Informacja prasowa, 12 października 2010r.
Quercus TFI zwiększył stan posiadania akcji Netmedia ponad próg 5%
Zwiększa się zainteresowanie akcjami Netmedia wśród funduszy inwestycyjnych
12 października 2010 roku Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
poinformował o przekroczeniu przez Fundusz progu 5% posiadanych akcji i liczby głosów na Walnym spółki
Netmedia. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym 8 października 2010 r.
Na ten dzień Fundusz posiadał 839 695 akcji Netmedia S.A. co stanowiło 6,91% kapitału zakładowego spółki i
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

– Cieszy nas wzrastające zaufanie wśród funduszy inwestycyjnych naszymi akcjami. To już drugi fundusz
posiadający ponad 5% akcji Netmedia – mówi Andrzej Wierzba, prezes Zarządu Netmedia S.A.
– Staramy się sprostać oczekiwaniom inwestorów. W tym roku, pomimo trudnej sytuacji rynkowej, powinniśmy
osiągnąć wyższy zysk netto niż w roku poprzednim. – dodaje prezes Wierzba.
W 2010 roku Netmedia rozpoczęła ekspansję zagraniczną, która już w przyszłym roku powinna pozytywnie
wpłynąć na tworzenie wartości dla akcjonariuszy. W przyszłych latach wchodzenie na kolejne atrakcyjne rynki
regionu będzie kontynuowane. Celem firmy jest uzyskanie pozycji lidera na rynku turystycznym w Europie
Środkowej i Wschodniej.

#####
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), Nsoft S.A. (Oprogramowanie dla rynku nieruchomości),
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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