Informacja prasowa, 9 września 2010r.
Netmedia konsoliduje rynek oprogramowania dla rynku nieruchomości !
Netmedia łączy swoją działalność w zakresie oprogramowania dla rynku nieruchomości z
przedsiębiorstwem Poldata
Zarząd Netmedia S.A. w dniu 8 września 2010 roku podpisał Umowę Inwestycyjną z Poldata R. Wojciechowicz
sp.j. z siedzibą w Poznaniu oraz jej udziałowcami, której przedmiotem jest zawiązanie spółki pod firmą NSoft S.A.
NSoft S.A. zostanie zawiązana za aport w postaci przedsiębiorstwa Poldata oraz zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Netmedia S.A. w części dotyczącej obsługi informatycznej rynku nieruchomości.
Kapitał zakładowy Nsoft S.A. będzie wynosił 700.000,00 zł i dzielił się na 7.000.000 akcji imiennych o wartości
nominalnej 0,10 zł każda, z czego Netmedia obejmie 4.270.000 akcji (61%) a Poldata 2.730.000 akcji (39%)
NSoft S.A. Całkowita wartość wkładu NETMEDIA S.A. wyniesie 4.221.000,00 zł, natomiast wartość wkładu Poldata
wyniesie 2.688.000,00 zł, co oznacza że cena emisyjna jednej akcji imiennej NSoft S.A. wyniesie 0,9870 zł.

„Naszym głównym celem jest połączenie posiadanych kompetencji w zakresie dostarczania oprogramowania oraz
innych rozwiązań informatycznych dla podmiotów działających na rynku nieruchomości, wygenerowanie
większego poziomu sprzedawanych usług i tym samym udziału w rynku, uzyskanie efektu synergii oraz optymalne
wykorzystanie potencjałów i dotychczasowego doświadczenia obu podmiotów” – mówi Andrzej Wierzba, Prezes
Zarządu Netmedia S.A.

Przedmiot zorganizowanej części przedsiębiorstwa Locumnet wnoszony przez Netmedia umożliwia kompleksową
obsługę rynku nieruchomości w zakresie informatyki oraz prezentacji internetowej, zwłaszcza dzięki stosowanemu
oprogramowaniu MLS Locumnet.
Poldata to doświadczona firma informatyczna o ugruntowanej pozycji, która podobnie jak Netmedia działa na
rynku nieruchomości. Dostarcza specjalistyczny program dla rynku nieruchomości INET-OnLine oraz prowadzi
największy portal nieruchomości w Wielkopolsce 222.pl. Firma oferuje również tworzenie i projektowanie stron
internetowych, sklepów, portali www, oprogramowania na zamówienie oraz aplikacji dedykowanych na iPhone,
iPod i iPad.

#####
Netmedia SA (www.netmedia.com.pl) jest spółką z segmentu nowych technologii, specjalizującą się w nowatorskich systemach informatycznych
oraz szeroko pojętym e-commerce. Spółka skupia swoje działania na szybko rozwijających się rynkach takich jak: usługi turystyczne,
nieruchomości, numizmatyka oraz usługi finansowe. Podstawą działania Netmedia jest dynamicznie rozwijająca się w Polsce sieć Internet. Do
najbardziej znanych portali Spółki należą Hotele.pl, Rezerwacja.pl, Kredyty.net i ePodpis.pl.
Netmedia SA tworzy grupę kapitałową, do której należą następujące spółki: Netmedia Bussines Travel (optymalizacja podróży służbowych), Marco
Polo Travel (sprzedaż rejsów wycieczkowych), eHotele.pl (obsługa rezerwacji hotelowych), Finder S.A. (usługi lokalizacyjne, zarządzanie flotami
samochodowymi) i Inwestycje Alternatywne Profit S.A. (sprzedaż numizmatów oraz metali szlachetnych).
Od 3.11.2006 roku NETMEDIA S.A. jest notowana na GPW w Warszawie.
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