Informacja prasowa

Notowany na warszawskiej giełdzie fundusz MNI S.A. osiągnął w 2010 roku
rekordowe wyniki finansowe – wynika ze wstępnego podsumowania zarządu.
Wzrost skonsolidowanych przychodów i zysków to efekt zarówno rozwoju
organicznego spółek portfelowych, jak i dokonanych przejęć. Zarząd funduszu
zapowiada kontynuację dynamicznego wzrostu wartości aktywów oraz
dywidendę z zysku za 2010 r.
Warszawa, dn. 24.01. 2011 r.
Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie fundusz MNI S.A.
kontrolujący
kilkanaście
firm
działających
w
telekomunikacji,
branży
zaawansowanych usług dodanych dla telefonii komórkowej, medialnej oraz
w turystyce ma za sobą bardzo dobry rok. Wyniki finansowe osiągnięte w IV
kwartale, jak i poprzednich okresach rozrachunkowych 2010 r., to efekt
konsekwentnie wdrażanej strategii przyjętej na początku ubiegłego roku. Zakłada
ona rozwój działalności w segmentach zapewniających wyższe marże, w tym
poprzez akwizycje oraz znaczącą poprawę rentowności spółek parterowych dzięki
wykorzystaniu synergii przychodowych i kosztowych. – Przyjęta strategia przynosi
zapowiadane efekty. Dzięki właściwej alokacji aktywów, zacieśnianiu współpracy
operacyjnej naszych spółek portfelowych MNI S.A. wypracowało rekordowe wyniki
finansowe
w swojej historii. Bardzo dobra sytuacja finansowa samego MNI S.A., jak i podmiotów
zależnych oraz dokonane akwizycje, które znacząco zwiększają nasz potencjał
pozwalają na to, aby z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówi Andrzej Piechocki,
prezes MNI S.A.

Rekordowe wyniki w historii
W 2010 r., według wstępnych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto
MNI S.A. wyniosły nie mniej niż 285 mln zł o 12,8% więcej niż rok wcześniej. –
Osiągnięty wzrost to efekt rozwoju organicznego należących do funduszu spółek
oraz przejęć zrealizowanych w 2010 r. 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.
Według zarządu MNI S.A. skonsolidowany zysk netto wyniósł w ub.r. nie mniej niż 47
mln zł, o bisko 40% więcej niż 2009 r. – Zapowiadaliśmy poprawę wyniku
finansowego i dotrzymaliśmy słowa, mimo że otoczenie rynkowe, z powodu wojny
cenowej największych operatorów telekomunikacyjnych oraz zmian legislacyjnych,
było bardzo trudne. Część analityków podnosiła w trakcie roku sprawę pozostałych
przychodów operacyjnych, które są efektem rozliczeń z jednym z naszych partnerów
biznesowych. Zwracam jednak uwagę, że mają one charakter kasowy, nie księgowy
i przekładają się na generowanie znaczących nadwyżek finansowych – mówi Andrzej
Piechocki, prezes MNI S.A.
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Przeliczając wstępne wyniki za 2010 r., to zysk na akcję MNI S.A. wynosi ok. 0,47 zł.
Oznacza to, że fundusz plasuje się w ścisłej czołówce firm z branży
telekomunikacyjnej. - Akcjonariusze spółki powinni być usatysfakcjonowani. Tym
bardziej, że zdaniem zarządu, ze względu na bardzo dobrą sytuację finansową, MNI
S.A. mimo planowanych akwizycji, powinno wypłacić dywidendę z zysku za 2010 r.
Wkrótce przedstawimy politykę dywidendową na najbliższe lata, chcemy bowiem,
żeby inwestorzy, oprócz wzrostu kursu, mogli liczyć również na regularne wypłaty
z zysku – dodaje prezes Piechocki.

Znak firmowy: ekspansja
Fundusz MNI S.A. inwestuje w spółki z branży telekomunikacyjnej, medialnej,
zaawansowanych usług dodanych oraz turystycznej. Obecnie, dzięki dokonanym
w 2010 r. akwizycjom (Hyperion S.A., Stream Communications) jego aktywa
wynoszą ponad 650 mln zł. MNI S.A. przejmując firmy dokonuje ich restrukturyzacji,
zbywając aktywa nie rokujące osiągnięcia wysokiej rentowności i w konsekwencji
satysfakcjonujących stóp zwrotu dla akcjonariuszy funduszu, jak i mniejszościowych
udziałowców spółek parterowych. – Konsekwentnie porządkujemy strukturę naszej
grupy, tak aby była w pełni transparentna dla inwestorów giełdowych, czego
dowodem są ostatnio przeprowadzone transakcje. Właściwa alokacja aktywów oraz
zdolności operacyjne pozwalają nam wypracowywać bardzo dobre wyniki finansowe.
Inaczej niż nasi konkurenci, nie obiecujemy, że wypracujemy zyski, my je osiągamy
i w konsekwencji gwarantujemy dalszy nasz rozwój, także w drodze akwizycji – mówi
prezes Andrzej Piechocki.
Fundusz MNI S.A. oraz podmioty przez niego kontrolowane nadal zamierzają
uczestniczyć - jako przejmujący - w konsolidacji branży telekomunikacyjnej i usług
mobilnych. – W ostatnich dniach podpisaliśmy list intencyjny z Grupą Kapitałową
Mediatel w sprawie współpracy i przejęcia części jego aktywów. Mamy
wytypowanych 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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