

lokalizacjach biurowych i biznesowych w kraju. To powinno przełożyć się na wzrost liczby 

przyłączeń do sieci kolejnych klientów biznesowych, umożliwiając osiągnięcie istotnie 

wyższej marży oraz pożądanej stabilności przychodów z usług transmisyjnych w stosunku do 

usług świadczonych na rzecz klientów hurtowych (np. innych operatorów telekomunika-

cyjnych). Wraz z rozwojem zasięgu własnej sieci światłowodowej wielkość biznesu może 

rosnąć szybciej niż proporcjonalnie do liczby podłączonych lokalizacji. 

Dostęp do Internetu 

ATM będzie koncentrowała się w latach 2013–2014 na usługach dla przedsiębiorstw i insty-

tucji, dążąc do istotnego poszerzenia portfela klientów. Usługi te świadczone będą w oparciu 

o własne miejskie i krajowe sieci światłowodowe oraz z wykorzystaniem już istniejących 

i rozbudowywanych łączy bezprzewodowych. 

ATM będzie także dążyła do utrzymania i wzmocnienia swojej pozycji na rynku usług operator-

skich. Bazą dla usług tego typu jest 11 węzłów dostępowych (punktów wymiany ruchu) Thinx 

gromadzących operatorów lokalnych, rozbudowane połączenia międzynarodowe (trzech do-

stawców tranzytowych Tier 1) i udział ATM S.A. w trzech europejskich punktach wymiany 

ruchu (we Frankfurcie, Amsterdamie i Londynie). 

Na rynku mediów elektronicznych ATM będzie starała się zaspokoić wzrastające potrzeby 

wynikające z coraz większej popularyzacji wideo w Internecie (VOD, broadcast, również HD), 

która przekłada się na skokowy wzrost zapotrzebowania na pasmo IP w sieciach szkieleto-

wych operatorów ISP oraz na odcinku ostatniej mili. 

W obszarze usług dostępu do Internetu nie są przewidywane znaczące nakłady inwesty-

cyjne, a wzrost przychodów upatrywany jest w możliwej intensyfikacji wykorzystania obecnej 

infrastruktury, bez ponoszenia znaczących kosztów związanych z przyłączeniami nowych 

klientów. Będzie to możliwe dzięki temu, że spółka posiada jedną z największych w Polsce 

metropolitalnych sieci światłowodowych. 
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4. Analiza SWOT 
 
Mocne strony Słabe strony 

 Największy dostawca usług centrów 

danych w Polsce oraz regionie CEE 

 Własne miejskie sieci światłowodowe 

 Duża baza klientów i silna, 

rozpoznawalna marka na lokalnym 

rynku 

 Dobra kondycja finansowa na tle 

sektora: niskie zadłużenie, wysoki 

potencjał dalszego wzrostu zysku 

EBITDA 

 Przewidywalny rozwój, niewielkie 

uzależnienie od koniunktury 

gospodarczej, systematyczny wzrost 

wyników operacyjnych 

 Stabilna struktura akcjonariatu 

(akcjonariusze założyciele)  

 Duży udział w przychodach z jednego 

kontraktu (na obsługę numeru 

alarmowego OST 112) o niskiej 

rentowności na poziomie marży brutto  

 Znaczący (ponad 50%) udział w 

przychodach klientów z sektora 

telekomunikacyjnego 

 Znaczący (chociaż stale malejący) 

udział w przychodach usług 

związanych z transmisją danych (o 

mniejszej dynamice wzrostu niż usługi 

kolokacyjne) 

 Konieczność realizacji znaczących 

inwestycji w celu osiągnięcia szybkiego 

wzrostu przychodów z usług centrów 

danych 

Szanse Zagrożenia 

 Większość biznesu związana z 

usługami centrów danych o dużej 

dynamice wzrostu  

 Rosnący popyt na usługi centrów 

danych w związku ze zmianami w 

technologii IT 

 Zaawansowana realizacja dużego 

projektu rozbudowy centów danych 

 Warszawa jako regionalny lider 

centrów danych dla klientów 

zagranicznych 

 Wzrost popytu na usługi 

szerokopasmowej transmisji danych 

(m.in. technologia LTE) 

 Powrót do polityki dywidendy po 

zakończeniu intensywnych inwestycji  

 Wysokie wyceny giełdowe firm 

specjalizujących się w usługach 

centrów danych 

 Konieczność utrzymania wysoko 

kwalifikowanej kadry inżynierskiej 

 Konieczność zapewnienia zdolności 

kredytowej do finansowania inwestycji 

 Realizacja nowych inwestycji w 

konkurencyjne centra danych przez 

firmy krajowe lub inwestorów 

zagranicznych (zwiększenie podaży 

usług za 2–3 lata) 
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5. Podsumowanie 

W świetle postępującej cyfryzacji, a także istotnie wzrastającej ilości danych przesyłanych 

w sieci Internet oraz przetwarzanych i magazynowanych w centrach danych, ATM S.A. ma 

realne szanse na dynamiczne zwiększanie swoich przychodów i zysków, z jednoczesnym 

zapewnieniem wysokiej stabilności i przewidywalności biznesu. Będąc spółką specjalizującą 

się w centrach danych, może zaoferować swoim klientom usługi wpisujące się w światowe 

trendy związane z technologicznym przeobrażeniem informatyki i telekomunikacji, a swoim 

inwestorom wysokie wyceny rynkowe akcji.  

Nawet w okresach gorszej koniunktury makroekonomicznej ATM będzie spółką bezpieczną 

i pomyślnie się rozwijającą, gdyż świadczy klientom usługi o krytycznym znaczeniu dla ich 

biznesu, bez których nie byliby w stanie prowadzić swojej działalności. W większości przy-

padków są to usługi świadczone w oparciu o wieloletnie kontrakty dla krajowych i międzyna-

rodowych przedsiębiorstw. 

Po zakończeniu trwającego ponad rok podziału firm i zakończonego sukcesem wydzielenia 

działalności informatycznej nadchodzą dla spółki czasy znaczących wzrostów. Wynikać one 

będą z wyjątkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, wysokich kompetencji technologicznych 

spółki i osiągniętej pozycji rynkowej w związku z ponad 20-letnią historią sukcesów na pol-

skim rynku teleinformatycznym.  

ATM jest unikatowym podmiotem publicznym w tej części Europy, notowanym na warszaw-

skiej giełdzie, który jako największy operator centrów danych w Polsce ma szansę, podobnie 

jak inne tego typu spółki na rynkach Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej, budować 

w latach 2013–2014 realną wartość rynkową przedsiębiorstwa i generować dla akcjonariuszy 

ponadprzeciętne zyski.  
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Zastrzeżenia  

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi 

reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.  

Opracowanie 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 

niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opra-

cowania.  

Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-

nych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody ATM S.A. 




