Informacja prasowa
Bardzo dobra sytuacja finansowa notowanej na warszawskiej giełdzie spółki MNI S.A.,
znakomite wyniki finansowe wypracowane przez nią w 2010 roku oraz skumulowane
zyski z lat poprzednich pozwalają na wypłatę akcjonariuszom MNI S.A. rekordowej
dywidendy. Zarząd giełdowej spółki rekomenduje przekazanie na ten cel 34,25 mln zł,
co daje 0,35 zł na akcję.

Warszawa, 11.05.2011 r.
Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka MNI S.A. (sWIG80,
WIG-Telekomunikacja) kontrolująca liczne firmy działające w telekomunikacji, branży
zaawansowanych usług dodanych dla telefonii komórkowej, medialne oraz w turystyce stale
poprawia wyniki finansowe. 2010 rok był pod tym względem rekordowy w historii.
Skonsolidowany zysk netto (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) zwiększył
o 62,3%, do 52,4 mln zł, przy przychodach w wysokości 289,4 mln zł, o 14,6% większych niż
rok wcześniej. – Zapowiadaliśmy poprawę wyniku finansowego i dotrzymaliśmy słowa, mimo
że otoczenie rynkowe, z powodu wojny cenowej największych operatorów
telekomunikacyjnych oraz zmian legislacyjnych, było bardzo trudne. Myślę, że akcjonariusze
spółki powinni być usatysfakcjonowani – mówi Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A.
Rekordowe dywidenda
Przeliczając wyniki za 2010 r., to zysk na akcję MNI S.A. wynosi ok. 0,53 zł. Oznacza to, że
spółka plasuje się w ścisłej czołówce firm z branży telekomunikacyjnej. Już na początku
lutego zarząd MNI S.A., znając wstępne wyniki finansowe za 2010 r., przyjął i ogłosił politykę
dywidendową na lata 2010-2013. – Znakomita sytuacja finansowa, dobre perspektywy na
2011 r. i kolejne lata oraz uzyskane finansowanie zewnętrzne (240 mln zł kredytu
konsorcjalnego z przeznaczeniem głównie na akwizycje), spowodowały, że MNI S.A. i spółki
parterowe nie muszą już kumulować całego wypracowanego zysku, np. z przeznaczeniem
na poprawę pozycji kapitałowej czy inwestycje. Dlatego uznaliśmy, że nasi akcjonariusze
mogą otrzymywać regularne wypłaty z zysku – wyjaśnia Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A.
Przyjęta wówczas uchwała mówiła, że zarząd MNI S.A. będzie rekomendował Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę na dywidendę, co najmniej 30% zysku netto. Obecnie
władze spółki sprecyzowały jej poziom. Według zarządu MNI S.A. skumulowany zysk netto
przeniesiony na kapitał zapasowy spółki w poprzednich latach wynosi 39,2 mln zł, dlatego
postanowił on rekomendować radzie nadzorczej oraz zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu
wypłatę dywidendy (gotówkowej lub rzeczowej) w wysokości 34,25 mln zł, czyli ok. 0,35 zł na
akcję. O ostatecznej wysokości dywidendy, jej dniu oraz dniu wypłaty zwyczajne zdecyduje
walne zgromadzenie, planowane 30 czerwca br. Uwzględniając rekomendowaną wysokość
wypłaty, stopa dywidendy wynosi 11,9% (według kursu z zamknięcia sesji w dn. 10 maja
2011 r.), co znacznie przewyższa oprocentowanie lokat bankowych. Dla MNI S.A. wskaźnik
cena akcji do zysku (C/Z) wynosi 6,0, a cena do wartości księgowej (C/WK) - 0,66.
Znak firmowy: ekspansja
MNI S.A. inwestuje w spółki z branży telekomunikacyjnej, medialnej, zaawansowanych usług
dodanych oraz turystycznej. Obecnie, dzięki dokonanym w 2010 r. akwizycjom w sektorze
telekomunikacyjnym (Hyperion S.A., Stream Communications Sp. z o.o.) aktywa grupy
wynoszą 773 mln zł. MNI S.A. przejmując firmy dokonuje ich restrukturyzacji, dzięki
współpracy z innymi spółkami z grupy maksymalizuje synergie kosztowe i przychodowe. O
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ile strategia na lata 2009-2010 zakładała budowanie bazy abonenckiej oraz rozwój Grupy w
dużej mierze poprzez przejęcia wymagające dużych nakładów kapitałowych, to lata 20112013 będą okresem wzmożonego rozwoju organicznego polegającego na dosprzedaży
usług dla abonentów i klientów Grupy (obecny potencjał to ok. 700 tys. usług). - Jesteśmy
jednym z nielicznych podmiotów skutecznie konsolidujących rynek telekomunikacyjny w
Polsce. Dokonane akwizycje wpłyną pozytywnie na wyniki finansowe w tym roku oraz
kolejnych latach – wyjaśnia Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A.
MNI S.A. oraz podmioty przez nią kontrolowane nadal zamierzają uczestniczyć - jako
przejmujący - w konsolidacji branż, w których działają. – W ostatnich dwóch miesiącach
przejęliśmy dwie firmy: Lark Europe Sp. z o.o., największego polskiego producenta i
dystrybutora urządzeń do nawigacji GPS, a od niedawna tabletów oraz NetShops.pl Sp. z
o.o, działającą na rynku e-commerce. Obie spółki wzmocnią Hyperion S.A., który jest
pierwszym w Polsce teledostawcą usług multimedialnych. Jego rozwojowi służy także zakup
akcji w ofercie prywatnej społecznościowego portalu Mobini.pl. Mamy wytypowanych jeszcze
kilka innych firm, które jeśli rozmowy zakończą się pomyślnie, wkrótce mogą dołączyć do
naszej grupy – mówi Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A.
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