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DM BZ WBK wycenił akcje MNI na 5,10 zł
wmaj

27 -07 -2009, ostatnia aktualizacja 27 -07 -2009 15:43

Dom Maklerski BZ WBK przyznał spółce MNI pięciogwazdkową ocenę, wyceniając akcje spółki na 5,10 zł.
W raporcie z 24 lipca analitycy DM BZ WBK ocenili, że przyjęta przez MNI strategia zdywersyfikowanej, opartej na telekomunikacji i
usługach medialnych, działalność stała się kluczem do sukcesu w trudnych dla gospodarki czasach.
„Lata 2007-08 oraz I kwartał roku bieżącego pokazują, iż strategia oparta na wzajemnie uzupe łniających si ę obszarach działalności,
wsparta wysokim poziomem rozwoju technologicznego gwarantuje co najmniej podtrzymywanie wysokich parametrów rentowności
sprzedaży, co w środowisku dynamicznie rosn ących przychodów prowadzi do osiągania atrakcyjnych zwrotów z kapitałów” – napisali w
komentarzu.
Ich zdaniem oczekiwana w najbliższych miesiącach zmiana w skomplikowanej dotąd strukturze grupy kapitałowej może zmienić
postrzeganie spółki przez inwestorów.
W dniu sporządzenia wyceny akcje MNI kosztowały 3,58 zł. W poniedziałek o godzinie 15.40 kurs spółki wynosił 3,67 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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