Notowana na warszawskiej giełdzie holdingowa spółka MNI S.A., działająca poprzez
podmioty zależne w branży telekomunikacyjnej, medialnej i usług dodanych nadal
rozwija się zdecydowanie szybciej niż rynek. W I kwartale 2012 r. jej skonsolidowane
przychody ze sprzedaży netto wyniosły 88,44 mln zł, o 9% więcej niż przed rokiem.

Warszawa, 16.05.2012 r.
Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka holdingowa MNI S.A.
(indeksy: sWIG80, WIG-TELKOM) kontrolująca bezpośrednio i pośrednio kilkanaście firm z
segmentu telekomunikacyjnego, medialnego, zaawansowanych technologii mobilnych,
marketingu mobilnego, Internetu oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych
(GIS) kontynuuje w 2012 roku dynamiczny wzrost. – Choć w branży telekomunikacyjnej w
Polsce nadal panuje stagnacja, my dzięki dokonanym akwizycjom, nadal rośniemy szybciej
niż rynek. Wypracowane wyniki finansowe pokazują, że mamy znakomitą bazę do rozwoju w
tym roku, jak i w kolejnych latach - mówi Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A. – W ostatnim
czasie zamknęliśmy deziwenstycję w branży telewizji kablowej (sprzedaż udziałów w Stream
Communications Sp. z o.o., siódmego operatora w Polsce), która naszym zdaniem ze
względu na toczące się procesy konsolidacyjne, nie gwarantowała już tak atrakcyjnych stóp
zwrotu w długim horyzoncie. Przeprowadzona na bardzo atrakcyjnych warunkach transakcja,
poza spłatą zadłużenia, uwolni znaczne środki finansowe, które wykorzystamy do
optymalizacji posiadanych aktywów telekomunikacyjnych i medialnych, w tym także na
kolejne akwizycje – dodaje prezes Andrzej Piechocki.
Według wstępnych danych Grupa Kapitałowa MNI wypracowała w I kwartale 2012 roku
następujące wyniki finansowe:





skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 88,44 mln zł, co
oznacza wzrost o 9,02%, licząc rok do roku;
skonsolidowany zysk EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i
amortyzacją) w wysokości 24,32 mln zł;
skonsolidowany zysk operacyjny EBIT w wysokości 12,08 mln zł;
skonsolidowany zysk netto w wysokości 7,24 mln zł.

– Nasz wzrost jest efektem dokonanych akwizycji oraz konsekwentnie wdrażanej strategii,
która zakłada rozwój w najbardziej obiecujących segmentach. W 2011 roku kupiliśmy dwie
innowacyjne spółki: Lark Europe, polskiego producenta rodziny multimedialnych tabletów PC
pod marką FreeMe oraz firmę NetShops.pl z branży e-commerce, która prowadzi wirtualną
galerię handlową www.virtualna.com – mówi Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A. – W tym
roku przejęliśmy już kontrolę nad notowaną na NewConnect spółką Mobini S.A. (obecnie
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl. S.A.), którą (i jej zasoby) wykorzystamy do
ekspansji w perspektywicznym segmencie e-commerce. Obecnie jesteśmy w trakcie procesu
inwestycyjnego, który znacząco wzmocni naszą pozycję w segmencie zaawansowanych
technologii teleinformatycznych (GIS). W planach mamy kolejne transakcje, które będą
maksymalizować wartość aktywów posiadanych przez grupę MNI – dodaje prezes Andrzej
Piechocki.
Obecnie podstawowa działalność spółek Grupy Kapitałowej MNI prowadzona jest w
segmentach: telekomunikacyjnym, mobilnych usług dodanych oraz medialnym, przy czym
większość przychodów pochodzi ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych. W segmencie
usług telekomunikacyjnych - poprzez MNI Telecom S.A., podmiot w 100% zależny - MNI
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S.A. jest jednym z wiodących alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych. Giełdowa
spółka jest także największym akcjonariuszem w dwóch podmiotach notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie:
 ma akcji 62,50% MIT Mobile Internet Technology S.A. (MIT S.A.) – spółki holdingowej
skupiającej rynkowych liderów w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu
mobilnego oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych zarówno dla
użytkowników końcowych (rynek B2C), jak i partnerów biznesowych (rynek B2B).
 ma 32,99% akcji Hyperion S.A. - spółki holdingowej, która od 1 kwietnia 2011 r.
poprzez podmioty zależne prowadzi działalność na rynku multimedialnym (do końca I
kwartału 2011 r. zajmowała się budową i eksploatacją sieci teleinformatycznych oraz
usługami związanymi z dostępem do Internetu, transmisją danych, teleinformatyką,
usługami telekomunikacyjnymi, serwisem WWW oraz usługami hostingowymi –
aktywa przejęła spółka zależna MNI Telecom S.A).
W najbliższych latach misją MNI S.A. jest przekształcenie się z typowej firmy
telekomunikacyjnej w dostawcę zintegrowanych usług o najwyższej wartości dodanej dla jak
największej ilości klientów przy optymalnym nakładzie inwestycyjnym. - Modernizacja
zasobów, efektywna rozbudowa istniejącej infrastruktury, przejęcia firm posiadających
własną infrastrukturę, budowa nowoczesnego centrum outsourcingu usług w ramach grupy
MIT Mobile Internet Technology, rozwinięcie technologicznych narzędzi wspomagania
sprzedaży zapewnią nam dotarcie do jak największej liczby klientów - odbiorców usług
telekomunikacyjnych (głos - Internet - mobile) i usług medialnych zarówno w tym roku, jak i
w kolejnych latach – mówi Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A. - Dodatkowo rozwój przez
grupę Hyperion interaktywnych usług telewizyjnych IPTV w ramach ofert triple i quadruple
play oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do zarządzania treścią
zapewni wdrożenie istniejących i nowych produktów wykraczających poza standardowe
usługi telekomunikacyjne. Liczę, że dzięki tym działaniom nadal będziemy rośli szybciej niż
nasi konkurenci – dodaje prezes Andrzej Piechocki.
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