AGORA.
Warszawa, 9 czerwca 2016 r.
Oświadczenie Zarzadu Agory S.A.
W związku z publikacjami na antenie Wp 1, TVP Info, TV Trwam oraz w innych mediach na temat
przekroczenia progu 5 proc. udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Agory S.A. przez fundusz
inwestycyjny Media Deyelopment lnyestment Fund i jego spółkę zależną MDIF Media Holdings Zarząd
Agory S.A. (Spółka”, Agora”) wyjaśnia, że:
Agora, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazała 6 czerwca br. w formie raportu
bieżącego otrzymaną informację o przekroczeniu progu 5 proc. udziału w głosach na walnym
zgromadzeniu Spółki przez fundusz inwestycyjny Media Deyelopment lnyestment Fund i jego spółkę
zależną MDIF Media Holdings (Fundusz”). Fundusz nabył akcje Agory od innych akcjonariuszy Spółki.
Walory te były jedynie przedmiotem transakcji zawartej przez inne podmioty zewnętrzne, a Spółka nie
była jej stroną. Środki z tej transakcji nigdy nie wpłynęły na konto Agory nie mogą więc mieć żadnego
wpływu na sytuację finansową ani tym bardziej na płynność finansową Spółki. Środki, które Fundusz
przeznaczył na zakup akcji Agory, trafiły do podmiotu lub podmiotów zbywających te papiery
wartościowe.
-

-

-

-

Agora funkcjonuje na rynku od 27 lat, od 17 jest podmiotem giełdowym. Działa na mocno
konkurencyjnym rynku medialnym, kształtowanym przez nie tylko lokalne, ale i globalne trendy
związane m.in. z konsumpcją mediów. W tak zmiennym środowisku Spółka z sukcesem prowadzi
działalność, skutecznie przekształcając swój portfel biznesowy.
-

W 2015 r. przychody Grupy Agora wyniosły 1 mld 189,3 mln zł i wzrosły o 7,9 proc. w porównaniu do
2014 r. dzięki pozytywnej dynamice przychodów w każdym kwartale 2015 r. Systematyczna poprawa
wyników operacyjnych w większości kwartałów 2015 r. sprawiła, że EBITDA Grupy wzrosła do 120,7
mln zł, a zysk operacyjny na poziomie EBIT zwiększył się do 18,7 mln zł. W 2015 r. Grupa odnotowała
zysk netto w wysokości 15,3 mln zł.
-

W opinii Zarządu Agory perspektywy rozwoju i kondycja finansowa Spólki umożliwiają rekomendowanie
akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2015 r. w wysokości 35,7 mln zł.
Zarząd Agory przypomina, że Spółka nie komentuje decyzji udziałowców związanych z ich
zaangażowaniem kapitałowym w papiery wartościowe Agory, a informacje o aktualnej strukturze
akcjonariatu Spółki oraz jej kondycji finansowej znajdują się na internetowej stronie korporacyjnej Agory
pod adresem: www.agoraDl.
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