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MNI będzie kontynuować politykę konsolidacji
branży telekomunikacyjnej
09 -03 -2009, ostatnia aktualizacja 09 -03 -2009 11:01

Grupa telekomunikacyjna MNI, która zgłaszała chęć nabycia pakietu akcji od islandzkiego funduszu Novator, będzie
kontynuować politykę aktywnej konsolidacji sektora telekomunikacyjnego, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra
Majchrzaka.
"Sprzedaż Netii innym oferującym nie zmienia naszej polityki aktywnej konsolidacji branży" - powiedział Majchrzak.
W piątek w serii transakcji pakietowych sprzedano blisko 120 mln akcji Netii, co stanowi ponad 30% kapitału tej spółki. Według
"Rzeczpospolitej" walory Netii zostały nabyte przez fundusze Pioneer Investment, OFE Commercial Union, BBI Capital oraz instytucje z
grupy PZU.
Majchrzak nie wykluczy ł, że MNI (które negocjowa ło z Novatorem kupno pakietu akcji Netii, a z instytucjami finansowymi udzia ł w
tej transakcji - Majchrzak deklarował, że finansowanie kupna jest zabezpieczone) może nadal być zainteresowane Netią.
"Czekamy, aż wyjaśni się, kto i w jakim celu kupił pakiet akcji Netii" - powiedział Majchrzak. W lutym deklarował, że spółka ma
wyznaczone inne cele akwizycyjne, ale czeka na wyjaśnienie sprawy Netii.
"Jesteśmy zainteresowani wzmocnieniem MNI Premium, czyli segmentem usług dodanych" - powiedział Majchrzak. Nie wykluczył też
przejęcia typowej spółki telekomunikacyjnej.
Pod koniec lutego Majchrzak informowa ł, że nie licząc Netii, MNI prowadzi rozmowy z trzema innymi spółkami. Jedną z nich miała
być firma z Zachodniej Europy. Wartość transakcji związanej z jej przejęciem mogłaby przekroczyć 100 mln zł.
Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa MNI miała 29,92 mln zł zysku wobec 19,14 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach
odpowiednio 203,21 mln zł wobec 177,95 mln zł.
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Żadna cz ęść jak i ca łość utworów zawartych w dzienniku nie mo że by ć powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób (w tym tak że elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w łą cznie z kopiowaniem, szeroko poj ętą
digitalizacj ą, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak że zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
Jakiekolwiek u życie lub wykorzystanie utworów w ca łości lub w cz ęści bez zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione
pod gro źbą kary i mo że by ć ścigane prawnie.
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