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Akcjonariusze Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

przekazuję w Wasze ręce Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Narodowego 

Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia za rok 2011.  

Ubiegły rok był dla Funduszu i jego spółek zależnych okresem wielu zmian organizacyjnych, 

zarówno o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym, których nadrzędnym celem było 

zoptymalizowanie ich działań rynkowych. Procesy realizowane przez NFI Magna Polonia S.A w 2011 

roku to przede wszystkim aktywne wsparcie kapitałowe i operacyjne dla spółek zależnych,  mające 

przynieść realny wzrost ich wartości i zapewnienie im stabilnego rozwoju  w najbliższych latach. 

Skonsolidowane wyniki finansowe, to kompilacja kilku czynników mających istotny wpływ na 

prezentowane wyniki Grupy Kapitałowej. Pomimo, iż w 2011 poziom wygenerowanej 

skonsolidowanej straty netto był znacznie niższy w stosunku do roku 2010, to osiągnięty wynik jest 

nadal niesatysfakcjonujący dla Grupy Kapitałowej.  

Wpływ na wysokość straty netto Grupy Kapitałowej, miały w znaczącym stopniu wyniki 

osiągnięte w 2011 roku przez GK Mediatel oraz wyniki finansowe NFI Magna Polonia S.A. Głównym 

czynnikiem wpływającym na ujemny wynik były koszty związane z obsługą wyemitowanych obligacji 

korporacyjnych przez spółki Grupy Kapitałowej. 

Na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Mediatel wpłynął spadek wartości rynku 

telekomunikacyjnego względem roku poprzedniego w segmentach w których funkcjonuje GK 

Mediatel, a nieznaczny wzrost przychodów z usług dostępu do Internetu i transmisji danych oraz 

usług centrum kolokacyjnego nie zrównoważył spadków na rynkach telefonii mobilnej i stacjonarnej. 

Drugie znaczące aktywo w portfelu Funduszu – spółka INFO-TV-FM wygenerowała zysk netto na 

poziomie 1,5 mln zł, sukcesywnie zwiększając swój udział w rynku usług radiodyfuzyjnych.  

Rok 2011 Fundusz zakończył mocnym, pozytywnym akcentem, doprowadzając do transakcji 

sprzedaży udziałów w spółce INFO-TV-FM po uprzednim dokonaniu podziału Spółki i zawiązaniu 

spółki INFO-TV-OPERATOR. Transakcja z Cyfrowy Polsat S.A została zrealizowana w styczniu 2012, a 

NFI Magna Polonia S.A. uzyskała ze sprzedaży posiadanych udziałów w INFO-TV-FM ponad 17,7 mln 

zł. W konsekwencji dokonanej sprzedaży udziałów w INFO-TV-FM, w życie weszła dziesięcioletnia 

umowa serwisowa, w ramach której Spółka INFO-TV-OPERATOR, świadczyć będzie usługi emisji 

sygnału cyfrowego w ramach multipleksu 4 na rzecz Cyfrowy Polsat SA.  W związku z realizacją tej 

umowy przewidujemy, że przychody spółki INFO-TV-OPERATOR zostaną podwojone w stosunku do 

aktualnie uzyskiwanych.  

W odniesieniu do przyjętej strategii inwestycyjnej Fundusz będzie nadal uważnie monitorował 

zmiany trendów technologicznych zachodzące na rynku telekomunikacyjnym, w poszukiwaniu 

optymalnych z punktu widzenia Funduszu projektów inwestycyjnych.  



 

 
 
W roku 2012 Fundusz dążyć będzie do optymalizacji poziomu zadłużenia oraz sukcesywnego 

obniżania poziomu zobowiązań krótkoterminowych.  

Jestem przekonany, że realizowane obecnie procesy przez spółki Grupy Kapitałowej, przy aktywnym 

wsparciu Funduszu przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne w postaci realnego wzrostu ich 

wartości, kreując tym samym wartość dla akcjonariuszy NFI Magna Polonia S.A.. 

 

Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z załączonym Sprawozdaniem Finansowym za rok 

2011.  

 

 

 

Z poważaniem, 

Jarosław Mikos 

Prezes Zarządu 

 


