
 

INFORMACJA PRASOWA

Inwestor finansowy w Optonet S.A.

Warszawa, 29 grudnia 2011 – Global VC Sp. z o.o. – podmiot specjalizujący się w 

inwestycjach kapitałowych należący do Grupy Novainvest S.A. –  zbył na rzecz 

inwestora finansowego 952.000 akcji (stanowiących 59,5% w kapitale 

zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu) spółki portfelowej Optonet S.A. 

za ceną 876 tys. zł. W odniesieniu do ceny nabycia ww. akcji tj. 720 tys. zł., 

zawarcie powyższej transakcji oznacza osiągnięcie ponad 21% rentowności na 

sprzedaży. Pozyskane środki Global VC Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na 

zwiększenie zaangażowania w spółkach portfelowych oraz nowe inwestycje.

-„Zawarcie transakcji sprzedaży akcji Optonet S.A. z ponad 20% zyskiem, w odniesieniu do 

ceny nabycia, będzie widoczne już w wynikach za IV kw. 2011 r., a tym samym znajdzie 

odzwierciedlenie w wyniku całej Grupy Novainvest S.A. za rok 2011. Środki pozyskane z tej 

inwestycji przeznaczymy na zwiększenie zaangażowania w naszych spółkach portfelowych, 

szczególnie w tych, które obecnie przygotowują się do debiutu na GPW. Zgodnie z polityką 

Grupy przeszacowanie udziałów następuje dopiero w momencie upublicznienia spółki, 

dlatego też tak istotną kwestią jest dla nas dofinansowanie tych podmiotów, pozwalające na 

szybki wzrost, a następnie wprowadzenie tych spółek do obrotu. W roku 2011 na 

NewConnect zadebiutowały dwie spółki z portfela Global VC Sp. z o.o., w przyszłym roku 

spodziewamy się co najmniej takiej samej liczby debiutów. 

Z punktu widzenia wykorzystania środków rozważamy także wejście w nowe inwestycje. z 

jednej strony zamierzamy wzmocnić cześć grupy działającą w obszarze telekomunikacji oraz 

IT, która obecnie jest skoncentrowana przy spółce Open-Net S.A. Z drugiej natomiast 

rozważamy wejście w zupełnie nowe sektory, co pozwoli na zwiększenie dywersyfikacji 

naszego portfela.” - mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.



Grupa Novainvest S.A. zanotował 

ponad 2,68 mln zł zysku po III kw. 2011 rok. Osiągnięty wynik netto stanowi sumę zysku 

netto jednostki dominującej – Novainvest S.A. oraz spółek zależnych Global VC Sp. z o.o. i 

Nova Capital Advisors Sp. z o.o. Działalność inwestycyjna i doradcza Novainvest S.A. została 

wydzielona do ww. spółek zależnych na początku br.

***

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. 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 rynkiem 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. 
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