Informacja prasowa
Notowana na warszawskiej giełdzie holdingowa spółka MNI S.A. kontynuuje dobrą
passę. Po trzech kwartałach 2011 r. jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto
wyniosły już 256,2 mln zł, o 20,8% więcej niż przed rokiem. Skonsolidowany zysk
netto, nie uwzględniając zdarzeń jednorazowych – utworzenia i dotworzenia rezerw w
ciężar wyników II kwartału br. przez zależną grupę MIT (Mobile Internet Technology) –
wyniósłby 43,7 mln zł i byłby na nieco wyższym poziomie, jak w analogicznym okresie
2010 roku.
Warszawa, 16.11.2011 r.
Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka holdingowa MNI S.A.
(indeksy: sWIG80, WIG-TELKOM) kontrolująca bezpośrednio i pośrednio firmy z segmentu
telekomunikacyjnego, medialnego, zaawansowanych technologii mobilnych, marketingu
mobilnego, Internetu oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych (GIS) nadal
rośnie w dwucyfrowym tempie. - To efekt dokonanych akwizycji oraz konsekwentnie
wdrażanej strategii, która zakłada rozwój w segmentach zapewniających grupie wyższe
marże. Skupiamy się na działalności w najbardziej obiecujących segmentach. W tym roku
przejęliśmy dwie innowacyjne spółki: Lark Europe, polskiego producenta m.in. tabletów
FreeMe z wbudowanym dekoderem DVB-T/MPEG-4, które jako jedyne umożliwiają odbiór
naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce oraz firmę NetShops.pl z branży e-commerce, która
prowadzi wirtualną galerię handlową www.virtualna.com. Nadal konsekwentnie
zacieśniamy współpracę operacyjną pomiędzy naszymi spółkami zależnymi, maksymalizując
synergie kosztowe i przychodowe, co ma przełożenie na wyniki – mówi Andrzej Piechocki,
prezes MNI S.A.
Na koniec września 2011 r. wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MNI wyglądają następująco:
 skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 256,2 mln zł, co
oznacza wzrost o 20,8%, licząc rok do roku
 skonsolidowana EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) w
wysokości 71,6 mln zł,
 skonsolidowany zysk operacyjny EBIT w wysokości 39,0 mln zł, co oznacza
spadek o 20,8%, licząc rok do roku;
 skonsolidowany zysk netto na poziomie 32,1 mln zł, co oznacza spadek o 25,5%,
licząc rok do roku;
 zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (MNI S.A.) w
wysokości 26,4 mln zł, co oznacza spadek o 11,2%, licząc rok do roku.
Pogorszenie skonsolidowanych wyników w zakresie EBIDTA, zysku operacyjnego oraz
wyniku finansowego netto grupy MNI wynika ze zdarzeń jednorazowych, jakie miały miejsce
w grupie MIT (Mobile Internet Technology), kontrolowanej przez MNI S.A. (posiada jej
62,50% akcji). W lipcu Zarząd MIT S.A. kierując się dużą ostrożnością podjął decyzje o:
1) utworzeniu rezerwy w wysokości 10,44 mln zł, w związku z toczącym się wówczas
postępowaniem sądowym dotyczącym wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za
nabycie udziałów spółki Neotel Communications Polska Sp. z o.o., zakończonym 7
października br. ugodą z udziałowcami NCP (zarząd MIT S.A. uważa, że obowiązek
zapłaty za udziały w NCP nie istnieje, jednocześnie zabezpieczając interes spółki
wystąpi z roszczeniem regresowym w stosunku do byłych członków Zarządu MIT
S.A. w związku z niedopełnieniem przez nich obowiązków);
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2) dodatkową rezerwą w wysokości 1,18 mln zł, w związku (z zawartą ostatecznie 22
sierpnia br.) ugodą pomiędzy EL 2 Sp. z o.o., spółką zależną od MIT S.A. oraz firmą
InternetQ Poland Sp. z o.o., kończącą wszelkie spory między tymi podmiotami,
dotyczące realizacji niektórych postanowień umowy kooperacji z 5 maja 2009 r.
Rezerwy łącznej w wysokości 11,62 mln zł uwzględniono w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy Kapitałowej MIT za I półrocze 2011 r., co bezpośrednio wpływa także na
wyniki Grupy Kapitałowej MNI osiągane w 2011 r. Potwierdzeniem jednorazowości tych
zdarzeń są skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał br., w którym grupa MNI
wykazała:
 89,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, co oznacza
wzrost o 18,6%, licząc rok do roku
 28,6 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 9,6%, licząc
rok do roku;
 17,4 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT, co oznacza spadek o
8,3%, licząc rok do roku;
 13,1 mln zł skonsolidowany zysk netto, co oznacza spadek o 10,4%, licząc rok do
roku;
 9,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej
(MNI S.A.), co oznacza spadek o 3,8%, licząc rok do roku.
– Wyniki III kwartału są absolutnie porównywalne z osiąganymi w poprzednich kwartałach (z
wyłączeniem odpisów dokonanych przez MIT S.A.). Oznacza to, że sytuacja fundamentalna
grupy jest bardzo dobra, podobnie jak perspektywy. Dzięki dokonanym akwizycjom mamy
znakomitą bazę do rozwoju w tym roku, jak i w kolejnych latach - mówi Andrzej Piechocki,
prezes MNI S.A. - Ciągle analizujemy sytuację na rynku, pod kątem ewentualnych przejęć
firm, których zakup pozwoliłby nam na zwiększenie skali działalności, bądź rozwój w
atrakcyjnych niszach – dodaje prezes Andrzej Piechocki.
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