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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

05.07 Puls Biznesu: Orange i T-Mobile jeszcze bardziej razem

Wspólna spółka właścicieli PTK Centertel i PTC zajmuje się zakupami
telefonów, IT i sprzętu sieciowego. Współpraca operatorów może
wymusić oszczędności w Polkomtelu. Rynek spekuluje, że obok
oszczędności w samym Polkomtelu, Zygmunt Solorz-Żak będzie
próbował zmniejszyć koszty w ramach synergii z Cyfrowym Polsatem.
-Polkomtel i Cyfrowy są niezależnymi podmiotami i z powodzeniem
mogą funkcjonować oddzielnie. Nie ma planów ich łączenia, ale
oczywiście możliwa jest ewentualna współpraca tych podmiotów. Na
razie jednak za wcześnie na jakiekolwiek tego typu dywagacje. Obecnie
musimy złożyć wniosek do UOKiK-u i cierpliwie czekać na zgodę urzędu –
mówi Zygmunt Solorz-Żak.
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mówi Zygmunt Solorz-Żak.

Dziennik Gazeta Prawna: Orange i Play włączają się do wyścigu o

mobilny Internet

Walka o klientów korzystających z sieci będzie coraz ostrzejsza, bo to
jedyny segment rynku, który nadal rośnie. Nie minął jeszcze tydzień od
ogłoszenia o przejęciu przez Zygmunta Solorza-Żaka operatora sieci
komórkowej Plus, a konkurenci już starają się uprzedzić posunięcia
jednego z najbogatszych Polaków. Jeszcze przed przejęciem Plusa Solorz-
Żak miał w ręku asa: koncesje na częstotliwości umożliwiające
wykorzystanie supernowoczesnej technologii LTE.

06.07 Puls Biznesu: Telekomy czeka fala konsolidacji

Sprzedaż Polkomtela Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi zachęci inwestorów
na rynku telekomunikacyjnym do łączenia sił.
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06.07 Dziennik Gazeta Prawna: Komórkowe disco polo, czyli nowa jakość w

telekomunikacji

Według publicysty Pawła Rożyńskiego, konkurencję na rynku telefonii
komórkowej Zygmunt Solorz-Żak może pokonać nie tyle szybkim
Internetem, ile niższymi kosztami i tanimi połączeniami. I właśnie tego
należy się po nim spodziewać.

Parkiet: Hawe pomyśli o Sferii

Rozważamy ofertę kupna Sferii – deklaruje szef Hawe. Dla Cyfrowego
Polsatu przejęcie spółki od właściciela to temat zamknięty.

Dziennik Gazeta Prawna: Kazimierczak: Transakcja Solorza

to majstersztyk

07.07
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to majstersztyk

Według eksperta ds. mediów i komunikacji Centrum im. A.
Smitha, przyszłość (na rynku komunikacji i konsumpcji
mediów) będzie należała do tych, którzy będą mieć
infrastrukturę komunikacyjną oraz unikalne, atrakcyjne treści.
Ci będą zarabiać. Polsat/Plus ma wszelkie atuty w ręku, żeby
stać się wielkim beneficjentem zmian – niezależnie od tego,
które narzędzie czy narzędzia staną się dominujące. Bowiem
Polsat/Plus może pójść właściwie w każdym kierunku, a
pójdzie w takim, w którym pójdzie konsument.

08.07 Puls Biznesu: Rusza rewolucja na ekranie

ITI – już oficjalnie – szuka chętnych do kupna Grupy TVN. Zmiana
właściciela TVN spowoduje potężne roszady na rynku. Koncern może się
zbliżyć do telekomunikacji.
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Gazeta Wyborcza: Wielki eksperyment Solorza

Analitycy są zgodni: w największym stopniu na przejęciu
Polkomtela skorzysta Cyfrowy Polsat. Platforma będzie mogła
tworzyć wspólne pakiety z operatorem komórkowym.
Powstaje groźny konkurent dla aliansu TP z platformą
cyfrową „n”. Według Piotra Janika, analityka z KBC, spółki
zaoszczędzą na wspólnej promocji swoich usług, a bazy ich
abonentów uzupełniają się nawzajem. Analityk dodaje, że
Cyfrowy Polsat może skorzystać na internetowej ofercie
Polkomtela, bo abonenci tej platformy są w większości poza
dużymi miastami, gdzie o szybki Internet jest trudno. Pozwoli
to platformie zmniejszyć wskaźnik odpływu abonentów.

08.07
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to platformie zmniejszyć wskaźnik odpływu abonentów.

Parkiet: Cyfrowy Polsat, Unia personalna w grupie

Tomasz Szeląg, członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego
Polsatu, zastąpił w zarządzie Telewizji Polsat pełniącego do
tej pory taką funkcję Eryka Walkiewicza.

09.07

10.07 Wprost: Wielki skok

Tę transakcję planował od lat. Teraz Polkomtel, operator sieci
komórkowej Plus, należy do niego. Kosztował 18 mld zł. Zygmunt Solorz-
Żak ma już prawdziwe imperium.



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr

48/2011/kor

5 lipca 2011

Korekta raportu nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku dotyczącego dopuszczenia do obrotu i daty pierwszego notowania obligacji

7,125% Senior Secured Notes zapadalnych 20 maja 2018 r. o wartości 350 mln EUR na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Luksemburgu

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w wyniku błędu pisarskiego w raporcie bieżącym nr 48/2011 z dnia 30 czerwca
2011 roku została podana nieprawidłowa data emisji obligacji przez spółkę Cyfrowy Polsat Finance AB, zależną od Spółki. W raporcie
podano datę 20 maja 2010 roku, podczas gdy data emisji to 20 maja 2011 roku. Zarząd Spółki niniejszym dokonuje korekty raportu
bieżącego nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w powyższym zakresie.

Prawidłowa treść raportu brzmi następująco:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), powziął wiadomość że z dniem 28 czerwca 2011 r. obligacje 7,125% Senior Secured Notes
zapadalne 20 maja 2018 r. o wartości nominalnej 350 mln EUR: 340 mln EUR oznaczonych numerem ISIN XS0626064363 oraz 10 mln EUR
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Raport bieżący nr 52

5 lipca 2011

zapadalne 20 maja 2018 r. o wartości nominalnej 350 mln EUR: 340 mln EUR oznaczonych numerem ISIN XS0626064363 oraz 10 mln EUR
oznaczonych numerem ISIN XS0626064017, wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB, jednostkę zależną Spółki, w dniu 20 maja
2011 r. (raport bieżący nr 34/2011 z 20 maja 2011 r.) ("Obligacje") zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Luksemburgu ("Giełda w Luksemburgu") oraz że w tym dniu nastąpiło pierwsze notowanie Obligacji na Giełdzie w Luksemburgu.

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz mTEL Sp. z o.o. w Warszawie

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka", "Cyfrowy Polsat" lub "Spółka Przejmująca") informuje, iż podjął decyzję o połączeniu Spółki ze
spółką mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000008837 ("mTEL" lub "Spółka Przejmowana"), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale
zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), Zarząd Cyfrowego Polsatu ,
zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu Spółek.

Połączenie nastąpi poprzez:

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze
sukcesji uniwersalnej, oraz

(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.
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Raport bieżący nr 53

6 lipca 2011

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i
obowiązki mTEL.

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH
połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 17 czerwca 2011 roku i opublikowanym w
dniu 4 lipca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 127, poz. 8632.
(…)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie
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6 lipca 2011 Zgromadzenie

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 sierpnia
2011 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 
podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
(…)



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

04-07-2011 16,85 16,50 16,52 0,43% 3 923

05-07-2011 16,59 16,30 16,48 0,73% 1 813

06-07-2011 16,43 16,30 16,31 -0,55% 3 088

Akcje Cyfrowego Polsatu
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06-07-2011 16,43 16,30 16,31 -0,55% 3 088

07-07-2011 16,50 16,34 16,39 -0,06% 718

08-07-2011 16,45 16,11 16,12 -1,59% 3 190

5 sierpnia 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Najbliższe wydarzenia


