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Vectra kupiła akcje SGT 
 

Vectra, jeden z liderów rynku telekomunikacyjnego oraz wiodący operator 
kablowy zakupiła 66,5% akcji w SGT S.A., należącej wcześniej do Grupy 3S.  
Współpraca kapitałowa zwiększa szanse na szybszy rozwój w obu spółkach. 
 
- Inwestycja w SGT to dla nas kontynuacja inwestycji w segment b2b, w którym dzięki 
synergiom z pozyskanymi spółkami pomagamy im samodzielnie szybko rosnąć – mówi 
Tomasz Żurański, Prezes Zarządu Vectra S.A. – Dzięki tej transakcji nasza grupa kapitałowa 
wzmocni się także o kompetencje IPTV, co tworzy dodatkowy potencjał - dodaje. 
 
Współpraca z SGT jest dla operatora z Gdyni inwestycją przede wszystkim kapitałową, choć 
katowicka spółka wniesie do firmy także know-how i ofertę telewizji JAMBOX. Vectra pomoże 
SGT przede wszystkim w szybszym rozwoju jej produktów. 
 
- SGT, choć kapitałowo mocno związana z Grupą 3S, od początku działania miała swoją 
autonomię i operacyjnie funkcjonowała pod własną marką. Liczyliśmy się z tym, że znajdzie 
swojego inwestora, niezależnie od pozostałych spółek grupy - mówi Jacek Groyecki, prezes      
i współwłaściciel Grupy 3S. Cieszę, się, że spółka trafia pod skrzydła jednego z liderów rynku    
o znanej marce, z którym będzie mogła rozpocząć nowy etap rozwoju- dodaje. 
 
SGT nie zmieni nazwy spółki, będzie także bez zmian świadczyć klientom usługi telewizyjne 
pod marką JAMBOX. Prezesem SGT S.A. pozostaje Bartłomiej Czardybon, związany ze spółką 
od 2007 roku, czyli od początku jej istnienia. Po transakcji, w Radzie Nadzorczej Jacka 
Groyeckiego (3S) i Rafała Batora (Enterprise Investors) zastąpili mec. Maciej Kurek oraz Albert 
Kuźmicz z Vectry.  
 
- Cieszymy się, ze spółce udało się pozyskać takiego inwestora, który oprócz zaplecza 
finansowego wniesie doświadczenie i inne korzyści wynikające z synergii ze swoim 
podstawowym biznesem – mówi Bartłomiej Czardybon, Prezes Zarządu SGT S.A. Obecność 
Vectry w akcjonariacie SGT przełoży się pozytywnie na ofertę dla naszych Partnerów                  
i abonentów usług JAMBOX.  
 
SGT S.A. współpracuje z 287 Partnerami - Operatorami ISP (Internet Service Provider), dzięki 
którym dociera z usługą telewizji IPTV pod marką JAMBOX do ponad 55 tys. Abonentów. 
 

*** 

Grupa Vectra to drugi w Polsce pod względem liczby abonentów telekomunikacyjny operator 
kablowy. Obsługuje 971 tys. klientów w 398 miastach na terenie całego kraju. Podstawowa oferta 
Vectry to dostęp do programów telewizyjnych w wersji cyfrowej i analogowej, do szerokopasmowego 
internetu stacjonarnego i mobilnego oraz usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej.  

www.vectra.pl 
*** 

http://www.vectra.pl/


  

 

  

Firma SGT S.A., lider rynku usług telewizyjnych oferowanych operatorom ISP w Polsce, powstała w 
2007 roku w ramach Grupy 3S. Na polski rynek telekomunikacyjny wkroczyła, tworząc interaktywną 
telewizję cyfrową JAMBOX Kablówka 3 Generacji. SGT S.A. współpracuje z lokalnymi operatorami 
Internetu, zainteresowanymi świadczeniem usług w technologii IPTV w swoich sieciach.  

www.sgtsa.pl 
www.jambox.pl 

 
*** 

Grupa 3S z siedzibą w Katowicach jest obecna w branży telekomunikacyjnej od 2002 roku. Dysponuje 
własną siecią światłowodową o długości blisko 3300 km oraz Klastrem Centrów Danych, w skład 
którego wchodzi 5 obiektów w 3 miastach (Katowice, Kraków, Warszawa) o łącznej powierzchni ponad 
4000m2. Wykorzystując efekty synergii, Grupa 3S świadczy kompleksowe rozwiązania 
telekomunikacyjne i data center dla klientów biznesowych.  

www.3s.pl 
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