
 
 

 
 

Powiązana z Grupą Kapitałową PMPG Polskie Media spółka Inwestorzy.tv S.A. przejmuje 

Inwestycje.pl 

Spółka Inwestorzy.tv S.A. przejęła większościowy pakiet akcji (97,75%) notowanej na rynku 

NewConnect spółki Inwestycje.pl S.A. Połączenie obu podmiotów nastąpi do końca 2019 roku. 25% 

akcji Inwestorzy.tv S.A. należą do Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media – wydawcy m.in. 

tygodników Wprost oraz Do Rzeczy. 

PMPG Polskie Media S.A. oraz prezes spółki Michał Lisiecki są strategicznymi inwestorami spółki 

Inwestorzy.tv od 2015 roku. Jak komentuje Michał M. Lisiecki, Prezes PMPG Polskie Media: Na naszych 

oczach powstaje właśnie silna internetowa grupa medialna działająca w obszarze publikacji treści 

gospodarczych. 

Nowy podmiot skupi się na kilku głównych obszarach tematycznych : giełda, gospodarka, biznes, 

nieruchomości, waluty, nowe technologie. – Połączenie telewizji z serwisami internetowymi pozwoli 

dotrzeć z informacją do zdecydowanie szerszej grupy odbiorców niż inwestorzy giełdowi. Chcemy 

dostarczać kontent i informacje na najwyższym, światowym poziomie – podkreśla Artur Błasik, prezes 

Inwestorzy.tv. 

Spółka Inwestorzy.tv uruchomiła tematyczną telewizję internetową przeznaczoną dla inwestorów 

giełdowych w maju 2015 roku. Autorską ramówkę tworzą wspólnie dziennikarze, analitycy, blogerzy 

oraz praktycy rynku finansowego. Serwisy należące do Grupy mediowej Inwestycje.pl odwiedza 

miesięcznie ponad 0,7 mln użytkowników generując blisko 4 mln odsłon. Flagowym serwisem Grupy są 

Inwestycje.pl, Waluty.com, Kantory.pl, Fundusze24.pl, Pasaz-finansowy.pl, Twojefinanse.pl, 

Twojbiznes.pl, Forum-prawne.pl i ForumGieldowe.pl. 

….. 

O spółkach 

PMPG Polskie Media jest grupą kapitałową funkcjonującą w obszarze mediów tradycyjnych i nowych 

mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika 

„Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. 

Spółka debiutowała na GPW w 2006 roku. Więcej informacji o działalności Grupy Kapitałowej PMPG 

Polskie Media można znaleźć na stronie internetowej firmy (www.pmpg.pl), a także na jej profilach w 

serwisach społecznościowych Facebook (http://www.facebook.com/PMPG.SA) oraz Twitter 

(https://twitter.com/PMPG_PL).  

 

Telewizja inwestorzy.tv to niezależna telewizja składająca się z trzech kanałów tematycznych: 

inwestorzy.tv, startupy.tv oraz najnowszy projekt spółki babaco.tv. W kwietniu 2018 roku spółka 

uruchomiła program Giełdowy ranek, czyli pierwsze pasmo na żywo, nadawane codziennie o godzinie 

10:00 na www.inwestorzy.tv oraz www.inwestycje.pl. Nagrania programów odbywają się w 
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budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie spółka we wrześniu 2016 roku 

uruchomiła Centrum Inwestora oraz posiada własne studio nagrań. Ekipa inwestorzy.tv jest obecna na 

wszystkich ważnych wydarzeniach branżowych w Polsce, konferencjach i kongresach ekonomicznych 

wielokrotnie obejmując nad nimi patronat medialny. Spółka inwestorzy.tv SA jest również 

organizatorem Gali Rekiny Biznesu, konferencji Capital Market Forum oraz ekskluzywnego 

eventu Magic Luxury Night. 

 

Grupa inwestycje.pl to niezależny portal finansowo - gospodarczy, jeden z największych portali 

finansowych w Polsce. Skierowany jest do biznesmenów, managerów, specjalistów, kadry 

zarządzającej, inwestorów indywidualnych oraz wszystkich szukających pełnej wiedzy na temat 

możliwości inwestowania pieniędzy. Spółka jest właścicielem prawie 30 domen internetowych o 

tematyce biznesowo-finansowej, które generują łącznie ponad 4 mln wyświetleń miesięcznie. 

 


