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Na zasadzie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych, spółki MNI Telecom Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Radomiu oraz Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uzgadniają następujący plan połączenia: 

1 Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu 

1.1 Spółka przejmowana: 

MNI Telecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Potkanowskiej 54 A, 26-600 Radom, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 

0000301616 („MNI Telecom” lub „Spółka Przejmowana”). 

1.2 Spółka przejmująca: 

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kolistej 25, 40-486 Katowice, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice – 

Wschód w Katowicach, VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000250606 

(„Hyperion” lub „Spółka Przejmująca”). 

1.3 Sposób łączenia: 

Połączenie w/w spółek dokonywane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 

2000 roku Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) - przez przeniesienie całego majątku MNI Telecom (Spółki 

Przejmowanej) na Hyperion (Spółkę Przejmującą) - łączenie się przez przejęcie. 

Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Hyperion o kwotę 23.021.530,00 złotych. 

2 Parytet wymiany akcji 

Stosunek wymiany akcji MNI Telecom (Spółki przejmowanej) na akcje Hyperion (Spółki przejmującej) 

wynosi 1 do 0,16 tzn. za jedną akcje Spółki przejmowanej wydawane będzie 0,16 akcji Spółki 

przejmującej. 

Za 100% akcji Spółki przejmowanej, jej jedyny wspólnik – spółka MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie – otrzyma 23.021.530 akcji w Spółce przejmującej. 

Nie będą dokonywane dopłaty. 

3 Sposób ustalenia parytetu wymiany akcji 

Ustalenie parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej zostało dokonane w 

oparciu o wycenę wartości akcji obu spółek dokonaną metodą mnożników rynkowych, przy czym za 

zasadne uznano posłużenie się wskaźnikiem giełdowym będącym ilorazem EV (liczonej jako cena akcji z 

danego dnia razy ilość akcji, powiększonej o wartość długu oraz pomniejszonej o wartość gotówki) oraz 

prognozowanej wartości EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację). 

3.1 Opis zastosowanej metody 

3.1.1 Ustalenie wartości (wyceny) poszczególnych spółek. 
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Kluczowym dla procesu wyceny jest oszacowanie wartości spółki przejmowanej – MNI Telecom. Przy 

czym w trakcie tego procesu należało zwrócić szczególną uwagę na spójność analizowanych danych oraz 

eliminację wszystkich czynników, które w toku działalności firmy mogą mieć charakter jednorazowych 

zdarzeń przekładających się na osiągane wyniki. 

Mając na uwadze powyższe jak i fakt, że wartość korekt rachunku wyników spółki Hyperion S.A. za 2009 

r., które mogłyby skutkować niedoszacowaniem mnożnika rynkowego EV/EBITDA, uznano za zasadne 

dokonanie wyceny w oparciu o wyniki osiągnięte po III kwartałach 2010 roku. W ocenie Zarządu 

uzyskane po III kwartałach 2010 roku efekty finansowe odzwierciedlają zdolność firmy do 

wypracowywania optymalnych wartości EBITDA.  

Jako zasadę przyjęto posługiwanie się, w wyliczeniach dotyczących obu podmiotów, danymi ze 

sprawozdań finansowych na dzień 30.09.2010 r. (wartość akcji Hyperion, poziom zadłużenia spółek z 

tytułu kredytów, stan gotówki) tj. datę sporządzenia obowiązkowych raportów finansowych za III kwartał 

oraz narastająco w 2010 roku. Wyniki te można uznać za typowe dla prowadzonej przez oba podmioty 

działalności.  

Jedyne odstępstwo od tej reguły dotyczy prognozy wartości EBITDA na koniec 2010 roku. Niemniej 

jednak wartości przyjęte do prognoz w obu przypadkach bazują na wynikach w III kwartale 2010 roku 

oraz narastająco do końca tego okresu, co pozwala uznać te dane jako najbardziej reprezentatywne i 

odzwierciedlające charakter prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

3.1.2 Wybór wskaźnika rynkowego dla oszacowania wartości MNI Telecom 

(i) Pierwszym etapem ustalenia wskaźnika rynkowego dla oszacowania wartości MNI Telecom 

jest wyselekcjonowanie podmiotów gospodarczych o podobnym lub tożsamym profilu działalności, 

uwzględniając otoczenie, w którym podmioty te funkcjonują oraz które, co stanowi kluczowy czynnik 

obiektywności wyceny, notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Odniesienie się 

w wycenie do tego rodzaju podmiotów pozwala: 

(a) oprzeć się na danych powszechnie dostępnych i tym samym łatwych do zweryfikowania; 

(b) uwzględnić wszystkie czynniki rynkowe, w tym czynniki makroekonomiczne oraz tendencje 

odnotowywane na rynku branżowym. 

Jak wcześniej wspomniano kluczowym elementem wyceny będzie oszacowanie wartości spółki 

przejmowanej - MNI Telecom. Podstawowy profil działalności spółki przejmowanej to świadczenie usług 

telekomunikacyjnych i dostarczanie Internetu w oparciu o własną sieć telekomunikacyjną oraz na bazie 

korzystania z usług operatora wiodącego tj. Telekomunikacji Polskiej S.A. (dalej także: TP S.A.). Taki 

charakter działalności powoduje, że biorąc pod uwagę zakres świadczonych usług oraz otoczenie, w 

którym funkcjonuje MNI Telecom, można ją postawić obok takich spółek giełdowych, jak TP S.A. oraz 

Netia S.A.  

Drugim etapem jest wybór wskaźnika rynkowego, który będzie podlegał porównaniu. W tym przypadku 

wskaźnikiem takim jest stosunek wartości rynkowej przedsiębiorstwa ustalonej jako iloczyn ilości akcji i 

ich ceny giełdowej (kapitalizacja spółki) powiększonej o wartość zadłużenia długo- i krótkoterminowego i 

pomniejszonego o wartość gotówki w firmie do wartości EBITDA za ostatni okres sprawozdawczy. 

Wskaźnik ten przyjmuje następującą formułę: 
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EV/EBITDA  

gdzie: 

- EV – cena akcji x ilość akcji + zadłużenie długo- i krótkookresowe - gotówka; 

- EBITDA – zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja 

(ii) Trzecim etapem jest zestawienie danych do porównania i wyliczenie wskaźnika średniego. 

Poniżej zestawienie wskaźników EV/EBITDA według rekomendacji instytucji przygotowujących analizy i 

rekomendacje dla rynku papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

 

Instytucja rekomendująca Rekomendacja z dnia Spółka Wskaźnik 

prognoza 

2010 

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 2010-12-01 TP SA 6,3 

DM BZ WBK 2010-12-17 TP SA 5,9 

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 2010-11-05 Netia 5,3 

 

Mediana dla wymienionych wartości wskaźników EV/EBITDA wynosi 5,9. 

W celach porównawczych i poglądowych dokonano wyliczenia wartości mnożnika dla Hyperion S.A. Do 

jego wyliczenia przyjęto średnioważoną cenę akcji za okres 6 miesięcy licząc do dnia sporządzenia 

wniosku oraz dane odnośnie zadłużenia i stanu gotówki na dzień 30 września 2010 r. odnosząc uzyskaną 

sumę poszczególnych elementów zgodnie z formułą mnożnika do prognozowanej wartości EBITDA za 

2010 roku, jako najbardziej reprezentatywną dla uzyskanych wyników działalności spółki. Szacowana w 

ten sposób wartość wyniosła 7,04 co po uwzględnieniu poziomu istotności pozwala na ustalenie jej w 

wartości 7,0. 

Można zatem przyjąć, że obie uzyskane wartości wskaźników tj. dla MNI Telecom S.A. na poziomie 5,9 

oraz 7,0 dla Hyperion S.A. są optymalne dla oszacowania wartości spółek w oparciu o wycenę metodą 

mnożników rynkowych z zastosowaniem mnożnika EV/EBITDA. 

3.2 Procedura Wyceny 

Celem procedury jest wskazanie wartości akcji (oszacowana cena akcji pomnożona przez ilość akcji) obu 

łączących się podmiotów. O ile w przypadku akcji Hyperion można oprzeć się na podstawie notowań cen 

akcji na GPW o tyle proces dochodzenia do określenia ceny akcji MNI Telecom wymaga zastosowania 

następującej procedury: 

3.2.1 Przyjęty wskaźnik rynkowy. Zgodnie z powyższymi wyliczeniami na potrzeby dokonania wyceny 

łączących się spółek i ustalenia parytetu wymiany akcji Zarządy obu łączących się spółek ustaliły 

wskaźnik rynkowy EV/EBITDA dla MNI Telecom S.A. na poziomie 5,9 zaś dla Hyperion S.A. na poziomie 7. 

3.2.2 Przyjęta wartość EBITDA. 
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Na potrzeby dokonania wyceny łączących się spółek i ustalenia parytetu wymiany akcji, Zarządy 

łączących się spółek ustaliły, że: 

(i) Wycena zostanie dokonana na podstawie wartości EBITDA za rok 2010 prognozowanej na dzień 

uzgodnienia niniejszego planu połączenia z uwzględnieniem czynników jak wyżej. 

(ii) Nadto, iż prognozowane wartość wskaźnika EBITDA za rok 2010 zostanie ustalona z 

uwzględnieniem zysków realizowanych przez łączące się spółki wraz z podmiotami od nich 

zależnymi. 

(iii) W konsekwencji prognozowana wartość wskaźnika EBITDA za rok 2010:  

(a) Dla Hyperion wynosi 11.183 tys. PLN; 

(b) Dla MNI Telecom wynosi 33.262 tys. PLN.  

3.2.3 Wycena akcji łączących się spółek. 

W rezultacie w wyniku pomnożenia prognozowanej wartości wskaźnika EBITDA za rok 2010 (ustalonej 

zgodnie z pkt. 3.2.2) oraz wskaźnika rynkowego (ustalonego zgodnie z pkt. 3.2.1.) uzyskane iloczyny dla 

poszczególnych spółek wynoszą: 

(i) Hyperion – 78.281 tys. PLN 

(ii) MNI Telecom – 196.245,8 tys. PLN 

3.2.4 Korekty. 

Wyliczone zgodnie z pkt. 3.2.3 wartości  dla spółek zostały następnie skorygowane o wartości bilansowe 

zadłużenia długo- i krótkookresowego z tytułu kredytów i pożyczek (dalej także: zadłużenie) na 30 

września 2010 r. (przy czym w przypadku MNI Telecom obejmuje ona także część zobowiązań wobec 

MNI S.A.), a obciążających poszczególne spółki i powiększone o stan gotówki w kasie (dalej także: 

gotówka). Korekta ta wynika bezpośrednio z przekształcenia matematycznego wzoru na obliczanie 

wskaźnika mnożnika rynkowego przyjętego do oszacowania wartości akcji spółek tj.: 

(cena akcji x ilość akcji + zadłużenie – gotówka)/EBITDA = M (mnożnik)  

i dalej 

(cena akcji x ilość akcji) = M x EBITDA – zadłużenie + gotówka 

Wartość zadłużenia pomniejszonego o gotówkę zgodnie z bilansem na dzień 30 września 2010 r. 

wynosiła: 

(i) w odniesieniu do wyceny Hyperion S.A. kwotę 5.433 tys. PLN; 

(ii) w odniesieniu do wyceny MNI Telecom S.A. kwotę 59.976 tys. PLN 

3.2.5 W konsekwencji: 

(i) wartość całkowita akcji Hyperion przyjęta do wyliczenia parytetu wymiany akcji wynosi 72.848 

tys. PLN, co w podziale na ilość wyemitowanych akcji daje wartość jednej akcji w wysokości 5,92 

PLN. 
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(ii) wartość całkowita akcji MNI Telecom przyjęta do wyliczenia parytetu wymiany akcji wynosi 

136.269,8 tys. PLN, co w podziale na ilość wyemitowanych akcji daje wartość jednej akcji w 

wysokości 0,97 PLN 

przy czym przy ustaleniu ilości wyemitowanych przez MNI Telecom akcji, Zarządy obu spółek uwzględniły 

podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w liczbie 21.387.252 dokonane na 

podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

akcjonariuszy MNI Telecom z dnia 21 kwietnia 2010 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym 

sporządzonym przez Bartłomieja Jabłońskiego notariusza w Warszawie za numerem rep. A 6501/2010, 

które do dnia podjęcia przez łączące się spółki uchwały o połączeniu powinno zostać już zarejestrowane. 

Jednocześnie Zarządy łączących się spółek wyjaśniają, że ilość akcji MNI Telecom nie ma wpływu na 

wycenę spółki, gdyż wszystkie akcje są własnością spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie. 

3.3 Wyłączenia 

W przyjętej powyżej wycenie łączących się spółek nie uwzględniono następujących elementów: 

3.3.1 Po stronie Hyperion – efektu zakupu 99,98% akcji spółki Cyfoca i tym samym przejęcia kontroli przez 

Hyperion nad  77,27% udziałami w kapitale zakładowym spółki Stream Communications Sp. z o.o. z 

siedzibą w Krakowie.  

3.3.2 Po stronie MNI Telecom: 

(i) Wartości akcji MNI S.A. oraz akcji Hyperion S.A. posiadanych przez MNI Telecom na dzień 

sporządzenia niniejszego planu połączenia, które do dnia podjęcia uchwał o połączeniu spółek 

zostaną przekazane przez MNI Telecom S.A. do MNI S.A. 

(ii) Wyniku spółki Długie Rozmowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, choć spółka ta jako spółka 

zależna od MNI Telecom S.A. będzie uczestniczyć w połączeniu, co nastąpiło celem równoważenia 

efektu nie uwzględnienia zakupu pakietu kontrolnego akcji spółki Cyfoca Holding Limited i tym 

samym przejęcia kontroli nad Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

4 Zasady przyznawania akcji Hyperion 

W wyniku połączenia kapitał zakładowy Hyperion jako Spółki przejmującej zostanie podwyższony o 

kwotę 23.021.530,00 złotych, poprzez emisję 23.021.530 akcji, o wartości nominalnej 1,00 złotych każda 

akcja i cenie emisyjnej równej 5,9192 złotego, przeznaczonych do objęcia w całości przez MNI S.A., jako 

jedynego akcjonariusza MNI Telecom. 

5 Określenie dnia, od którego akcje, o których mowa powyżej w punkcie 3, uprawniają do uczestnictwa 

w zysku Hyperion 

Nowo wyemitowane akcje Spółki przejmującej przyznane w zamian za majątek Spółki przejmowanej 

będą uczestniczyć w zysku Spółki przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną 

podjęte uchwały o połączeniu Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej. Na wypadek gdyby połączenie 

zostało zarejestrowane w innym roku obrotowym niż rok obrotowy, w którym zostaną podjęte uchwały o 

połączeniu odstąpi się od podziału zysku za ostatni pełen rok funkcjonowania spółki przejmowanej. 



 

 

Strona 7 z 7 

 

6 Prawa przyznane przez Hyperion akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w MNI 

Telecom 

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki przejmowanej. 

Nie ma osób szczególnie uprawnionych w Spółce przejmowanej.  

7 Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w 

połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane. 

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek i innym 

osobom uczestniczącym w połączeniu.  

 

Zarząd Hyperion: 

 

Marek Południkiewicz – Prezes Zarządu 

 

Robert Świątek – członek Zarządu 

 

 

Zarząd MNI Telecom: 

 

Marek Południkiewicz – Prezes Zarządu 

 

 

 

 


