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Presspublica sama wejdzie na giełdę
05 października 2015 | Ekonomia

Wydawca „Rzeczpospolitej"  i „Parkietu" szykuje ofertę publiczną. Będą też inne roszady w
giełdowym portfelu Grzegorza Hajdarowicza.

Mediowy koncern Presspublica miał się znaleźć na giełdzie pod skrzydłami notowanego już Gremi
Media, jednak ostatecznie samodzielnie zadebiutuje na warszawskim parkiecie. Grupa
krakowskiego biznesmena Grzegorza Hajdarowicza ogłosiła zamiar przekształcenia Presspubliki w
spółkę akcyjną i podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia IPO (oferty publicznej).

Zapowiedziano również wchłonięcie Gremi Media przez głównego akcjonariusza – również
notowaną na giełdzie spółkę KCI kontrolowaną przez Hajdarowicza.

– Decyzja o przeprowadzeniu IPO Presspubliki oznacza jedynie pewne przesunięcie w czasie
budowy polskiej giełdowej grupy medialnej. Liczymy na to, że do oferty publicznej dojdzie w I
połowie przyszłego roku – zapowiada Agata Kalińska, wiceprezes KCI.

– Pierwotnie planowaliśmy pozyskanie inwestorów finansowych do akcjonariatu Gremi Media,
teraz będą oni mogli wziąć udział w IPO – dodaje Grzegorz Hajdarowicz.

Presspublica jest właścicielem udziałów w firmach, których łączną wartość godziwą oszacowano
na ponad 296 mln zł. Flagowym aktywem jest wyceniona na 262 mln zł spółka Gremi Business
Communication – to wydawca m.in. „Parkietu", „Rzeczpospolitej", „Sukcesu" i „Bloomberg
Businessweek Polska".

Poza tym Presspublica ma akcje e‐Kiosku (dystrybucja e‐wydań gazet), udziały w Uważam Rze
(wydawca miesięcznika pod tym samym tytułem i „Uważam Rze Historia") oraz notowanych na
NewConnect MM Conferences (organizator warsztatów i konferencji) i ComPress (public
relations).

Pierwotne plany upublicznienia Presspubliki zostały uniemożliwione przez dwóch akcjonariuszy
mniejszościowych Gremi Media, którzy zaskarżyli emisję aportową o wartości 200 mln zł.
Rozważane jest m.in. dochodzenie od nich odszkodowania. – Od samego początku było jasne dla
spółki, że działania podjęte przez akcjonariuszy posiadających nieznaczne pakiety akcji Gremi
Media przeciwko uchwałom stanowią element szantażu korporacyjnego. Pomagamy szacować
wielkość poniesionych strat oraz analizujemy możliwość dochodzenia stosownego
odszkodowania – zaznacza Radosław Kwaśnicki, partner w kancelarii RKKW, pełnomocnik Gremi
Media.

Ponieważ spółka Gremi Media nie będzie już brać udziału w budowie grupy mediowej, zostanie
wchłonięta przez KCI. W zamian jej obecni akcjonariusze otrzymają nowe papiery KCI. – Mimo
tych wymuszonych roszad strategia się nie zmienia, KCI będzie spółką działającą w dwóch
obszarach – mediowym i nieruchomościowym – komentuje Grzegorz Hajdarowicz.
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– Uznajemy te obszary za atrakcyjne. Presspublica skupia uznane tytuły prasowe oraz marki,
których siła pozwala na generowanie dodatkowych przychodów. Z kolei projekt mieszkaniowy w
Krakowie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Wkrótce ruszy realizacja
pierwszego z kilku etapów inwestycji biurowej w Krakowie. To rynek, gdzie bardzo chętnie
lokują się firmy z branży BPO (outsourcing procesów biznesowych – red.), a wskaźnik
pustostanów jest bardzo niski – podsumowuje.

KCI, jako przyszły udziałowec Presspubliki całkowicie popiera plan IPO tej spółki. Niezależnie od
planów upublicznienia Presspubliki KCI analizuje możliwości pozyskania finansowania na rynku
przez emisję obligacji zabezpieczonych.

—Adam Roguski

„Rzeczpospolita" liderem wydań elektronicznych

W lipcu średnia sprzedaż e‐wydań „Rzeczpospolitej" wyniosła 9525 egz., wynika z
szacunków Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

To najlepszy wynik wśród ogólnopolskich dzienników. Sprzedaż była wyższa o ponad
32 proc. wobec lipca ubiegłego roku. Na drugim miejscu znalazł się „Dziennik Gazeta
Prawna", którego wzrost sprzedaży e‐wydań wyniósł w tym okresie tylko 6,1 proc. Z
kolei sprzedaż e‐wydań „Parkietu" – specjalistycznej gazety poświęconej giełdzie i
rynkowi kapitałowemu – wzrosła o 15 proc., do 1821 egz. E‐wydania to dostępne w
internecie wersje gazet identyczne pod względem zawartości z wersjami
papierowymi. Ich atutem jest możliwość znacznie szybszego zapoznania się z
treścią artykułów. Elektroniczne wydania „Rzeczpospolitej" są dostępne od godz. 21
dnia poprzedniego. —ar, wirtualnemedia.pl
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