Grupa TP i Grupa TVN
podpisały długoterminową
umowę o współpracy
w zakresie dostarczania
treści, telewizji i usług
komunikacyjnych
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tylko kooperacja może zapewnić skuteczne synergie
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obaj partnerzy odniosą znaczne korzyści z współpracy
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dziękujemy
Kontakty w Grupie TP

Kontakty w Grupie TVN

Wojciech Jabczyński
rzecznicy prasowi
tel: +48 22 527 19 39
kom: +48 502 121 859
e-mail:
wojciech.jabczynski@telekomunikacja.pl

Karol Smoląg
tel: +48 22 856 66 88
kom: +48 516 444 388
e-mail: k.smolag@tvn.pl

relacje inwestorskie
Jacek Kunicki
tel: +48 22 527 23 27
kom: +48 501 125 910
e-mail: jacek.kunicki@telekomunikacja.pl

Tomasz Poźniak
tel: +48 22 453 56 93
kom: +48 516 444 316
e-mail: t.pozniak@tvn.pl
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zastrzeżenie
Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań, m.in.
odnoszące się do naszej działalności, wyników finansowych i wyników operacyjnych.
Stwierdzenia te można zidentyfikować poprzez fakt, że nie odnoszą się one bezpośrednio do
faktów historycznych lub aktualnych. Wiele takich stwierdzeń zawiera się w określeniach takich
jak „może”, „będzie”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „uważać”, „szacować”, „zamierzać”, „projekt”,
„plan”, „pro forma” oraz użyciu czasowników warunkowych. Czynniki, które mogłyby
spowodować znaczące odchylenie faktycznych wyników od oczekiwanych obejmują m.in. te
opisane prospekcie emisyjnym złożonym do Komisji Nadzoru Finansowego, otoczenie
konkurencyjne, w którym działamy, zmiany w ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz zmiany na
polskich, amerykańskich i/lub światowych rynkach finansowych i/lub kapitałowych. Stwierdzenia
odnoszące się do przyszłych oczekiwań odzwierciedlają poglądy osób zarządzających na dzień
ich publikacji. Nie bierzemy na siebie żadnego zobowiązania do aktualizacji tego typu
stwierdzeń w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności zachodzących po dacie wydania
niniejszego dokumentu. Zwracamy uwagę czytelników, aby zbytnio nie polegali na
stwierdzeniach odnoszących się do przyszłych oczekiwań, gdyż są one aktualne jedynie
w momencie sporządzania niniejszego dokumentu.
8

