
Spotkanie 
inwestorskie

Warszawa, 6 maja 2021 roku

Bądź z nami na bieżąco:

@imssensory



* Pod pojęciem ”zysk netto” kryje się zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Wyniki finansowe za  2020 rok

Wybrane dane finansowe (w mln zł)

sprzedaż EBIT EBITDA zysk netto*

2019 2020



w szt. 2019 2020
Szacunek  
30.04.2021

Lokalizacje 
abonamentowe audio 
i wideo, w tym:

15 880 16 270 16 926

segment ekonomiczny audio 3 837 4 220 b.d.

Lokalizacje 
abonamentowe aroma 3 953 3 966 3 767

RAZEM
19 833 20 236 20 693

Lokalizacje abonamentowe Grupy IMS

audio i wideo aroma

Liczba lokalizacji

audio i wideo aroma



w mln zł
Dywidenda

(A)

Skupy akcji

(B)

Dystrybucja gotówki
(A+B)* 

Dystrybucja gotówki 
jako % zysku netto

2014 2,7 1,0 3,7 66,6

2015 7,7 5,0 12,7 183,5

2016 4,0 1,7 5,7 100,2

2017 7,9 2,0 9,9 125,2

2018 6,0 4,0 10,1 108,2

2019 6,3 3,5 9,7 103,6

2020 1,6 1,3 2,9 92,8

* Pod pojęciem „dystrybucja gotówki” kryje się suma strumieni wypłaconych dywidend i dokonanych skupów akcji własnych

o Od 2015 roku dystrybucja gotówki wśród akcjonariuszy w postaci dywidend i skupów akcji regularnie przekracza sumę
wygenerowanego zysku netto za dany okres obrachunkowy

o Średni wskaźnik dystrybucji gotówki za ostatnie 7 lat (2014-2020) stanowił 111,4% wypracowanego
zysku netto

Dystrybucja gotówki



o Spółka wypłaca nieprzerwanie od 9 lat 
dywidendę

o W maju 2016 Spółka zmieniła politykę 
dywidendową podnosząc minimalny 
poziom dywidendy z 30% do 60% zysku 
netto osiąganego przez Grupę IMS

o Pozostała część zysku alokowana jest 
w inwestycje w najbardziej rentowne 
segmenty działalności oraz nowe projekty 
powiększające przychody i zyski Grupy

o We wrześniu 2020 r. wypłacona została 
dywidenda za 2019 rok w wys. 5  gr/akcję. 

Regularna wypłata dywidend

Uwzględniając dywidendę wypłaconą za 2019 rok, 
za lata 2012-2019 IMS S.A. wypłaciła ok. 31,9 mln zł w formie dywidendy

Dywidenda na akcję (w zł) – oś lewa

Stopa dywidendy (w %) – oś prawa



Rok Zrealizowane 
transze (w szt.)

Akcje nabyte 
(w szt.)

Akcje nabyte 
(w tys. zł)

Udział w kapitale
(w %)*

2014 3 461 788 996,5 1,48

2015 3 2 283 505 4 951,2 7,34

2016 1 786 220 1 690,4 2,53

2017 2 539 926 1 965,3 1,74

2018 6 1 140 204 4 026,5 3,67

2019 4 916 183 3 422,6 2,95

01.01 – 28.02.2020 1 325 000 1 300,0 1,05

RAZEM 20 6 452 826 18 352,5 20,75

* Udział w kapitale własnym odnosi się do aktualnej liczby akcji IMS, a nie liczby akcji na koniec każdego przedstawionego okresu w tabeli

Skup akcji własnych



o Poszerzanie portfolio sektorowego klientów – m. in. bankowość 
i segment stacji benzynowych

o Rozwój usług abonamentowych, w tym w segmencie ekonomicznym audio

o Optymalizacja synergii na bazie przejętego APR

o Nowe projekty:

1. muzyczne studio produkcyjne - własne bazy muzyczne (od 1 sierpnia        
Piotr Kabaj, ex-CEO Warner Music, liderem projektu) 

2. Aroma Next Generation (wdrożenie komercyjne - IV Q 2021)

o Transakcje M&A – podmioty o identycznym
lub bardzo podobnym modelu biznesowym 
albo istotnie uzupełniające ofertę Grupy IMS

Kierunki rozwoju



własne biblioteki muzyczne o Studio zapewnia pozyskanie praw i zezwoleń do utworów 
w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie poprzez 
przeniesienie na CM m. in.:
1. autorskich praw majątkowych do każdego utworu,
2. praw pokrewnych (tzw. prawa producenckie),
3. praw do wykonywania praw zależnych

o Nowe pola eksploatacji najistotniejszą korzyścią – np. licencjonowanie 
baz muzycznych (opłata od jednej lokalizacji wynosi 5-10 
EUR/miesięcznie przy szacowanym potencjale europejskim ok. 200 
tys. lokalizacji)

o Rozpoczęcie działalności na początku 2019 roku – od 1 sierpnia 2019r. 
liderem projektu został Piotr Kabaj (ex-CEO Warner Music na Polskę i 
region CEE)

o W 12.2020 r. podpisano umowę inwestycyjną dotyczącą pozyskania 
kapitału w wysokości 140 tys. EUR – zagraniczny inwestor objął 4,9% 
kapitału zakładowego CM (menedżer z wieloletnim doświadczeniem 
w największych firmach europejskich z branży marketingu 
sensorycznego zaangażuje się także w sprzedaż katalogów 
muzycznych CM do firm zlokalizowanych w Europie Zachodniej)

o W najbliższej przyszłości planowane są kolejne rundy finansowania 
przy znacznie wyższych poziomach wyceny 

Projekt Closer Music

własne bazy 
muzyczne 

do wykorzystania 
na playlistach

Klientów 
Grupy IMS

nowe pola 
eksploatacji, 
dotychczas 

niewystępujące 
w Grupie IMS

obniżka kosztów 
działalności

źródło 
dodatkowych 
przychodów



✓Audio Marketing Sp. z o.o. działa od kilku lat w branży audiomarketingu

✓AM obecnie posiada ponad 6 tys. lokalizacji, do których dostarcza usługi abonamentowe audio 

Audio Marketing („AM”) – najnowsza akwizycja Grupy IMS

/dane w tys. PLN/ ROK 2020 ROK 2019

Przychody 2 440 2 094

EBIT 1 160 951

EBITDA 1 168 958

Zysk netto 1 043 851

Aktywa trwałe 21 28

Należności 497 406

Środki pieniężne 779 582

Kapitał własny 1 115 923

Zobowiązania 215 201

Wybrane dane finansowe AM (wg ustawy o rachunkowości, nie badane przez audytora) za 2020 i 2019 rok



✓ IMS zapłaci właścicielom AM 4,25 mln zł (do 1 lipca 2021, czyli ustalonego maksymalnego terminu podpisania 

umowy inwestycyjnej)

✓Dodatkowe wynagrodzenie objęte klauzulą earn-out wyniesie 1,55 – 6,5 mln zł w zależności od skali zysku netto 

wygenerowanego przez AM w wybranym przez dotychczasowych właścicieli rocznym okresie rozliczeniowym 

pomiędzy 01.07.2021 – 31.12.2022)

✓Suma ww. płatności według szacunków Zarządu IMS będzie stanowić 5-8 krotność zysku netto wygenerowanego 

przez AM dla Grupy IMS

✓W celu zmotywowania dotychczasowych wspólników AM IMS przyznał prawo do dodatkowej zapłaty w wysokości 

17,5% zysku netto AM w latach 2023 – 2026

✓ Integracja AM poprawi pozycję konkurencyjną Grupy IMS w obszarze audiomarketingu oraz umożliwi 

wygenerowanie synergii przychodowych (cross-selling usług wideo, aroma i systemów Digital Signage). 

Audio Marketing („AM”) – najnowsza akwizycja Grupy IMS
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