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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 S.A. za rok 2010.
Zakończony rok był dla Funduszu okresem wytężonej pracy, skupionej przede wszystkim na
działaniach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych mających na celu stabilny rozwój spółek
wchodzących w skład portfela NFI Magna Polonia.
Zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną, Fundusz kontynuował proces budowy grupy
kapitałowej skupiającej podmioty z szerokorozumianej branży telekomunikacyjnej.
W 2010 roku Fundusz, aktywnie angażował się w rozwój spółki portfelowej INFO-TV-FM,
wspierając realizowany przez nią projekt uruchomienia telewizji mobilnej w Polsce. NFI Magna
Polonia jest przekonany o znaczącej biznesowej atrakcyjności tego przedsięwzięcia dla całej Grupy
Kapitałowej, ale jednocześnie akceptuje fakt, iż oczekiwanie na rynkowy sukces projektu, wymagać
będzie dużej konsekwencji w działaniu i elastyczności w odniesieniu do dynamicznie zmieniającej
się sytuacji rynkowej, dotyczącej przede wszystkim bieżących możliwości komercyjnej sprzedaży
usługi telewizji mobilnej w Polsce.
Fundusz w roku 2010 wspierał również działania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne prowadzone
przez GK Mediatel S.A, mające docelowo przynieść wymierne korzyści ekonomiczne dla jej
Akcjonariuszy w nieodległej przyszłości.
Ubiegły rok to także szereg działań NFI Magna Polonia zmierzających do optymalizacji
swojego portfela. W 2010 roku Fundusz zaangażował się w kilka projektów inwestycyjnych,
z których za najistotniejszy można uznać nabycie znaczącego pakietu akcji VEDIA S.A.
w październiku 2010 roku. Pojawienie się spółki notowanej na NewConnect w portfelu NFI Magna
Polonia, było kolejnym krokiem w realizacji strategii Funduszu i tym samym rozpoczęciem
współpracy z dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, którego zakres aktywności
biznesowej wpisuje się w przyjęte założenia strategii inwestycyjnej Funduszu.
Zarząd NFI Magna Polonia uważa, że jedynie stały monitoring trendów związanych
z rozwojem nowych technologii, ale przede wszystkim umiejętne reagowanie na dynamicznie
zmieniające się otoczenie rynkowe może zapewnić rynkowy sukces usług świadczonych przez spółki
Grupy Kapitałowej.
W roku 2011 Fundusz nadal będzie aktywnie wspierał realizację projektu budowy sieci
telewizji mobilnej w Polsce oraz działania mające na celu stabilny rozwój GK Mediatel S.A.. NFI
Magna Polonia wiąże także duże nadzieje z rozwojem Spółki VEDIA, która w ocenie Zarządu
Funduszu może stać się wartościowym aktywem portfela inwestycyjnego. Fundusz rozważa także
kolejne możliwości inwestycyjne w podmioty z branży telekomunikacyjnej w roku 2011.
Prezentowane dane finansowe za rok 2010 to wynik prowadzonych procesów inwestycyjnych
i restrukturyzacyjnych w Grupie Kapitałowej, ale także odzwierciedlenie sytuacji otoczenia

rynkowego Grupy Kapitałowej Mediatel. Spadek wartości rynku telekomunikacyjnego względem 2009
roku to jedna z przesłanek determinujących prezentowane przez Grupę wyniki finansowe. Działania
podjęte w 2010 roku przez spółki portfelowe Funduszu miały na celu zapewnienie stabilizacji
i wzrostu ich wartości w najbliższej przyszłości.
Jestem przekonany, że dzięki realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej i konsekwencji
w działaniu, Grupa będzie stabilnie się rozwijać. Mamy ambicję stworzyć silną grupę
telekomunikacyjną, a dzięki precyzyjnie przemyślanemu portfelowi inwestycyjnemu, zapewnić
realne możliwości stabilnego wzrostu wartości przedsiębiorstw całej Grupy Kapitałowej. Zarząd NFI
Magna Polonia S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stabilny wzrost spółek znajdujących się
w portfelu inwestycyjnym, w celu osiągnięcia długoterminowego wzrostu wartości Funduszu dla jego
Akcjonariuszy.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z załączonym Sprawozdaniem Finansowym za rok 2010.
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Prezes Zarządu

