
ZAŁOŻENIA INWESTYCYJNE EO NETWORKS S.A. 

NA LATA 2022-2023 

 

Po dołączeniu eo Networks S.A. (dalej : „Spółka”) do Grupy Technologicznej Euvic, 
będzie ona realizować następujące kierunki rozwoju, zgodne z założeniami Grupy 
Technologicznej Euvic : 

1. Konsolidacja wokół eo Networks S.A. istniejących aktywów Grupy z obszaru 
infrastruktury IT (sieć serwisowa, dystrybucja, bezpieczeństwo, utrzymanie 
ciągłości działania, outsourcing), a także pozyskanie nowych podmiotów 
działających w tym obszarze.  
 

2. Rozwój działu wytwarzania oprogramowania, z uwzględnieniem m.in. usług 
związanych z budową i utrzymaniem systemów transakcyjnych, kurierskich 
oraz innych rozwiązań wspierających e-commerce.  

Założenia inwestycyjne obejmują zarówno wzrost organiczny poprzez wspólne, 
synergiczne działania Grupy, jak i akwizycje.  

Spółka zakłada poniesienie w okresie 2022-2023 łącznych nakładów inwestycyjnych 
w wysokości do 70 mln zł, sfinansowanych środkami własnymi oraz wpływami z 
nowej emisji akcji Spółki.  

W chwili obecnej szczegółowe cele inwestycyjne dla Spółki to : 

 

1. Zakup firmy specjalizującej się w projektowaniu i migracji infrastruktury 
fizycznej i wirtualnej (wartość projektu 5-7 mln zł), w celu budowy niezależnego 
działu, współpracującego ściśle z Euvic IT S.A. - zakłada się podpisanie umowy 
inwestycyjnej do końca Q1 2022 roku. 

 

2. Przejęcie 100% udziałów w Euvic IT S.A., wraz z jej podmiotami zależnymi: 
Euvic Solutions S.A. oraz IT Challenge Sp. z o.o., celem konsolidacji usług 
integratorskich Grupy Euvic (wartość projektu 40-50 mln zł) - zakłada się 
realizację niniejszego celu w 2022 roku. 

 

3. Seria niewielkich inwestycji w startupy na wczesnym etapie rozwoju, których 
celem jest osiągnięcie przewag konkurencyjnych w obszarach serwisu, 
gospodarki obiegu zamkniętego, oraz Internetu rzeczy (IoT). Wartość projektu 
to nie więcej niż 3 mln zł, zakłada się realizację celu do końca 2023. 

 

4. Przejęcie firmy programistycznej specjalizującej się w systemach 
transakcyjnych, celem wsparcia działu utrzymania i rozwoju oprogramowania, 
a także realizacji potrzeb w nowych obszarach działalności (wartość projektu 
do 10 mln zł) - zakłada się realizację celu do końca 2023 roku. 

 



Spółka rozważy również pozyskanie dodatkowego inwestora branżowego, który poza 
zwiększeniem możliwości finansowych Spółki, będzie wnosić możliwość realizacji 
wspólnych przedsięwzięć biznesowych, a także ewentualne przeniesienie na główny 
parkiet GPW. 

Zarząd informuje ponadto, że planuje ścisłą współpracę z Euvic Sp. z o.o. oraz 
pozostałymi spółkami z Grupy, zaś wprowadzenie każdego z planowanych projektów 
wspierających tą strategię oraz ostateczne decyzje o realizacji będą podejmowane w 
trybie obowiązującym w Spółce. Liczba i ostateczna wartość projektów będzie 
podlegać weryfikacji i aktualizacji, w miarę ich przygotowania do wdrożenia.  

 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  


