P4 przejmuje sieć Germanos w Polsce
Warszawa, 31 stycznia 2007r. firma P4 – nowy innowacyjny operator telefonii komórkowej,
wchodzący w pierwszym kwartale na polski rynek – przejął sieć Germanos Polska i tym
samym jeszcze przed komercyjnym startem uzyskał pełny dostęp do całej sieci sprzedaży tej
firmy, obejmującej blisko 300 punktów sprzedaży.
Chris Bannister, CEO spółki P4 tak skomentował tę transakcję:
„Komunikacja przeżywa obecnie gwałtowny rozwój zwłaszcza jeżeli chodzi o usługi
multimedialne, a konwergencja Internetu i innych mediów staje się ostatnio podstawą oferty
mobilnej. Pierwsze doświadczenia, jakie wynieśliśmy z programu testowego Nadchodzi4
pokazują, że w Polsce jest duże zapotrzebowanie na tego typu usługi. Dzięki przejęciu
Germanosa zyskamy najlepsze dotarcie do klienta oraz najbardziej profesjonalny zespół
sprzedaży detalicznej w kraju. Podczas rozmów doszliśmy do wniosku, że podzielamy wizję
tego, jak komunikacja mobilna wpływa na klienta i dlatego stanowimy idealne połączenie, by
spełnić oczekiwania konsumentów”.
Michał Wawrzynowicz, Dyrektor Generalny Germanos Polska powiedział: „Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu i znajomości branży jesteśmy liderem na rynku
telekomunikacyjnym. Firma P4 wzmacnia naszą pozycję rynkową. Razem posiadamy
największą sieć dystrybucyjną i jesteśmy przekonani, że wpłyniemy na dalszy rozwój rynku
telekomunikacyjnego”
Jon Eastick, CFO Netia S.A. powiedział: „To świetna transakcja dla Netii. Witamy Panos
Germanos, ważnego nowego strategicznego inwestora w P4 jednocześnie podnosząc wartość
P4 poprzez przełamanie kolejnej bariery wejścia na rynek telefonii komórkowej dzięki
przejęciu najlepszej Polskiej sieci dystrybucyjnej telefonów komórkowych. Netia będzie miała
dostęp do punktów sprzedaży Germanos wykorzystanych w celu dystrybucji usług telefonii
stacjonarnej, wprowadzając znaczącą dodatkową synergię dla Netii”.
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Firma P4 jest wspólnym przedsięwzięciem funduszu inwestycyjnego Novator i Netii polskiego niezależnego operatora telefonii stacjonarnej. Spółka została założona 15
września 2004 r. jako Netia Mobile. 23 sierpnia 2005 r uzyskała rezerwację
częstotliwości dla systemu telefonii komórkowej trzeciej generacji opartej na
standardzie UMTS. 13 października 2005r. Netia Mobile zmieniła swoją nazwę na P4.
P4 zamierza zostać znaczącym graczem na polskim rynku telefonii komórkowej z
najnowocześniejszą i najbardziej atrakcyjną ofertą usług. Jako niezależny operator
telefonii komórkowej P4 stworzy nowe standardy w dziedzinie komunikacji. Usługi
oferowane przez firmę P4 będą skierowane zarówno do przedsiębiorstw, jak i do
indywidualnych konsumentów. Oferta usług P4 dla klientów indywidualnych będzie
się charakteryzowała łatwością obsługi oraz atrakcyjną zawartością audiowizualną.

Klientom korporacyjnym P4 zamierza zaoferować usługi konwergentne, które będą
stanowiły połączenie oferty telefonii stacjonarnej i komórkowej.

