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MIH Poland Holdings ogłosił wezwanie na 100% akcji Gadu-Gadu po 23,50 zł/ szt.
Warszawa, 04.10.2007 (ISB) - Zarejestrowana w Holandii spółka MIH Poland Holdings BV
ogłosiła w czwartek wezwanie do sprzedaży 17.584.611 akcji, stanowiących 100% kapitału,
spółki Gadu-Gadu, właściciela komunikatora internetowego, oferując 23,50 zł za walor, podał
pośredniczący w wezwaniu CDM Pekao SA. Zapisy będą przyjmowane od 15 października do
13 grudnia br.

"Podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć akcje pod warunkiem, że przynajmniej 67%
wszystkich akcji, tj. nie mniej niż 11.781.689 Akcji, będzie objęte zapisami" - podano w ogłoszeniu.
Obecnie MIH nie posiada akcji Gadu-Gadu.
Planowana data realizacji transakcji sprzedaży na GPW to 18 grudnia, a data jej rozliczenia - 21
grudnia, podano także. "Wzywający zamierza wystąpić z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego
o wydanie zgody na zniesienie dematerializacji akcji oraz z wnioskiem o wycofanie akcji z obrotu na
GPW tak szybko, jak będzie to prawnie i praktycznie możliwe" - czytamy dalej.
W ogłoszeniu podano także, że główny akcjonariusz Gadu-Gadu, Warsaw Equity Holding (WEH), i
jego spółka w 99% zależna Barton Investments zawarły umowy, w których bezwarunkowo
zobowiązały się "podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia by 9.681.000 akcji posiadanych
obecnie przez WEH zostało przeniesionych (przez WEH bądź przez Barton) na rzecz wzywającego w
ramach niniejszego wezwania".
Podmiotem dominującym wobec MIH jest firma Naspers Limited z Republiki Południowej Afryki.
Naspers specjalizuje się w mediach elektronicznych i drukowanych. Ok. 76,4% przychodów grupy
generowanych jest w Afryce Południowej, ale działa ona także m.in. w Afryka Subsaharyjskiej, w
Grecji, na Cyprze, w Holandii, USA, Tajlandii i w Chinach, jak podała firma na swojej stronie
internetowej.
Przychody grupy Naspers wyniosły w roku finansowym zakończonym 31 marca 2007 roku 2,68 mld
USD wobec 2,55 mld USD rok wcześniej.
W środę wieczorem Gadu-Gadu podało, że WEH zakończył negocjacje ze "spółką prawa
holenderskiego", dotyczące m.in. możliwości ogłoszenia wezwania na akcje G-G.
Według raportu za I półrocze br. Warsaw Equity Holding miał 9.681.000 akcji spółki, stanowiących
55% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Twórca komunikatora
Łukasz Foltyn miał wówczas 2.045.327 głosów (11,65%), choć w końcu sierpnia spółka podała, że
Foltyn zmniejszył swoje zaangażowanie do 1.682.426 akcji, stanowiących 9,56% udziału w kapitale i
głosach.
W I połowie 2007 roku grupa Gadu-Gadu miała 4,25 mln zł zysku wobec 1,97 mln zł zysku rok
wcześniej, przy obrotach odpowiednio: 9,31 mln zł wobec 5,39 mln zł. (ISB)

