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INFORMACJA PRASOWA         07.02.2018 r. 

 

CLOSING TRANSAKCJI – INEA PRZEJĘTA PRZEZ MACQUARIE EUROPEAN INFRASTRUCTURE 

FUND 5 (MEIF5). 

W środę 07.02.2018 r. w Amsterdamie nastąpiło przejęcie większościowych udziałów w Grupie INEA 

przez fundusz inwestycyjny Macquarie European Infrastructure Fund 5 (MEIF5). 

2 grudnia 2017 r. podpisano umowę sprzedaży Grupy INEA. Na jej podstawie fundusz Macquarie European 

Infrastructure Fund 5 (MEIF5), zarządzany przez Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), nabył 

7 lutego większościowe udziały w INEA. Umowa została pozytywnie zaopiniowana przez Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów na początku stycznia.    

Jesteśmy zadowoleni z tak sprawnego przebiegu transakcji z MEIF5. Cieszymy się z tego partnerstwa oraz 

wsparcia nowego właściciela we wdrożeniu naszych nowych, ambitnych planów oraz umocnienia pozycji na 

rynku – komentuje transakcję Janusz Kosiński, Prezes Zarządu INEA S.A. 

MEIF5 wesprze Grupę INEA w realizacji strategii dalszego rozwoju, przede wszystkim w realizowanej przy 

wsparciu funduszy unijnych inwestycji rozbudowy sieci światłowodowej w całej Wielkopolsce. W ramach tego 

rozpoczynającego się właśnie projektu INEA zainwestuje w regionie blisko 500 mln złotych. Operator 

rozważa również rozszerzenie swoich działań poza Wielkopolskę, głównie w ramach trzeciego konkursu 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

INEA to lider usług telekomunikacyjnych w Wielkopolsce oraz jedna z czterech największych sieci kablowych w kraju. 

Firma jest obecna w segmencie Klientów indywidualnych, usług dla firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz szkół. 

INEA dostarcza głównie usługi internetu szerokopasmowego, telewizji, telefonii mobilnej i stacjonarnej oraz usługi 

profesjonalne dla biznesu i data center. Dzięki realizowanym inwestycjom, operator jest liderem w zakresie infrastruktury 

światłowodowej w Wielkopolsce.  

Według rankingu głównego Speedtest.pl za rok 2017, INEA to dostawca najszybszego internetu w Polsce. Firma jest 

także laureatem wielu nagród, w tym, jako jedyna polska firma, prestiżowej nagrody FTTH Council Europe, za działania 

na rzecz rozbudowy sieci dostępowych w technologii FTTH. 

 


