Informacja prasowa

Co najmniej 30% zysku netto na dywidendę będzie przeznaczała spółka MNI
S.A., notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd
przyjął właśnie rekomendację odnośnie polityki dywidendowej na lata 20112013.

Warszawa, 10 lutego 2011 r.
Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka MNI S.A.
kontrolująca
kilkanaście
firm
działających
w
telekomunikacji,
branży
zaawansowanych usług dodanych dla telefonii komórkowej, medialnej oraz w
turystyce ma za sobą bardzo dobry rok. W 2010 r., według wstępnych danych,
skonsolidowany zysk netto MNI S.A. wzrósł o blisko 40%, do 47 mln zł, przy
przychodach ze sprzedaży netto nie mniejszych niż 285 mln zł (wzrost o 12,8%).
Osiągnięte wyniki to efekt rozwoju organicznego spółek parterowych, jak i
dokonanych przejęć.
Polityka systematycznej wypłaty
Znakomita sytuacja finansowa, dobre perspektywy na 2011 r. i kolejne lata oraz
uzyskane finansowanie zewnętrzne, spowodowały, że MNI S.A. i spółki parterowe
nie muszą kumulować całego wypracowanego zysku, np. z przeznaczeniem na
poprawę pozycji kapitałowej, czy inwestycje. Dlatego na posiedzeniu 10 lutego br.
zarząd MNI S.A. zajmował m.in. polityką dywidendową na lata 2011-2013. Po
analizie prognoz finansowych spółek parterowych, z uwzględnieniem potencjalnych
przyszłych przejęć oraz związanych z tym potrzeb kapitałowych, zarząd postanowił,
że zarekomenduje najbliższemu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy
MNI S.A. przeznaczanie co najmniej 30% zysku netto na dywidendę. Zapowiadaliśmy poprawę wyniku finansowego i dotrzymaliśmy słowa. Teraz
przyszedł czas na dywidendę. Jak zapowiadaliśmy, chcemy dzielić się zyskiem z
akcjonariuszami. Znamy prognozy finansowe spółek parterowych, nasze potrzeby
kapitałowe dotyczące planowanych przejęć, jak i źródła finansowania tych transakcji,
dlatego dziś możemy odpowiedzialnie określić poziom zysku, jaki przeznaczymy
systematyczne na wypłaty dla akcjonariuszy w tym roku, jak i w kolejnych latach –
mówi Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A.

Dywidenda pewna jak lokata
Biorąc pod uwagę wstępne wyniki MNI S.A. za 2010 r., to zysk na akcję wynosi ok.
0,47 zł. Akcjonariusze mogą więc liczyć, że otrzymają dywidendę w wysokości ok.
0,14 zł brutto na walor. Uwzględniając kurs MNI S.A. z zamknięcia sesji giełdowej w
środę (3,32 zł za akcję), stopa dywidendy (iloraz dywidendy przypadającej na jedną
akcję i ceny rynkowej akcji) wynosi więc ok. 4,2%, co czyni ją porównywalną z
oprocentowaniem lokat bankowych. – Chcemy, aby inwestorzy długoterminowi,
którzy bazują na wycenie fundamentalnej, a w mniejszym stopniu nastawiają się na
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krótkoterminowe zyski kapitałowe, mogli być pewni, że co roku otrzymają od spółki
określoną kwotę pieniędzy na akcję wypłacaną z wypracowanego przez fundusz
zysku. Warto pamiętać, że m.in. w wyniku akwizycji aktywa funduszu systematycznie
rosną, a tym samym majątek akcjonariuszy MNI S.A. Gdyby np. doszło do
dezinwestycji, będą oni mogli liczyć na specjalną wypłatę – wyjaśnia prezes Andrzej
Piechocki.
O niedawna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie postanowiła wyróżniać
spółki, które systematycznie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Od początku
stycznia GPW publikuje indeks WIGdiv, w skład którego wchodzi 30 spółek z
indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, które regularnie wypłacały dywidendę (co
najmniej trzy razy w ostatnich pięciu latach).
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