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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce prezentację działalności i dokonań Platformy Mediowej
Point Group.

Spółka od ponad roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nasz debiut
zbiegł się w czasie z okresem intensywnego rozwoju i pozytywnych zmian w samej firmie. Pomimo
wysokich nakładów inwestycyjnych w 2007 r. wypracowaliśmy zysk netto przekraczający 5,1 mln zł
przy przychodach ponad 45 mln zł. Intensyfikując własne działania, równocześnie poszukujemy źródeł
finansowania nowych projektów.

Platforma Mediowa Point Group jest holdingiem medialnym funkcjonującym w szeroko pojętym ob-
szarze mediów i komunikacji marketingowej. Dzięki połączeniu kompetencji w zakresie mediów
i marketingu oraz wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych, spółka buduje prze-
wagę konkurencyjną w stosunku do podmiotów działających w tym sektorze rynku. 

Zgodnie z prognozami, na koniec 2009 r. przychody Platformy Mediowej Point Group przekroczą 
116 mln zł, a zysk brutto wyniesie ponad 30 mln zł. Tak wysoka dynamika wzrostu jest możliwa dzięki
konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju w najbardziej dochodowym segmencie szybko rosną-
cego rynku.

Obecnie źródłem największych przychodów spółki jest wchodząca w skład Grupy Kapitałowej spółka
Media Point Group, wydawca m.in. magazynów „Machina”, „Film”, „?dlaczego”, która w 2007 r. wyge-
nerowała przychody prawie dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej. Pod koniec roku zadebiutował
magazyn wykorzystujący markę Machina, „Machina Design”. W pierwszej połowie 2008 r. na rynku
ukaże się „Machina Sportlife”.

Sukcesy naszych marek pozwalają rozszerzać je nie tylko na nowe tytuły, ale także na nowe pola eks-
ploatacji, które stanowią kolejne kanały komunikacji z odbiorcą. Od października 2006 r. powstają dwa
formaty programów radiowych Machina, które były emitowane wcześniej przez Polskie Radio Bis,
a obecnie – Antyradio.

Jednocześnie Platforma Mediowa Point Group aktywnie rozwija swoją działalność w sektorze nowych
mediów. Grupa zarządza tematycznymi serwisami internetowymi, m.in. pierwszym polskim sporto-
wym portalem społecznościowym Sport24.pl. Przygotowujemy kilkanaście projektów internetowych,
a w końcu lutego 2008 r. podjęliśmy decyzję o digitalizacji posiadanych zasobów miesięczników „Film”
i „Machina”.

Drugim obszarem działalności Platformy Mediowej Point Group jest szeroko definiowana komunikacja
marketingowa. W skład PMPG wchodzą: agencja usług marketingowych, agencja interaktywna świad-
cząca usługi z zakresu marketingu internetowego i mobilnego oraz agencja public relations
specjalizująca się w relacjach inwestorskich. Do grona naszych partnerów i klientów, którym świad-
czymy usługi związane z komunikacją, należy kilkaset polskich i międzynarodowych firm.

Unikalne połączenie kompetencji i zasobów Platformy Mediowej Point Group w obszarze mediów, re-
klamy, marketingu i nowych technologii stawia nas na uprzywilejowanej pozycji konkurencyjnej. 
W ciągu 10 lat udowodniliśmy swoją skuteczność i kompetencje biznesowe, aktywnie rozwijając ofertę
usług i produktów oraz pozyskując grono renomowanych klientów. Dzisiaj naszym celem jest dalsze
wzmocnienie grupy medialnej i rozwój działalności zarówno w Polsce, jak i na rynkach europejskich. 

Publiczna emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie środków niezbędnych do sfinansowania dalszych
szeroko zakrojonych projektów realizowanych przede wszystkim w obszarze nowych mediów. 

W imieniu spółki zapraszam Państwa do uczestnictwa w publicznej ofercie akcji Platformy Mediowej
Point Group SA.

Michał M. Lisiecki
Prezes Zarządu
Platforma Mediowa Point Group SA



PROFIL DZIAŁALNOŚCI
Platforma Mediowa Point Group jest holdingiem
medialnym, funkcjonującym w obszarze tradycyj-
nych i nowych mediów. Aktywność wydawniczą
firmy wspiera działalność w zakresie reklamy,
marketingu oraz technologii informacyjnych pro-
wadzona przez spółki zależne. 



„Machina”- miesięcznik, jedna z najmocniejszych
marek na rynku pism muzycznych, o historii sięgającej poło-
wy lat dziewięćdziesiątych. Zawiera treści związane przede
wszystkim z muzyką, ale opisuje również wiele innych zjawisk
znajdujących się w centrum zainteresowań młodych ludzi.
Regularnie plasuje się wśród dziesięciu miesięczników czer-
piących największe zyski z reklam. Co roku jest wyróżnia-
na prestiżowymi nagrodami branżowymi (m.in. Chimerami
w Konkursie Projektowania Prasowego).
Wysoka rozpoznawalność marki Machina umożliwia jej eks-
pansję na nowe segmenty rynku związane z innymi
aspektami kultury popularnej. W 2007 r. do czytelników trafiły
tytuły „Modne Miasta by Machina” oraz „Machina DESIGN”.
W 2008 r. planowany jest debiut „Machiny Sportlife”.

Platforma Mediowa Point Group
jest właścicielem dobrze rozpoznawalnych marek mediowych silnie związa-
nych z jasno określonym kręgiem odbiorców. Na podstawie treści dostar-
czanych przez redakcje prasowe oraz posiadane marki, spółka buduje naj-
większą bazę informacji i kontentu multimedialnego w obszarach, których
użytkownicy najchętniej poszukują w sieci (kultura, film, muzyka, sport).



„?dlaczego”– ogólnopolski magazyn dla
licealistów i studentów. Zawiera informacje związa-
ne ze studiami, karierą, pracą i pieniędzmi oraz
spędzaniem wolnego czasu. Jedyny płatny maga-
zyn studencki monitorowany przez Związek
Kontroli Dystrybucji Prasy.

„dlatego!”- bezpłatny przewodnik wakacyjny
dla młodych ludzi. Zawiera m.in. kalendarium im-
prez wakacyjnych, sesje mody, testy sprzętu
i prezentacje wakacyjnych gadżetów.

„sporootym”- seria poradników tematycz-
nych przeznaczona dla studentów i zawierająca
informacje o kredytach, stypendiach, inwestycjach,
rynku pracy.

Media Platformy Mediowej Point Group przyznają prestiżowe nagrody dla twórców i arty-
stów: miesięcznik „Film” - filmowe Złote Kaczki, magazyn „Machina” – muzyczne Machinery.
Miesięcznik „?dlaczego” przyznaje statuetki Studencki Produkt Roku.

„Film”– najstarszy polski miesięcznik o tematyce
filmowej, ukazuje się od 1946 r. Zawiera aktualne infor-
macje na temat premier filmowych, branży oraz
sylwetki twórców produkcji kinowych i telewizyjnych.
Dysponuje archiwami dokumentującymi historię pol-
skiego kina. 
Wkrótce na rynek trafią oparte na marce Film kolejne
serie wydawnicze: „Mężczyźni Hollywood”, „Kobiety
Hollywood” oraz „Kinoteka Domowa by Film”.

statuetki



Radio Machina – dwa formaty progra-
mów radiowych Machina, skierowanych głównie
do młodych ludzi zainteresowanych klimatem popkultu-
rowym. Emitowane przez Antyradio.

Machina TV – rozrywkowy format telewizyj-
ny. Uruchomienie działalności telewizyjnej Platformy
Mediowej Point Group planowane jest na rok 2008.

NOWE MEDIA
PMPG zarządza kilkunastoma serwisami internetowymi.
Główne witryny są związane z wydawanymi tytułami
prasowymi: „Machiną” (www.machina.pl), „Filmem”
(www.film.com.pl) i „?dlaczego” oraz ich dodatkami
(100klatka.pl, Machinadesign.pl). Ponadto w portfolio
firmy znajdują się samodzielne serwisy, które stanowią
wartość w polskim Internecie i mają ogromny potencjał
wzrostu:

Korba.pl – jeden z największych polskich wortali prze-
znaczonych dla studentów oraz osób uczących się.
Średnia miesięczna liczba unikalnych użytkowników się-
ga miliona.

Sport24.pl – pierwszy polski sportowy serwis społecz-
nościowy współredagowany przez kibiców. Na żywo
relacjonuje rozgrywki Orange Ekstraklasy oraz ligi siat-
karskiej i koszykarskiej.

W 2007 r. PMPG uruchomiła również wortal zajmujący się
dystrybucją treści multimedialnych na telefony komór-
kowe.

Platforma Mediowa Point Group planuje połączenie
wszystkich redakcji serwisów w jedną redakcję interne-
tową, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie po-
siadanych zasobów.



ROZWÓJ GRUPY PMPG
Platforma Mediowa Point Group jest obecnie jedną
z czołowych polskich firm w segmencie medialno-
-wydawniczym i marketingowo-reklamowym.
Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju do-
prowadziła do stworzenia unikalnej na rynku
pod względem bogactwa i kompleksowości oferty
produktów i usług oraz uzyskania wysokiej dynamiki
zysku.

Drugim obszarem działalności Platformy Mediowej
Point Group jest świadczenie zintegrowanych usług
komunikacji marketingowej. Obejmują one zarówno
przygotowanie strategii, jak i pełną realizację kam-
panii promocyjnych z wykorzystaniem dostępu do
posiadanych mediów. Dzięki połączeniu kompetencji
w zakresie działań komunikacyjnych oraz znajomości
narzędzi komunikowania PMPG jest w stanie opty-
malizować dotarcie do odbiorcy końcowego.

DZIAŁALNOŚĆ 
MARKETINGOWA

Pracujemy na rzecz promocji
wielu marek, zarządzanych
przez polskie i międzynarodowe
firmy, m.in.:

- Adidas
- Bols
- Jack Daniels
- Jameson
- Libresse 
- Navia 
- Nike
- Orange  
- Pepsi
- Philips 
- PKO BP
- Polkomtel 
- Puma
- RUCH
- Samsung
- Sony Ericsson
- Sony VAIO
- Vistula
- Żywiec



Platforma Mediowa Point Group SA
– spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Głównym przedmiotem działalności spółki jest
organizacja akcji promocyjnych, sprzedaż powierzchni rekla-
mowej oraz koordynacja działań Grupy Kapitałowej Platformy
Mediowej Point Group.

Media Point Group sp. z o.o. – wydawca prasy,
serwisów internetowych oraz książek.

Sport24.pl sp. z o.o. – spółka zarządzająca pierwszym
polskim sportowym serwisem społecznościowym.

adMobile sp z o.o. – jedna z najszybciej rozwijają-
cych się agencji marketingu mobilnego w Polsce. Spółka
tworzy i realizuje strategie komunikacji i reklamy funkcjonują-
ce na podstawie technologii mobilnych.

TV Point Group sp. z o.o. – spółka utworzo-
na w 2007 r. w celu prowadzenia działalności telewizyjnej
w ramach Grupy Kapitałowej Platformy Mediowej Point Group.

BTL Point Group sp. z o.o. – agencja reklamowa
świadcząca usługi zintegrowanej komunikacji marketingowej
- od strategii przez kreację i produkcję po wdrożenie, potra-
fiąca skutecznie dotrzeć do klientów masowych oraz
do wybranych grup celowych.

Gem-text sp. z o.o. – drukarnia. Świadczy usługi
drukarskie oraz poligraficzne dla szerokiego grona odbior-
ców.

NEWS PR sp. z o.o. – agencja public relations ze spe-
cjalizacją w obszarze relacji inwestorskich.

W strukturze organizacyjnej PMPG SA występują również wy-
dzielone jednostki organizacyjne związane z tworzeniem
produktów i usług:

Studio Point Group – zespół profesjonalnych grafików,
fotoedytorów i fotografów.

Dystrybucja Point Group – unikatowa sieć dystrybucji
czasopism Point Press. W jej ramach prasa dostarczana jest
do kilkuset punktów w Warszawie.

GRUPA KAPITAŁOWA 
PLATFORMA MEDIOWA 

POINT GROUP
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Unikalną przewagą konkurencyjną spółki jest połączenie
działalności medialno-wydawniczej z szeroką ofertą
w obszarze marketingu i reklamy, nowych technologii
oraz telekomunikacji. PMPG występuje w roli właściciela
tytułów prasowych i internetowych, posiadającego jed-
nocześnie wyspecjalizowane narzędzia promowania
i budowania wizerunku klientów. Dzięki rozwojowi 
działalności marketingowej opartej na zróżnicowanych
metodach komunikacji i precyzyjnie określonych grupach
docelowych, Platforma Mediowa Point Group buduje
przewagę konkurencyjną wobec znacznie większych kon-
cernów medialnych działających na polskim rynku.
Oprócz przychodów z tytułu sprzedaży powierzchni re-
klamowej oraz realizowanych kampanii marketingo-
wych (B2B), Platforma Mediowa Point Group ma możli-
wość systematycznej budowy nowego źródła
przychodów B2C, uzyskiwanych z bezpośrednich trans-
akcji z konsumentem realizowanych poprzez nowe
media.
Przedsięwzięcia realizowane przez grupę PMPG prowa-
dzone są w ramach czterech głównych linii biznesowych:

Media Prasowe / Drukowane (dostarczanie treści
w kategoriach: film, kultura, muzyka, edukacja, sport)

Media Telewizyjne (dystrybucja treści wideo B2B 
/ B2C)

Nowe Media (gromadzenie ruchu w sieci / budowanie
dotarcia poprzez dostarczanie treści w kategoriach:
film, kultura, muzyka, edukacja, sport)

Zasoby (drukarnia, agencja marketingu interaktywne-
go, agencja PR, agencja reklamowa, studio graficzne)

Dywersyfikacja działalności na obszary mediów, komuni-
kacji, technologii i marketingu umożliwia zwiększanie
sprzedaży poprzez cross-selling, wzrost innowacyjności
projektów oraz rozproszenie ryzyka. Jednocześnie sko-
relowanie działalności spółek Grupy Kapitałowej
prowadzi do powstawania efektów synergii, a w rezulta-
cie – do wzrostu wartości dodanej oferowanych
produktów i usług.

MODEL BIZNESU STRATEGIA I PERSPEKTYWY
ROZWOJU

W najbliższych latach strategia rozwoju Platformy Me-
diowej Point Group koncentrować się będzie głównie
na:

rozszerzaniu posiadanych silnych marek mediowych,
również poprzez rozciągnięcie ich na nowe pola eksplo-
atacji,

obecności w nowych mediach – poprzez przejęcia i bu-
dowę organiczną,

rozwoju usług reklamowo-marketingowych z wykorzy-
staniem nowych technologii oraz synergii pomiędzy
tradycyjną reklamą a reklamą w nowych kanałach ko-
munikacji,

rozwoju Grupy Kapitałowej poprzez akwizycje.

WIDEO INTERNET SMS I MMS

MACHINA TV

KOLEKCJE MACHINY

RADIO MACHINA

PORTAL MACHINA

Media Marketing Technologia

Platforma Mediowa Point Group SA

OBSZARY DZIAŁALNOSCI PMPG SA

ROZWÓJ MARKI MACHINA



POZYCJA KONKURENCYJNA PMPG

DZIŚ:

• dzienniki

• Internet

• magazyny

• radio 

• outdoor

JUTRO:

• telewizja

naziemna 

cyfrowa

• Internet

DZIŚ:

• dzienniki

• magazyny

JUTRO:

• telewizja 

DZIŚ:

• TV

• radio

JUTRO:

• TV

• radio

• internet

DZIŚ:

• magazyny

• radio 

JUTRO:

• radio  

• Internet 

DZIŚ:

• TV

• prasa

• Internet 

JUTRO:

• TV cd. 

kanały 

tematyczne

• Internet cd.

DZIŚ:

• radio

JUTRO:

• radio cd.

• Internet

• projekty 

multimedialne

DZIŚ:

• magazyny

• Internet

• radio

JUTRO:

• magazyny cd.

• Internet cd.

• radio

• TV

opracowanie własne i przedruk z Media i Marketing Polska nr 269



PERSPEKTYWY RYNKOWE
Kluczowe tendencje na rynku mediów:

szybki rozwój technologii cyfrowych i treści multime-
dialnych (muzyka do pobrania, internetowe wypoży-
czalnie wideo, streaming audio i wideo, gry online itp.)

konwergencja mediów

fragmentaryzacja rynku – konieczność dywersyfikacji
kanałów komunikacji

interaktywność

Internet – najszybciej rosnący segment rynku medial-
nego i reklamowego:

wzrost zasięgu Internetu szerokopasmowego

rosnąca liczba konsumentów korzystających z Internetu

polscy internauci – dobrze wykształceni, o wysokim sta-
tusie społecznym i majątkowym

dynamiczny rozwój e-commerce – wzrost wydatków
na zakupy w sieci

możliwość precyzyjnego kierowania przekazu reklamo-
wego do ściśle określonych grup odbiorców

Rozwój marketingu mobilnego:

rozwijająca się funkcjonalność aparatów telefonicznych

rosnący udział usług niegłosowych i pre-paid

rozwój telefonii 3G

prognozowany wzrost wartości rynku telefonii komór-
kowej (8% w skali roku)

PMPG ma strukturę aktywów typową dla spółek
nowej gospodarki, opartych na wartości intelek-
tualnej, a nie na majątku produkcyjnym. Jak
większość firm tego rodzaju, rozwija się bardzo
dynamicznie i charakteryzuje się wysoką ren-
townością kapitału.

ANALIZA FINANSOWA



W I półroczu 2007 r. dokonano podwyższenia wartości
firmy powstałej w momencie połączenia Point Group
sp. z o.o. oraz Arksteel SA, którą w 2006 r. obliczono
na kwotę 3 567 tys. zł. W wyniku ponownej analizy sza-
cunku wartości firmy przeprowadzonej 30 czerwca 2007 r.,
dokonano jej podwyższenia o kwotę 5 511 tys. zł, co łącznie
dało wartość 9 078 tys. zł. Wartość ta w 100 proc. została
objęta odpisem. Spowodowało to wykazanie ujemnego
wyniku w roku 2006, pomimo faktycznie dobrego wyniku
z zasadniczej działalności.

Spółka prognozuje na przyszłe lata szybki wzrost przy-
chodów. Ten optymizm jest w pełni uzasadniony.
W ostatnich latach PMPG rozwijała się bardzo dynamicz-
nie, potrajając w okresie 2004-2007 swoją sprzedaż.

Dodatkowym impulsem rozwojowym będzie pozyskanie
środków z emisji publicznej. 

Wybrane skonsolidowane dane
finansowe narastająco (w tys. zł)

Na koniec okresu

2004

13 401

4 465

17 778

9 326

30 501

19 963

45 297

17 950

2005 2006 IV kw. 2007
narastająco

Przychody netto ze sprzedaży

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

2 891 3 705 9 970 2 189Koszty sprzedaży

1 787 3 915 7 641 10 792Koszty ogólnego zarządu

678 92 567 1 455Pozostałe przychody operacyjne

1 032 263 10 160 1 928Pozostałe koszty operacyjne

(265) 1 884 (6 798) 5 583
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 

1 524 28 1 517 1 034Przychody finansowe

44 74 115 272Koszty finansowe

913 1 489 (5 839) 5 258Zysk (strata) brutto

182 506 624 139Podatek dochodowy

731 983 (6 463) 5 119Zysk (strata) netto

(567) 1 535 (7 421) 4 496
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej (EBIT)

Prognoza na rok 2008(w tys. zł)

76 946 116 365

Prognoza na rok 2009

Przychody ze sprzedaży

8 602 29 952Wynik operacyjny

8 862 30 196Wynik brutto
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W ślad za wzrostem przychodów oczekiwany jest szybki
wzrost zysków. Spółka, tworząc holding medialny, po-
nosi znaczne koszty stałe związane m.in. z tworzeniem
wartości intelektualnej – tzw. treści. Z kolei koszty
zmienne pozostają na niewielkim poziomie. W związku
z tym oczekiwany dynamiczny wzrost zysków, przy za-
łożeniu szybkiego wzrostu przychodów jest w pełni
uzasadniony. Zjawisko to obserwowaliśmy również
w przeszłości, kiedy zysk (na wszystkich poziomach) rósł
znacznie szybciej niż przychody.

W roku 2006 spółka osiągnęła bardzo wysoki wskaźnik
rentowności brutto ze sprzedaży. Jednak wspomniany
na wstępie zabieg księgowy spowodował wykazanie
strat, co w efekcie dało ujemne wskaźniki rentowności.
Warto jednak zwrócić uwagę, że PMPG S.A. osiąga bar-
dzo dobre wskaźniki rentowności sprzedaży.

Na wysokim poziomie utrzymują się cały czas wskaźniki
rentowności kapitału – tj. ROE oraz ROA. O ile przy tym
wskaźnik rentowności aktywów rośnie, o tyle wskaźnik
rentowności kapitału własnego maleje. Wynika to z od-
kładania się w spółce zysku i coraz większego udziału
kapitału własnego w finansowaniu działalności. Zwiększe-
nie udziału kapitału własnego w finansowaniu należy
ocenić pozytywnie jako zmniejszenie ryzyka działalności.
Równocześnie rosnący poziom rentowności aktywów
wskazuje na coraz lepsze wykorzystanie dostępnego ka-
pitału. Pozytywną tendencją jest systematyczny wzrost
udziału zadłużenia długoterminowego.

Ponieważ PMPG nie posiada praktycznie zapasów,
wskaźnik płynności bieżącej nie różni się od wskaźnika
płynności szybkiej.

Wskaźniki rentowności
Za okres

2004

33,32%

-4,2%

52,46%

8,6%

65,45%

-23,74%

39,63%

9,92%

2005 2006 IV kw. 2007

Rentowność brutto ze sprzedaży

Rentowność działalności operacyjnej

6,8% 8,4% -19,14% 11,61%Rentowność brutto

5,5% 5,5% -21,13% 11,30%Rentowność netto

13,5% 14,8% -52,16% 19,64%Rentowność aktywów - ROA

53,3% 40,5% -198,25% 53,60%Rentowność kapitału własnego - ROE

Wskaźniki płynności
Na koniec okresu

2004

1,15

1,15

1,21

1,21

1,16

1,13

1,55

1,39

2005 2006 IV kw. 2007
narastająco

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik płynności szybkiej
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ZESPÓŁ
PPllaattffoorrmmaa  MMeeddiioowwaa  PPooiinntt  GGrroouupp  ttoo  pprrzzeeddee  wwsszzyysstt--
kkiimm  lluuddzziiee..  ŹŹrróóddłłeemm  ssuukkcceessuu  ffiirrmmyy  jjeesstt  ssttaarraannnniiee
ddoobbrraannaa kkaaddrraa  mmeenneeddżżeerrsskkaa  wwyyżżsszzeeggoo  ii śśrreeddnniieeggoo
sszzcczzeebbllaa..

Michał M. Lisiecki - Prezes Zarządu
Założyciel i główny akcjonariusz Platformy Mediowej Point
Group. Od 14 lat związany z rynkiem mediowo-marketin-
gowym. Współtwórca rozwijających się z sukcesem
przedsięwzięć z obszaru TMT: Telecom Media, OnePlay-
Frame, AdMobile. Absolwent Zarządzania i Marketingu
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Handlu Zagranicznego
i Biznesu Międzynarodowego oraz studiów podyplomo-
wych Zarządzanie Biznesem w Zachodniopomorskiej
Szkole Biznesu. Członek prestiżowej międzynarodowej
organizacji YPO (Young President Organization), klubu
Polskiej Rady Biznesu oraz Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego. W 2002 r. otrzymał tytuł Managera Roku
przyznany przez magazyn „Home & Market”. W 2007 r.
wyróżniony certyfikatem Polski Przedsiębiorczej i miano-
wany członkiem Rady Programowej Polski Przedsię-
biorczej.

PMPG SA posiada niewielki majątek trwały. Podstawową
pozycją aktywów są aktywa obrotowe, w tym w szcze-
gólności należności krótkoterminowe. Niski poziom
rzeczowych aktywów trwałych czy inwestycji krótko-
terminowych, a więc dominacja aktywów obrotowych,
wynika ze specyfiki działalności opartej przede wszyst-
kim na wkładzie intelektualnym.

Okresy rotacji należności pozostają na zbliżonym do sie-
bie poziomie – nieco ponad sto dni. Wartości tych
wskaźników są dość typowe dla większości przedsię-
biorstw. Spółka nie jest ani nadmiernie zadłużona, ani nie
ma problemów ze ściąganiem należności.

Wyszczególnienie
Na koniec okresu

2004

4,4%

6,7%

9,1%

4,6%

9,4%

5,5%

4,43%

15,5%

57,96%

0,18%

2005 2006 IV kw. 2007

Wartości niematerialne i prawne / Aktywa

Rzeczowe aktywa trwałe / Aktywa

Należności krótkoterminowe / Aktywa

Zapasy / Aktywa

76,9% 71,7% 77,2%

0,0% 0,0% 1,4%

Zasoby PMPG SA w latach 2004-2007



Piotr Surmacki – Wiceprezes Zarządu
Od ponad 10 lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym
i mediowym, realizował projekty i wdrażał rozwiązania
m.in. dla PTC (Era GSM), Andersen Consulting (Accentu-
re), France Telecom, Hewlett-Packard Polska, Heinz
Polska oraz AsterCity. Jako dyrektor Działu Nowe Media
w Telewizji Polsat SA tworzył i realizował strategię Polsa-
tu, TV4 oraz kanałów tematycznych w obszarze nowych
mediów. Założyciel Telecom Media – jednego z głównych
graczy na rynku dystrybucji treści multimedialnych
na telefony komórkowe. Absolwent Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego oraz wielu międzynarodowych szkoleń
w zakresie zarządzania i marketingu.

Tomasz Sadowski – Wiceprezes Zarządu
Wybitny specjalista prawa cywilnego i handlowego. Pra-
cował na stanowiskach prawniczych m.in. w BGŻ, KPWiG,
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – Technolo-
gie Informatyczne. Pełnił także funkcje syndyka w Sądach
Rejonowych w Warszawie i Lublinie. Absolwent studiów
magisterskich i doktoranckich w Katedrze Prawa Cywil-
nego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, prawa handlowego na Wydziale Handlu
Zagranicznego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa oraz
studiów podyplomowych w KSAP w Warszawie. Wykła-
dowca prawa administracyjnego i gospodarczego
w Wyższej Szkole Handlu i Prawa oraz prawa dewizowe-
go i celnego w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Infor-
matycznej.

Paweł Hordyński – Członek Zarządu
Specjalista z zakresu finansów, zajmował stanowisko au-
dytora w firmie audytorskiej MAZARS & Gerard Audyt,
kontrolera finansowego oraz p. o. dyrektora finansowe-
go w MATERNE Polska, kierownika finansowego MAN-
POWER Polska; pełnił także funkcje zarządcze w MP Se-
rvices jako pełnomocnik Zarządu oraz w Gem-text jako
Prokurent. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Arksteel
(obecnie PMPG SA), obecnie jest członkiem RN EURO-
MAG. Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie kończy studia
Executive MBA na University of Illinois przy współpracy
z Uniwersytetem Warszawskim.

Ponadto zespół menedżerski Platformy Mediowej Po-
int Group tworzą zarządzający spółkami zależnymi:

Robert Pstrokoński – dyrektor Pionu Media i Wydaw-
nictwa, wiceprezes Zarządu Media Point Group sp. z o.o.

Maciej Olejniczakowski – członek Zarządu agencji
Full Interactive, członek Zarządu adMobile sp. z o.o.

Grzegorz Skowron-Moszkowicz – dyrektor
Pionu Strategii i Koordynacji Sprzedaży. 

Piotr Misiło – prezes Zarządu Gem-text sp. z o.o.

Artur Racicki – prezes Zarządu Sport24.pl sp. z o.o.

oraz redaktorzy naczelni:

Piotr Metz – redaktor naczelny „Machiny”

Jacek Rakowiecki – redaktor naczelny „Filmu”

Michał Gajewski – redaktor naczelny „?dlaczego”



Zarząd spółki szacuje, że wpływy netto z emisji
wyniosą ok. 53,3 mln zł. Środki te zostaną wyko-
rzystane na następujące cele:

WYKORZYSTANIE 
ŚRODKÓW Z EMISJI SERII E

RADA NADZORCZA

Tomasz Biełanowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Gintrowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Krzysztof Feluch - Sekretarz Rady Nadzorczej

Giuseppe Mirante - Członek Rady Nadzorczej

David Williams - Członek Rady Nadzorczej



Rozwój Nowych Mediów: 23,3 mln zł

Multimedialna Baza Treści (Archiwum Centralne) / digi-
talizacja treści multimedialnych – 5,3 mln zł

Budowa i wzmocnienie wortali tematycznych w obsza-
rach kultury, muzyki, filmu oraz sportu / akwizycja 
– 2,7 mln zł

Media Navigator – budowa internetowego serwisu inte-
grującego / akwizycja – 5,2 mln zł

Rozwój internetowego dziennika obywatelskiego (OZON)
– 2 mln zł

Wzmocnienie bazy produktowej w obszarze zakupu li-
cencji na elektroniczne produkty edukacyjne oraz ich
rozwój – 8,1 mln zł

Rozwój mediów telewizyjnych i pra-
sowych: 20,2 mln zł

Dofinansowanie rozwoju Machina TV – 14,5 mln zł

Uruchomienie nowego miesięcznika o tematyce sporto-
wej – 2,5 mln zł

Rozwój magazynu i marki Film – 2 mln zł

Rozwój produktów edukacyjnych off-line – 1,2 mln zł

rozwój poradników „Sporootym”

rozpoczęcie kwartalnej emisji poradników książkowych

rozwój publikacji multimedialnych



Rozwój zasobów: 9,8 mln zł

Rozwój kompetencji Agencji Full Interactive poprzez
akwizycję lub rozwój organiczny – 1,5 mln zł

Modernizacja sprzętu i rozwój drukarni Gem-text  
– 1 mln zł

Rozwój agencji News PR – wzmocnienie zespołu 
– 0,5 mln zł

Budowa ogólnopolskiej sieci nośników reklamowych
premium outdoor i indoor (akwizycja) – 6,8 mln zł

KONSTRUKCJA EMISJI
W ramach oferty publicznej spółka oferuje w drodze subskrypcji zamkniętej 22.892.425 akcji
zwykłych na okaziciela serii E.
Prawa poboru będą przedmiotem notowań na GPW.
Każdemu akcjonariuszowi posiadającemu 4 prawa poboru przysługuje prawo zapisu 
na 1 akcję serii E.
Cena emisyjna wynosi 2,50 zł za akcję.

Zapisy Podstawowe
Do złożenia zapisu na akcje oferowane w ramach zapisów podstawowych uprawnione są osoby,
które są posiadaczami praw poboru powstałych z akcji serii D.

Zapisy Dodatkowe
Do złożenia zapisu na akcje oferowane w ramach zapisów dodatkowych uprawnione są osoby bę-
dące akcjonariuszami PMPG SA na koniec dnia ustalenia prawa poboru.

Zapisy w ramach zaproszenia Zarządu
Zarząd PMPG SA może zaoferować akcje, które nie zostały objęte w ramach zapisów podstawo-
wych i dodatkowych, wytypowanym przez siebie Inwestorom w ramach indywidualnych
zaproszeń, po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

Miejsce składania zapisów
Osoby uprawnione do złożenia Zapisu Podstawowego lub Zapisu Dodatkowego dokonują zapisu
na akcje oferowane w biurze maklerskim prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościo-
wych, na którym mają zapisane prawa poboru uprawniające do objęcia akcji oferowanych lub
posiadali akcje PMPG SA w dniu ustalenia prawa poboru.
Oferującym Akcje Serii E w publicznym obrocie jest:
Dom Maklerski IDMSA 
31-041 Kraków, Mały Rynek 7

Prawo poboru
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej następuje zwykle w drodze emisji nowych akcji. Zgodnie z Kodeksem Spółek
Handlowych prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych mają dotychczasowi akcjona-
riusze spółki. Ten przywilej pierwszeństwa zakupu nowych akcji od spółki nazywany jest prawem poboru. 
Prawo poboru nowych akcji jest z jednej strony po prostu prawem, a z drugiej – papierem wartościowym notowanym na giełdzie.
Akcjonariusze, którzy mają prawo poboru, a nie chcą z niego skorzystać, mogą sprzedać swoje prawo poboru na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie. W dniu ustalenia prawa poboru na rachunkach inwestycyjnych wszystkich akcjonariuszy spółki
pojawia się nowy instrument „prawo poboru”. Będzie ono rejestrowane na kontach do zakończenia terminu składania zapisów
na akcje nowej emisji.

Każdy akcjonariusz, który posiadał akcje w dniu ustalenia prawa poboru, ma prawo do złożenia zapisu na akcje nowej emisji w licz-
bie proporcjonalnej do liczby akcji już posiadanych. Akcjonariusze mają też prawo do złożenia równocześnie zapisu dodatkowego
na akcje, które pozostaną nieprzydzielone, w sytuacji gdy nie wszyscy akcjonariusze posiadający prawo poboru złożą zapisy. Zapis
ten można złożyć na dowolną liczbę akcji, nie większą jednak niż wielkość całej emisji. Zapis dodatkowy również należy w całości
opłacić. Zarząd spółki dokona przydziału akcji na zapisy dodatkowe proporcjonalnie do ich wielkości, a nadpłatę zwróci subskry-
bentom.

Jeśli akcjonariusz nie chce zapisywać się na akcje nowej emisji, może posiadane prawa poboru sprzedać na Giełdzie, która będzie
notować prawa poboru przez określony czas. Notowanie praw poboru może nastąpić po dniu ustalenia prawa poboru, po publika-
cji prospektu emisyjnego i po podaniu przez emitenta do publicznej wiadomości ceny akcji nowej emisji. Ostatnim dniem notowań
praw poboru na Giełdzie jest trzeci dzień sesyjny przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje.

Jeśli akcjonariusz nie złoży zapisu na akcje nowej emisji lub nie sprzeda prawa poboru, to poniesie stratę – prawo poboru po upły-
wie terminu składania zapisów na nowe akcje i tak zniknie z jego rachunku. 

Prawa poboru rejestrowane są na rachunkach papierów wartościowych wszystkich akcjonariuszy spółki na koniec dnia ustalenia
prawa poboru. 

Ze względu na 3-dniowy cykl rozliczania transakcji giełdowych każdy, kto chce nabyć akcje jeszcze z prawem poboru, musi kupić
je na Giełdzie przynajmniej na 3 dni sesyjne przed dniem ustalenia prawa poboru. Dzień ten określany jest jako ostatni dzień noto-
wania akcji z prawem poboru. Osobom, które dokonają transakcji kupna akcji spółki na Giełdzie już po tym dniu, z tytułu nabytych
akcji nie przysługuje już prawo poboru.

Niniejszy folder ma wyłącznie charakter promocyjny. 
Informacje o publicznej ofercie akcji serii E zostały opublikowane w prospekcie emisyjnym, 

dostępnym na stronach internetowych Emitenta: www.point-group.pl oraz Oferującego: www.idmsa.pl.



*PMPG SA korzysta z międzynarodowej platformy
dystrybucji informacji IR i PR - HUGIN - a NYSE Euronext company

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa
tel. (+48 22) 347 50 00
fax (+48 22) 347 50 01
e-mail: pmpg@point-group.pl
www.point-group.pl

Dom Maklerski IDMSA
Mały Rynek 7, 31-041 Kraków
tel. (+48 12) 422 25 72, 421 15 72
fax (+48 12) 422 67 32
e-mail: biuro@idmsa.pl
www.idmsa.pl

Agencja Support sp. z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 7/3, 31-504 Kraków
tel. (+48 12) 431 25 51 
fax (+48 12) 292 02 26
e-mail: biuro@agencjasupport.pl
www.agencjasupport.pl




