Warszawa, 09.09.2010

INFORMACJA PRASOWA

Przejęcie spółki Stream Communications, siódmego co do wielkości operatora telewizji
kablowej w Polsce to kolejny milowy krok w rozwoju segmentu telekomunikacyjnego
grupy MNI.

Giełdowa spółka Hyperion S.A., dostawca zintegrowanego pakietu telekomunikacyjnych usług
internetowych, głosowych i mobilnych, podpisała wstępną umowę zakupu większościowego
pakietu akcji Stream Communications, ogólnopolskiego operatora telewizji kablowej od
funduszu

Penta

Investments.

–

Realizowana

dzisiaj

transakcja

jest

zgodna

z ogłoszoną strategią, która przewiduje m.in. koncentrację na pakietyzacji usług oraz
zwiększenie liczby abonentów końcowych o 200 tys., do 2013 r., poprzez przejęcia,
jak i rozwój organiczny – mówi Marek Południkiewicz, Prezes Hyperion S.A. Transakcja ta –
dodaje, powoduje Ŝe cała grupa telekomunikacyjna MNI będzie mieć ponad 260 tys.
abonentów i ponad 300 tys. świadczonych usług.

Grupa MNI aktywnym graczem na rynku
Hyperion S.A. zapłaci Funduszowi Penta Investments za 77,27 proc. akcji Stream
Communications 92,5 mln zł w gotówce. Segment telekomunikacyjny jest dla Grupy MNI
jednym z dwóch kluczowym obszarów ekspansji w kolejnych latach, obok usług Premium.
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Rozwój segmentu telekomunikacyjnego będzie realizowany w oparciu o Hyperion, którą grupa
MNI przejęła na początku 2010 r. (MNI Telecom S.A. ma 32,98 proc. akcji, będąc największym
akcjonariuszem katowickiej spółki). – Planujemy, Ŝe do końca 2013 r. skumulowane przychody
całego segmentu telekomunikacyjnego wyniosą 1,100 mln pln, a marŜa EBITDA (zysk
operacyjny + amortyzacja) na koniec 2013 r. będzie na poziomie 35% – mówi Prezes Marek
Południkiewicz.

Korzyści z przejęcia Stream Communications
Firma Stream Communications jest siódmym co do wielkości operatorem kablowym w Polsce
oferującym wysokiej jakości usługi telewizji kablowej, w tym cyfrowej, dostępu do
szerokopasmowego Internetu oraz telefonii stacjonarnej. ”Tak, jak przejęcie kontroli nad
Hyperion S.A. przez grupę MNI umoŜliwiło wzmocnienie naszej pozycji w segmencie usług
internetowych

świadczonych
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ethernetowe,

tak

zakup

Stream

Communications pozwala nam na mocniejsze wejście w segment usług telewizyjnych i w
konsekwencji zaoferujemy naszym klientom pełną paletę usług w atrakcyjnej cenie. Docelowo
zaleŜy nam na zwiększeniu wskaźnika multiplikacji tych usług co najmniej 50 % w stosunku do
obecnego poziomu” - mówi Prezes Marek Południkiewicz.
Hyperion S.A. stawia mocno na pakietyzację usług. Zdaniem Zarządu sprzedaŜ kolejnych
produktów do juŜ oferowanych usług umoŜliwi utrzymanie w dłuŜszym okresie ARPU na
obecnym, atrakcyjnym poziomie. W ramach własnych marek mobilnych w modelu MVNO w
grupie MNI – wystartowała juŜ HyperFonia (inne marki to Simfonia, Mobilking, Ezo Mobile),
dzięki której ma zwiększyć się atrakcyjność i komplementarność oferty. Usługi mobilne będą
równieŜ oferowane wkrótce abonentom Stream Communications. „Nasz cel do końca 2013 r.,
to pozyskanie ponad 50 tys. klientów usługi 4 play (telefonia stacjonarna, komórkowa,
telewizja i Internet), dzięki przejęciu Stream Communications ten plan na pewno uda się nam
zrealizować.” – mówi prezes Marek Południkiewicz.
Firma przygotowuje się do komercyjnego wdroŜenia sprzedaŜy usługi telewizyjnej IPTV razem
z usługą dostępu do Internetu w ramach sprzedaŜy usług pakietowych. „Pierwsze pomyślne
testy przeprowadziliśmy juŜ w dwóch duŜych miastach: Opolu i Zabrzu. Wkrótce taka
moŜliwość pojawi się w innych duŜych ośrodkach” – mówi Prezes Marek Południkiewicz.
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Segment Telekomunikacyjny
MNI S.A. jest grupa kapitałową inwestującą w podmioty z branŜy medialnej, zaawansowanych
usług dodanych do telefonii komórkowej, telekomunikacji, dostępu do internetu. Posiada
unikalne na polskim rynku kompetencje - przejmuje spółki na atrakcyjnych warunkach,
sukcesywnie przeprowadzając ich restrukturyzację. Te doświadczenia są wykorzystywane
właśnie przy restrukturyzacji grupy Hyperion. Jej struktura zostanie znacznie uproszczona
(proces obecnie trwa) poprzez docelowe wchłonięcie spółek córek przez spółkę matkę.
W kolejnym etapie planowane jest połączenie Hyperion S.A. z MNI Telecom S.A., dzięki
czemu MNI S.A. zostanie większościowy akcjonariuszem Hyperion S.A. (obecnie poprzez MNI
Telecom S.A. ma 32,98 proc. akcji i pełną kontrolę operacyjną). – Wejście Stream
Communications do grupy MNI to szansa na wykorzystanie wszystkich moŜliwości i atutów,
które posiadamy. Dzięki synergii i współpracy z innymi spółkami grupy, moŜemy zaoferować
naszym klientom atrakcyjną ofertę zarówno pod względem ilości usług jak i ceny”– mówi
Prezes Marek Południkiewicz, dodając: Nasi akcjonariusze wspierają nasze działania,
oczekując od nas skuteczności, mierzonej efektami naszych rozwiązań. Zgodnie ze strategią
tworzymy podmiot, który będzie zdolny skutecznie konkurować na rynku oferując pełną paletę
usług po atrakcyjnych cenach, jednocześnie zapewniając atrakcyjny zwrot z inwestycji swoim
akcjonariuszom.
W I półroczu 2010 r. przychody z działalności telekomunikacyjnej grupy MNI wyniosły pro
forma 81,6 mln zł, o 58% więcej niŜ rok wcześniej. EBIDTA (zysk operacyjny z wyłączeniem
kosztów finansowych, opodatkowania i amortyzacji) wzrósł o 107%, do 26,3 mln zł.
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Wpływ transakcji w perspektywie średnioterminowej – główne parametry biznesowe
do roku 2013

 ponad 280 tys. abonentów
 ponad 300 tys. usług
 Wzrost przychodów powyŜej 1.100 mln PLN
 MarŜa EBIDTA na poziomie 35 % w długim okresie

Kontakt dla mediów:
Tomasz Brzeziński (Koordynator ds. Public Relations w grupie MNI)
(22) 583-37-44; 607 036-429
sekretariat@mni.pl
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