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PPWK chce jak najszybciej podnieść kapitał, żeby przejąć
MNI Premium
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Kwotowania

ISB - Biznes
12 Lis 2009, 13:48
Warszawa, 12.11.2009 (ISB) - Spółka telekomunikacyjna PPWK w ciągu najbliższych dni ogłosi Walne
Zgromadzenie, które ma zdecydować o podwyższeniu kapitału, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółek
PPWK i MNI. Kapitał podwyższeniowy będzie kierowany do MNI, a PPWK w zamian za akcje przejmie
spółkę MNI Premium.
"Żeby przyśpieszyć cały proces Walne może zdecydować o emisji warrantów, dzięki temu m.in. nie
będziemy musieli pisać prospektu" - powiedział prezes MNI Piotr Majchrzak podczas czwartkowego
spotkania z dziennikarzami i analitykami.
Z wypowiedzi prezesa PPWK Grzegorza Eidera wynika, że spółka w najbliższych dniach może ogłosić
zwołanie Walnego Zgromadzenia.
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Polskie Przedsi ę biorstwo Wydawnictw
Kartograficznych im. E. Romera SA
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Grupy PPWK i MNI prowadzą proces wymiany aktywów. Zakończono już przenoszenie aktywów
telekomunikacyjnych z PPWK do MNI, teraz w drugą stronę mają zostać przeniesione aktywa w rynku
"usług dodanych".
Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli spółek wynika, że po finalizacji wymiany aktywów między
spółkami MNI będzie miała ok. 80% akcji PPWK. W tej chwili MNI posiada ok. 19% akcji tej spółki.
Narastająco w I-III kw. 2009 roku PPWK miała 15,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,37 mln
zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 115,29 mln zł wobec 117,96 mln zł.

Notowania
Indeksy, Waluty, Towary...
Najświe ższe niusy

Narastająco w I-III kw. 2009 roku MNI miała 22,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 14,85 mln zł
zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 182,59 mln zł wobec 131,74 mln zł. (ISB)

CEDC planuje emisję akcji i
obligacji, by sfinansować m.in.
zakup Russian Alcohol
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CAPEX Orbisu w 2010 r. może
być mniejszy o połowę rdr
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Astarta chce utrzymać min. 5proc. wzrost wyników
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PPWK chce jeszcze w tym roku
sprzedać biznes wydawniczy
13:45 - ISB

Przychody Elstar Oils wyniosły 45
mln zł w październiku
13:44 - ISB
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Pozostałe niusy z ISB
KGHM ponownie podniósł
prognozę zysku netto, o 15% do
2.249 mln zł w 2009 r.
Czw, 13:31 - ISB

Orbis może sprzedać dwa hotele
jeszcze w tym roku
Czw, 13:09 - ISB

Bank Zachodni WBK spodziewa
się 550 mln zł rezerw 2009 r.
Czw, 13:03 - ISB

Eurostat: Produkcja przemysłowa
we IX spadła o 12,9% r/r w całej
UE
Czw, 12:29 - ISB

UniCredit liczy na dalszą poprawę

UniCredit liczy na dalszą poprawę
dzięki niższemu wzrostowi złych
kredytów w III kw.
Czw, 12:09 - ISB
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