Informacja prasowa

Notowana na warszawskiej giełdzie katowicka spółka Hyperion S.A. kupi za 76 mln zł
firmę Telestar S.A., nadawcę satelitarnego kanału iTV oraz kilku kanałów
rozrywkowych w Wielkiej Brytanii. Transakcja jest realizacją nowej strategii giełdowej
spółki, która zakłada, że Hyperion S.A. będzie teledostawcą usług multimedialnych.

Warszawa, 24.03.2011 r.
Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie MNI S.A. (indeks sWIG80,
WIG - Telekomunikacja) zawarła umowę sprzedaży 100% akcji spółki zależnej Telestar S.A.
na rzecz Hyperion S.A.– Transakcja jest częścią operacji porządkowania aktywów. Zgodnie
z nową strategią Hyperion S.A. będzie zajmował się budową i rozwojem szerokiej oferty
treści multimedialnych, które będą dostarczane odbiorcom końcowym. Zakup Telestar S.A.
jest wpisany w tę strategię i będzie dla Hyperion S.A. istotnym wzmocnieniem – mówi
Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A.
Transakcję poprzedziły porządki w Hyperion S.A.
MNI S.A. kontroluje operacyjnie Hyperion S.A. (jest największym udziałowcem tej katowickiej
spółki - ma 32,98% jej akcji). Hyperion S.A., który był do niedawna ogólnopolskim
operatorem świadczącym usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu, usług głosowych
i telewizyjnych odsprzedał w ostatnim czasie swoje spółki zależne na rzecz MNI Telecom
S.A. (podmiot w 100% zależny od MNI S.A.). To właśnie ten telekom, a nie notowany na
warszawskiej GPW Hyperion S.A. zajmie się teraz konsolidacją aktywów
telekomunikacyjnych grupy MNI. Hyperion S.A. otrzyma za spółki (i udziały w spółkach) ok.
146 mln zł, płatne w ciągu 12 miesięcy.
Jednocześnie katowicka spółka zmienia profil działalności, inwestując w aktywa niezbędne
do realizacji nowej strategii. Taką transakcją jest zakup za 76 mln zł spółki Telestar S.A.
nadawcy ogólnopolskiego satelitarnego iTV oraz kilku programów rozrywkowych w Wielkiej
Brytanii. Giełdowa spółka zrealizuje go ze środków własnych, przy czym płatność ma
nastąpić w ciągu 6 miesięcy. Umowa zawarta z MNI S.A. w dniu 23 marca br. wchodzi w
życie za tydzień (1 kwietnia br.). Doradcą prawnym przy tej transakcji była warszawska
kancelaria Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka, specjalizująca się w transakcjach typu
M&A (ang. mergers and acquisitions – fuzje i przejęcia), a także prawie telekomunikacyjnym.
Hyperion S.A. przejmuje nadawcę telewizji iTV
Hyperion S.A. przejmuje Telestar S.A., który ostatnio rozwija się bardzo dynamicznie. Spółka
intensywnie inwestuje zarówno w sprzęt zapewniający możliwość odbioru nadawanych
programów w technologii HD, jak nowe formaty, które przyciągną do stacji nowe grupy
wiernych widzów. W marcu na antenie pojawił się nowy, nadawany codziennie program o
tematyce life stylowej – „Śniadanie z iTV”, w którym jedną z prowadzących jest Marta
Matyjasik, Miss Polonia 2002.
Telewizja iTV jest dostępna w większości dużych sieci kablowych i na wszystkich
platformach cyfrowych w Polsce. Telestar S.A. planuje uruchomienie jeszcze w bieżącym
roku kolejnych kanałów komercyjnych: ERO, EZO, MUSIC oraz oferty biblioteki
programowej, która będzie oferowana w modelu VOD (ang. Video on Demand – wideo na
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żądanie). Telestar S.A. Przygotowuje również ofertę dotyczącą dystrybucji oferty
koncesjonowanych kanałów telewizyjnych do sieci TVK oraz w modelu IPTV dla posiadaczy
Internetu. firma dysponuje, bowiem zaawansowaną platformą IPTV, VOD oraz PPRV zdolną
do dostarczania treści multimedialnych poprzez IP na urządzenia typu PC, tablet,
smartphone, pracujące pod najbardziej dostępnymi systemami operacyjnymi Android,
Windows, iOS, oraz na dedykowane terminale abonenckie.
Obecnie Telestar S.A. zapewnia ok. 15 mln zł przychodów ze sprzedaży netto rocznie i zysk
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją, wynikiem na działalności finansowej i
opodatkowaniem) na poziomie 6 mln zł.
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