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Szanowni Państwo, 

Oddaję w Wasze ręce Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Narodowego 

Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok 2009. 

Kilkanaście miesięcy temu rozpoczęliśmy nowy rozdział w działalności Funduszu. 

Zgodnie z przyjętą w grudniu 2008 roku strategią inwestycyjną Fundusz zaangażował się w 

proces budowy silnej grupy kapitałowej skupiającej podmioty z branży 

telekomunikacyjnej, podmioty działające w obszarach telefonii, transmisji danych i 

radiodyfuzji, zdolnej do konkurowania z liderami rynku. Rok 2009 był rokiem znaczących 

zmian struktury portfela Funduszu, który uległ istotnemu przekształceniu przede wszystkim 

w wyniku przejęcia dwóch spółek działających w branży telekomunikacyjnej a mianowicie 

MEDIATEL S.A. oraz INFO-TV-FM Sp. z o.o.. Początek roku 2009 to działania Funduszu 

związane z przejmowaniem pakietów kontrolnych w tychże spółkach telekomunikacyjnych. 

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 Warszawie i w tym samym dniu Fundusz nabył pakiet kontrolny 

udziałów w spółce INFO-TV-FM Sp. z o.o., spółce niepublicznej działającej w branży 

radiodyfuzyjnej. 

W marcu 2009 roku spółka INFO-TV-FM zwyciężyła w konkursie na rezerwację 

częstotliwości do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w tym rozprowadzania 

programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju w technologii DVB-

H w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej, ogłoszonym przez Urząd Komunikacji 

Elektronicznej. INFO-TV-FM na mocy otrzymanych uprawnień w Decyzji Rezerwacyjnej 

wydanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, została jedynym operatorem systemu 

DVB-H w Polsce do roku 2023. Spółka w ramach swojej oferty konkursowej zobowiązała się 

do dokonania opłaty za rezerwację częstotliwości w wysokości 15,1 mln zł.   

Wydarzenie to spowodowało szereg działań Funduszu zmierzających do wsparcia 

Spółki portfelowej w realizacji tego przedsięwzięcia i rozpoczęciu realizacji jednej 

z największych inwestycji telekomunikacyjnych w Polsce. Przekonanie NFI Magna Polonia 

jest o atrakcyjności projektu DVB-H prowadzonego przez INFO-TV-FM jest tak duże, że 

Fundusz postanowił zwiększyć zaangażowanie w Spółce. Na przełomie maja i czerwca 2009 

NFI Magna Polonia objął nowe udziały w podwyższonym kapitale INFO-TV-FM Sp. z o.o 

zwiększając swój udział w Spółce do 61,2%. W czerwcu 2009 Spółka INFO-TV-FM otrzymała 

ww. decyzję rezerwacyjną a w lipcu zgodnie z regulaminem konkursowym dokonała 

płatności w wysokości 15,1 mln.  

W roku 2010 Fundusz nadal będzie intensywnie wspierał realizację projektu budowy 

sieci telewizji mobilnej w Polsce (DVB-H) oraz działania pozostałych spółek znajdujących 

się w portfelu inwestycyjnym. NFI Magna Polonia nieustannie rozważa kolejne możliwości 

inwestycyjne w podmioty z branży telekomunikacyjnej a co za tym idzie dalszy dynamiczny 

rozwój grupy telekomunikacyjnej mogącej konkurować z liderami rynku. 



Prezentowane dane finansowe za rok 2009 to przede wszystkim wynik  

zintensyfikowanych działań inwestycyjnych Grupy w 2009 roku służących budowie silnej 

pozycji konkurencyjnej. 

Jestem przekonany, że dzięki realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej Grupa 

nadal będzie się dynamicznie rozwijać. Mamy ambicję być silną grupą telekomunikacyjną, 

z precyzyjnie przemyślanym portfelem inwestycyjnym, który zapewni 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, który będzie szedł w parze ze wzrostem produktywności 

działania, w celu osiągnięcia długoterminowego wzrostu wartości Funduszu dla jego 

akcjonariuszy. 

Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z załączonym Sprawozdaniem 

Finansowym.  

 

 

 

Z poważaniem, 

Albert Kuźmicz 

Prezes Zarządu 


