
 

 

 

 

 

 

               
  

 

 
 

 
Paryż, Luksemburg, 16 marca 2015r.  

 

Grupa ITI i Grupa Canal+ sprzedaje większościowy 
udział w TVN grupie Scripps Networks Interactive 

 
 
Grupa ITI i Grupa Canal+ poinformowały o sprzedaży większościowego 
udziału w TVN SA (TVN), wiodącym nadawcy telewizyjnym w Polsce, spółce 
Southbank Media Ltd, zarejestrowanej w Londynie i należącej do amerykańskiej 
grupy Scripps Networks Interactive. 

Zgodnie z warunkami transakcji, spółka N-Vision B.V, zarejestrowana w 
Amsterdamie, która bezpośrednio i pośrednio kontroluje łącznie 52,7 proc udziałów w 
TVN, będzie przejęta przez Southbank Media Ltd. należący do grupy Scripps 
Networks Interactive. Łączna kwota, którą nabywca zapłaci Grupie ITI i Grupie 
Canal+ to 584 mln EUR. Southbank Media Ltd przejmie także dług w postaci 
obligacji 11%/12% Senior PIK Toggle Notes o wartości nominalnej 300 milionów euro, 
wyemitowanych przez  Polish Television Holdings B.B. Transakcja musi zostac 
zaakceptowana przez stosowne urzędy nadzorujące rynek 

Bruno Valsangiacomo, Prezydent, współzałożyciel i udziałowiec Grupy ITI 
powiedział: „Wraz z naszym partnerem, Grupą Canal+, zakończyliśmy z 
powodzeniem sprzedaż naszego kontrolnego pakietu udziałów w Grupie TVN. 
Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że oddajemy TVN w dobre ręce Scripps Networks 
Interactive. Biorąc pod uwagę, że od założenia TVN w 1997 roku zbudowaliśmy tę 
firmę od podstaw, tworząc jednego z największych nadawców telewizyjnych w 
Polsce, było dla nas ważne, by zapewnić jej ciągłość, jakość i niezależność. Scripps 
Networks Interactive, firma rodzinna ze 140-letnią historią na rynku mediów, jest 
idealnym partnerem dla Grupy TVN i wszystkich zainteresowanych udziałowców. 
Jestem przekonany, że Scripps przyczyni się do dalszych, wyjątkowych sukcesów 
TVN, a jednocześnie wzbogaci krajobraz medialny w Polsce”. 

Bertrand Meheut, CEO Grupy Canal+ dodał: “Transakcja pozwala nam na 
skoncentrowaniu się na realizacji strategii związanej z płatną telewizją w Polsce. 
Canal+ będzie w dalszym ciągu podtrzymywał swoje zainteresowanie rozwojem w 
Polsce, która jest dla Grupy drugim największym rynkiem po Francji. Będziemy 
koncentrować się na rozwoju nc+, wiodącej w Polsce platformy płatnej telewizji w 
segmencie premium. Będziemy także blisko współpracować z TVN, do którego 
należy 32% udziałów w nc+. Scripps Networks Interactive będzie więc naszym 
kluczowym partnerem i jesteśmy bardzo zadowoleni z perspektywy naszej 
współpracy”    

Doradcami finansowymi Grupy ITI oraz Grupy Canal+ są J.P. Morgan Limited i Bank 
of America Merrill Lynch, a za doradztwo prawne odpowiadają kancelarie Weil, 
Gotshal & Manges oraz Orrick, Herrington & Sutcliffe. Nomura International Plc jest 
wyłącznym doradcą finansowym TVN.  
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Kontakt Grupa Canal+ : Kontakt Grupa ITI : 
 
Laurence Gallot: +33 1 71 35 02 22 
Antoine Banet-Rivet: +33 1 71 35 00 26 
 
 

 
Agnieszka Milewska: +48 22 453 34 20 
Romano Fanconi: +41 44 258 88 88 
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O TVN: TVN S.A („TVN”) jest jedyną spółką działającą wyłącznie w branży mediów 
elektronicznych, notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. TVN 
jest też wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. W chwili obecnej nadaje 11 
następujących kanałów telewizyjnych: 
 

TVN - wiodący kanał telewizyjny, oferujący wysokiej jakości programy 
rozrywkowe oraz rzetelne i niezależne audycje informacyjne.  

 
TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-
publicystycznym kanałem telewizyjnym. 
 
TVN24 Biznes i Świat jest kanałem informacyjnym o tematyce 
biznesowej i międzynarodowej.  
 
TVN Meteo to pierwszy polski kanał telewizyjny o pogodzie. 
 
TVN Turbo jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym 
do mężczyzn i zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji.  
 
TVN Style jest kanałem telewizyjnym adresowanym do kobiet, 
poświęconym urodzie, stylom życia, modzie oraz zdrowiu.  
 
TTV - kanał telewizyjny oferujący publicystykę, informację i  dokument 
społeczny - dostępny w sieciach kablowych, na platformach cyfrowych 
oraz w ramach naziemnej telewizji cyfrowej.  
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym.  
 
ITVN jest kanałem telewizyjnym skierowanym do widowni pochodzenia 
polskiego zamieszkałej za granicą, dostępnym w Europie, Ameryce 
Północnej i w Australii.  
 
Telezakupy Mango to jedyny w Polsce całodobowy kanał 
telesprzedażowy. 
 
NTL jest lokalnym kanałem telewizyjnym adresowanym do mieszkańców 
Radomska i okolic.  



 
 
TVN posiada w swojej ofercie produktów online m.in.: 

  
 

player.pl – platforma VOD, umożliwia bezpłatny dostęp online do 
bogatej biblioteki seriali i programów telewizyjnych. Jest dostępna 
m.in. na urządzeniach z systemem Android i iOS, konsolach PS3, 
w telewizorach wiodących producentów oraz w dekoderach 
kablowych i satelitarnych. Pozwala oglądać niektóre ulubione 
programy nawet przed emisją na antenie. 

 
 
tvn24.pl - portal informacyjny z największą ilością wideo, łączący 
efektywnie tekst i obraz, będący liderem w swojej kategorii. 

 
Akcje TVN S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
7 grudnia 2004 r. 


