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NASZE 30 LAT
Kalendarium rozwoju Grupy Agora
1989
8 maja - wydajemy pierwszy numer „Gazety Wyborczej”
1995
marzec - uruchamiamy Wyborcza.pl, pierwszą internetową wersję „Gazety Wyborczej”
1997
po raz pierwszy poznaliśmy laureata Nagrody Literackiej NIKE :P
1998
rozpoczynamy nadawanie pierwszego informacyjnego Radia TOK FM
1999
nasze akcje debiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
1999
po raz pierwszy przyznajemy tytuł Człowieka Roku „Gazety Wyborczej” – trafił on do Václava Havla
2001
styczeń - rusza portal Gazeta.pl
2002
marzec - przeprowadzamy się do nowej siedziby przy ul.Czerskiej 8/10 w Warszawie
2002
kwiecień - zostajemy właścicielem 12 tytułów prasowych i rozpoczynamy działalność na rynku
czasopism
2002
wrzesień - inwestujemy w rynek reklamy zewnętrznej, kupując udziały w spółce AMS
2004
czerwiec - swoją działalność rozpoczyna Wydawnictwo Agora (Biblioteka „Gazety Wyborczej”)
2009
zostajemy właścicielem Yieldbirda (wówczas AdTaily)
2010
pierwsza edycja Nagrody im.Ryszarda Kapuścińskiego
2010
sierpień – ogólnopolska sieć kin Helios dołącza do Grupy Agora
2012
maj – uruchamiamy Publio.pl, internetową księgarnię z e-bookami i audiobookami
2012
wrzesień – rozpoczynamy działalność filmową - powstaje spółka NEXT FILM
2014
luty – jako pierwsi w Polsce wprowadzamy płatny, limitowany dostęp do treści „Gazety Wyborczej”
i rozpoczynamy sprzedaż prenumeraty cyfrowej tego dziennika
2014
marzec – rusza naziemny kanał filmowy Stopklatka TV. W 2018 r. Agora wychodzi z inwestycji,
sprzedając swoje udziały spółce Kino Polska TV
2015
premiera naszej pierwszej samodzielnej produkcji filmowej
2016
liczba aktywnych płatnych subskrypcji „Gazety Wyborczej” przekroczyła 100tys.
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2016
grudzień – na platformie MUX-8 rusza nasza stacja telewizyjna METRO TV. Niecały rok później jedna
z największych globalnych grup medialnych Discovery kupuje od Agory 100 proc. udziałów w tym
przedsięwzięciu
2017
Agora debiutuje w prestiżowym RESPECT Index, indeksie spółek odpowiedzialnych GPW
2018
czerwiec - należąca do Agory sieć kin Helios wprowadza na rynek Helios Dream. To nowy koncept
kameralnych sal kinowych premium o podwyższonym standardzie i nowoczesnym designie
2018
wrzesień - Agora inwestuje w spółkę Roi Hunter, szybko rozwijającego się dostawcę rozwiązań
marketingowych dla e-commerce
2019
luty - Agora zostaje mniejszościowym udziałowcem grupy Eurozet, nabywając 40% udziałów jej
kapitale zakładowym
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