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Warszawa, 31 marca 2009 r. 

 

 

 

Akcjonariusze 

NFI Magna Polonia S.A. 

 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

Przedstawiam Państwu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu 

Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za 2008 rok oraz raport roczny Narodowego Funduszu 

Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za 2008.  

 

W pierwszej połowie 2008 roku Fundusz, kontynuował strategię wyjścia ze wszystkich 

dotychczasowych inwestycji, która została określona przez akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach 

Funduszu w dniu 13 kwietnia 2006 r. i 4 października 2007 r. Strategia Funduszu zakładała zbycie 

wszystkich aktywów Funduszu i dystrybucje środków pieniężnych do akcjonariuszy do dnia, w 

którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie funduszu zatwierdzi sprawozdanie finansowe za rok 2007. 

W kwietniu 2008 roku Fundusz sprzedał wszystkie posiadane akcje w spółce  TB Opakowania SA 

kończąc tym samym proces wyjścia z inwestycji. 

 

Począwszy od 12 sierpnia 2008 roku, kiedy to Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia 

S.A. przyjęło nową strategię, Fundusz prowadził działania zmierzające do zamknięcia transakcji 

polegającej na  przejęciu banku z siedzibą na Ukrainie. Ze względu na kryzys finansowy na Ukrainie o 

nie dających się określić rozmiarach Zarząd Funduszu podjął decyzję o wycofaniu się z transakcji 

przejęcia banku ukraińskiego w zamian za akcje Funduszu. W wyniku tej decyzji strategię 

zatwierdzoną w dniu 12 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyliło w dniu 10 

grudnia 2008 roku zatwierdzając jednocześnie założenia nowej strategii.  

 

Obecnie realizowana strategia Funduszu zakłada zbudowanie grupy telekomunikacyjnej zdolnej 

konkurować z liderami rynku. Cel ten będzie realizowany poprzez akwizycje spółek działających w 

obszarach telefonii, transmisji danych i radiodyfuzji.  

 

W dniu 31 stycznia 2009 roku Fundusz zawarł umowy objęcia akcji nowej emisji Funduszu w zamian 

za wkłady pieniężne i niepieniężne w postaci akcji spółki Mediatel SA, notowanej na GPW. W tym 

samym dniu Fundusz nabył pakiet kontrolny w spółce Info-TV-FM Sp. z o.o.. 

  

W roku 2009 przewiduje kolejne przejęcia spółek z branży telekomunikacyjnej a co za tym idzie 

dalszy rozwój grupy telekomunikacyjnej zdolnej do konkurowania z liderami rynku.  

 

Z poważaniem, 

 

 

 

________________   

Albert Kuźmicz          


