
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Novainvest S.A.  

Spółka chce pozyskać prawie 2 mln zł na dokapitalizowanie 

spółek portfelowych i nowe inwestycje 

 

Warszawa, 28 lutego 2011 roku 

Jeszcze tylko dziś do końca dnia można składać zapisy na akcje nowej emisji z prawem 

poboru spółki Novainvest S.A. – podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej skupiającej 

spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT. Inwestorom zostało zaoferowanych 

1.553.821 akcji serii E. Cena emisyjna jednej akcji nowej serii wynosi 1,25 zł za sztukę, co 

oznacza dyskonto wobec ceny rynkowej. Do objęcia jednej akcji serii E uprawnia pięć 

praw poboru z dotychczasowych akcji. Novainvest S.A. planuje pozyskać blisko 2 mln zł, 

które zostaną przeznaczone na inwestycje w spółki portfelowe oraz nowe projekty. 

Przydział akcji serii E w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi do 11 marca 2011 r. 

- „NOVAINVEST S.A. znajduje się obecnie na etapie realizacji kilku znaczących projektów. Jesteśmy w 

trakcie przygotowania dwóch naszych spółek portfelowych: Interlandii oraz Optonet do wejścia na 

rynek alternatywny GPW. Ponadto, Interlandia do końca marca br. ma przejąć udziały w spółce PT 

Crosscarier tak, aby powstał jeden silny podmiot na rynku usług telekomunikacyjnych dla klientów 

indywidualnych i biznesowych. Rozpoczęliśmy także współpracę z inną spółką giełdową z rynku 

telekomunikacyjnego. Chodzi o firmę Nanotel S.A., która będzie realizatorem części pozyskanych przez 

nas projektów z zakresu telekomunikacji. Przedstawiam jedynie część z naszych planów na dalszy 

wzrost NOVAINVEST. Wymaga ona jednak dodatkowego wsparcia kapitałowego, dlatego pomyśleliśmy 

o emisji akcji z prawem poboru.  Naszych dotychczasowym Inwestorom oferujemy akcje z blisko 20-

30 procentowym dyskonto wobec ceny rynkowej.  Mamy nadzieję, że będzie to zachęta do objęcia 

akcji spółki. Najwięksi akcjonariusze Grupy NOVAINVEST również planują wziąć udział w emisji. 

Jednakże, jako zarząd mamy możliwość zaproszenia także innych, wybranych podmiotów do 

uczestnictwa w emisji. Środki, które planujemy pozyskać, chcemy przede wszystkim przeznaczyć na 

dokapitalizowanie innych spółek w naszej Grupie, a także na realizację nowych projektów.” – mówi 

Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A. 

 

 



HARMONOGRAM REALIZACJI EMISJI AKCJI 

 

Data Czynność 

27.10.2010 r. Dzień ustalenia prawa poboru 

9.02 – 28.02.2011 r. Zapisy na akcje serii E 

28.02.2011 r. Dzień, w którym upływa termin wykonania prawa poboru 

Do 11.03.2011 r. Przydział akcji serii E w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych 

14.03. – 18.03.2011 r. 

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa 

poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na 

zaproszenia Zarządu 

21.03.2011 r. 
Przydział akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie 

Zarządu 

 

WYNIKI FINANSOWE W IV KWARTALE 2010 R. 

NOVAINVEST S.A. wypracowała w IV kwartale 2010 r. 1,52 mln zł zysku netto, w porównaniu do 

ponad 190 tys. zł straty w 2009 roku. W skali całego roku Spółka osiągnęła ponad 971 tys. zł zysku 

netto oraz ponad 164 tys. zł przychodów, co w odniesieniu do roku 2009 stanowi wzrost o 16,19 

procent.  

Rachunek 
Zysków i Strat 

(PLN) 

01.10.2009-
31.12.2009  

1.10.2010-
31.12.2010  

01.01.2009-
31.12.2009  

01.01.2010-
31.12.2010  

Amortyzacja  7 262,94 12 698,46 114 737,90 32 291,28 

Przychody netto 

ze sprzedaży  
7 000,00 12 887,37 142 000,00 164 994,27 

Zysk strata na 
sprzedaży  

-290 593,63 -240 221,31 -576 636,58 -740 351,79 

Zysk strata na 

działalności 
operacyjnej  

-190 715,63 -247 279,63 -477 608,58 -800 417,19 

Zysk strata brutto  -190 555,64 1 720 197,46 -466 112,31 1 170 163,82 

Zysk strata netto  -190 555,64 1 521 055,46 -466 112,31 971 021,82 

 

 

Grupa Kapitałowa Novainvest S.A. 

 

 

Interlandia Sp. z o.o.  

Interlandia jest operatorem telewizji kablowej oraz dostawcą zintegrowanych 

usług tzw. „triple play” - dostępu do telewizji, szerokopasmowego Internetu i 

telefonu przez jedno gniazdko abonenckie. Spółka prowadzi działania na terenie 

całego kraju a obecnie w jej zasięgu znajduje się kilka miejscowości w 

centralnej Polsce. Udziały: 100 % 

 Digate Interactive Sp. z o.o (daw. Invitum.pl Sp. z o.o.)  



 

Spółka specjalizuje się w tworzeniu internetowych rozwiązań biznesowych, 

koncentrując się na procesach kreowania wizerunku, komunikacji, sprzedaży  

i budowaniu lojalności. Spółka wykorzystuje możliwości Internetu do osiągnięcia 

celów biznesowych swoich Klientów. Zespół Digate posiada wiedzę, 

doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje umożliwiające realizację 

złożonych projektów internetowych. Spółka jest partnerem, który gwarantuje 

zbudowanie efektywnych rozwiązań oraz ich optymalny rozwój. Doświadczenia 

zespołu oparte jest na ponad dziesięcioletniej pracy dla znanych firm  

i korporacji, dla których DIGATE stworzyło strategie internetowe oraz wdrażało 

rozwiązania z zakresu e-commerce, e-marketingu oraz e-biznesu. Udziały: 25% 

 

 

PT Croscarrier Sp. z o.o.  

PT Croscarrier jest dostawcą nowoczesnych usług transmisyjnych i 

kolokacyjnych dla klientów biznesowych. Spółka posiada własną infrastrukturę 

transmisyjną oraz Centrum Przetwarzania Danych zlokalizowane w Warszawie. 

Udziały: 100 % 

 

 

Optonet Sp. z o.o.  

OPTONET powstał w 2001 r. jako inicjatywa ludzi posiadających doświadczenie 

w branży telekomunikacyjnej zdobyte w pracy u czołowych operatorów 

telekomunikacyjnych w kraju. Firma realizuje inwestycje pod klucz dla 

operatorów niezależnych, polegające na budowie infrastruktury technicznej oraz 

instalacji sprzętu telekomunikacyjnego, szczególnie radiowych systemów 

dostępowych oraz linii radiowych PDH i SDH. W 2004r. firma poszerzyła zakres 

swej działalności poprzez kompleksową obsługę klientów biznesowych. Udziały: 

87 % 

 NANOTEL S.A.  

Nanotel to wyspecjalizowana firma działająca w obszarze budownictwa dla 

telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła. Działalność w sektorze 

telekomunikacyjnym obejmuje projektowanie sieci teleinformatycznych, 

projektowanie kanalizacji teletechnicznej, budowę kanalizacji teletechnicznej, 

sieci miedzianych, sieci optycznych, sieci telewizji kablowej, remonty  

i inwentaryzacje istniejącej infrastruktury. Klientami Spółki są przede wszystkim 

operatorzy sieci teleinformatycznych. Wśród nich znajduje się m.in. UPC Polska 

sp. z o.o., Netia S.A., Telefonia Dialog S.A. czy Telekomunikacja Polska S.A.  

W ramach segmentu pomp ciepła, spółka realizuje zaś kompleksowe usług 

głównie dla klientów indywidualnych, w tym: projektowanie i dobór pompy 

ciepła i dolnego źródła budowa gruntowych kolektorów pionowych, montaż i 

uruchomienie pompy ciepła, budowa górnego źródła (ogrzewanie podłogowe), 

serwis wykonanych systemów. NANOTEL S.A. działa od 2005 roku, generując 

regularnie przychody na poziomie kilku milionów złotych rocznie. W czerwcu 

2010 roku Spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji z której pozyskała 1 mln 

zł. Od 30 lipca 2010 r. NANOTEL S.A. jest już podmiotem notowanym na rynku 

NewConnect. Udziały: 8% 

 

*** 



Novainvest S.A. jest spółką inwestycyjno-doradczą, działającą od 2008 roku, a także podmiotem 

dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz 

IT o wysokim potencjale rozwoju. 

Działalność inwestycyjna spółki Novainvest S.A. koncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego 

składającego się z młodych, dynamicznych spółek z obszaru nowych technologii teleinformatycznych. 

Inwestujemy w innowacyjne przedsięwzięcia na różnych etapach rozwoju. 

Spółka tworzy i inwestuje w firmy, które współdziałając ze sobą budują unikalną i innowacyjną ofertę. 

Szczególną uwagę przykłada do analizy potencjału ludzkiego spółek, w które inwestuje. 

Novainvest skupia wokół siebie spółki o dużym potencjale rynkowym, zapewniającym ponadprzeciętne 

zyski z zainwestowanego kapitału. Posiada zaplecze techniczne, ekspertów oraz niezbędne 

doświadczenie. 

Novainvest S.A. specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia na różnym etapie 

rozwoju, które związane są z ryniem telekomunikacyjnym i informatycznym. Charakterystyczną cechą 

działalności Novainvest S.A. jest wykorzystywanie efektu synergii pomiędzy działalnością 

poszczególnych firm wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Uruchomienie lub zwiększenie 

finansowania wybranego projektu powoduje automatycznie wzrost sprzedaży i rentowności 

pozostałych spółek kontrolowanych przez Novainvest S.A. W ten sposób wykorzystując zależności 

występujące na rynku IT, Spółka tworzy portfel inwestycyjny o dużym potencjale rynkowym, którego 

celem jest uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Więcej informacji: 

www.novainvest.com.pl  

Więcej informacji: 

Piotr Wąsiewicz 

Public Image Advisors S.A. 

Tel. (22) 311 – 24 – 11  

e-mail: Piotr@publicia.pl  

http://www.novainvest.com.pl/
mailto:Piotr@publicia.pl

