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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
7.04 Rzeczpospolita: Aukcja LTE: do trzech razy sztuka 

W piątek UKE ogłosił trzecie już w ciągu ostatnich dziewięciu 
miesięcy konsultacje dokumentacji aukcyjnej częstotliwości 
800/2600 MHz. Prezes UKE zmieniła kształt dokumentacji po myśli 
Zygmunta Solorza-Żaka, który promował pomysł budowy jednej 
wspólnej sieci w paśmie 800 MHz. Popierał ten pomysł Play 
proponując rozwiązanie, w którym każdy z czterech operatorów 
komórkowych może wygrać tylko jedną czwartą pasma, a warunki 
aukcji stymulują firmy do zawarcia porozumienia o współpracy.  

Najważniejsze zamiany dotyczą: przeniesienia zapisów związanych 
z ograniczeniem współwykorzystywania częstotliwości do 30 MHz 
do części zobowiązań podejmowanych w ramach aukcji, oraz 
zniesienia tzw. spectrum cap, czyli limitu dla operatorów 
posiadających już znaczną ilość pobliskich częstotliwości 900 MHz. 
Ostatni zapis oznacza, że wszystkie podmioty, które będą 
startowały w aukcji, mogą kupić taką samą ilość częstotliwości.  

8.04 Parkiet: Orange Polska miał niezły kwartał 

Analitycy oczekują, że Orange Polska mógł wypracować w 
pierwszym kwartale 3,07 mld zł przychodów, ok. 930 mln zł 
EBIDTA i ponad 100 mln zł zysku netto. Uwzględniając 
jednorazowy wpływ sprzedaży portalu Wirtualna Polska zysk netto 
mógł przekroczyć nawet 200 mln zł.  

Operator broni bazy klientów, co widać po wynikach przenoszenia 
numerów. W I kw. 2014 Orange zanotował dodatni bilans 
przenosin na poziomie ok. 6 tys. numerów, co stanowi znaczną 
poprawę w stosunku do ubiegłego roku.  
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8.04 Rzeczpospolita: Klienci odchodzą już nie tylko do Playa 

Dwie duże sieci komórkowe zakończyły I kw. br. dodatnim 
bilansem przenosin numerów. Do Playa dołączył Orange Polska. W 
I kw. w Polsce przeniesiono z sieci do sieci 402,7 tys. numerów 
komórkowych, co stanowi wzrost o 8,1% w porównaniu do 
analogicznego okresu ubiegłego roku. Liderem rynku MNP 
pozostał Play, który przyjął netto w I kw. ok. 158 tys. numerów. Na 
drugim miejscu uplasował się Orange Polska, który zyskał netto 5,7 
tys. numerów. T-Mobile i Plus były w I kw. br. na minusie.  

Rzeczpospolita: Reklama polubiła starsze osoby 

Zdaniem MillwardBrown widoczny jest trend konsumencki 
polegający na docenianiu osób starszych, w związku z czym rośnie 
obszar marketingu skierowanego do osób starszych. Grupa ta 
liczyła w 2010 r. 6,4 mln ludzi a w 2020 r. będzie liczyła ok. 2 mln 
więcej. Jednocześnie rośnie ich siła nabywcza. Udział osób z 
dochodem powyżej 2 tys. zł wzrósł w grupie powyżej 60 roku życia 
w ciągu ostatnich 6 lat z 4,6% do 18%.  

Kierując się tymi zmianami, TVP w lutym rozpoczęła pakietową 
sprzedaż reklam dla grupy widzów 16-59 lat. Od lat tzw. grupę 
komercyjną stanowią widzowie w grupie 16-49 lat. Choć ruch TVP 
zapewne niewiele zmieni na telewizyjnym rynku, dopóki śladem 
nadawcy nie pójdzie konkurencja, można go uznać za zwiastun 
zmian rynkowych.  
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Parkiet: Spółki z potencjałem i bez na II kwartał 

Analitycy Espirito Santo przedstawili typy inwestycyjne na 
rozpoczęty kwartał. Na liście najatrakcyjniejszy spółek znalazł się 
m.in. Cyfrowy Polsat. 

W ocenie brokera kurs Cyfrowego Polsatu nie uwzględnia w pełni 
korzyści związanych z przejęciem Polkomtelu. Analitycy 
przypominają, że po sfinalizowaniu zakupu w 90% zysk EBIDTA 
będzie pochodził z defensywnej spółki telekomunikacyjnej i 
segmentów płatnej telewizji cyfrowej, a ok. 10% z cyklicznej 
reklamy telewizyjnej. – Skumulowany efekt synergii, do 2019 r., po 
sfinalizowaniu transakcji, wyceniany przez zarząd spółki na ok. 2 
mld zł po stronie przychodów i ok. 1,5 mld zł po stronie kosztów, 
powinien pozwolić spółce na zwiększenie przychodów i zysku 
EBIDTA oraz na podniesienie marży EBIDTA o ok. 3,5% - powiedział 
Konrad Księżopolski, szef analityków BESI. 

9.04 Rzeczpospolita: Orange obiecuje nowy smartfon co rok  

Orange Polska zaprezentował zasady nowych ofert, które zastąpią 
dotychczasowe propozycje telekomu dla klientów indywidualnych 
oraz małych i średnich firm. Podobnie jak Play, Polkomtel i Cyfrowy 
Polsat także Orange nastawia się na sprzedaż jak największej liczby 
usług gospodarstwom domowym, proponując abonentom rabaty, 
gdy kupują kolejną usługę. Wyróżnikami nowej oferty mają być 
minuty wymienne na rozmowy w roamingu w najdroższych 
abonentach, ale przede wszystkim częstsza wymiana telefonu 
komórkowego na nowy. Będzie to możliwe co 12 miesięcy, czyli po 
roku obowiązywania dwuletniej umowy i będzie wiązało się z 
podpisaniem umowy na kolejne dwa lata.  

Specjaliści podkreślają, że propozycja Orange Polska nie jest łatwa, 
a klienci mogą mieć problem z jej pełnym zrozumieniem ze 
względu na złożoność.  

10.04 Parkiet: Orange też ma pomysł na szybki internet 

Jak podpiąć wszystkich Polaków do szybkiej sieci internetowej, jak 
chce Komisja Europejska? Orange Polska zaproponował, aby 
stworzyć spółkę specjalnego przeznaczenia (SPV), która miałaby 
inwestować m.in. tam, gdzie istnieją na mapie internetowej tzw. 
białe plamy. SPV wykorzystywałaby pieniądze unijne z kolejnej 
perspektywy 2015-2020 (ok. 4,3 mld zł). Spółka byłaby podmiotem 
komercyjnym, a jej udziałowcami mieliby być operatorzy, 
dostawcy sprzętu, instytucje finansowe. Jej podstawowym 
zadaniem byłaby realizacja celów Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa za pomocą środków publicznych i prywatnych. SPV 
miałaby także być operatorem hurtowym i na jednakowych 
warunkach udostępniać sieć wszystkim przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym zainteresowanym świadczeniem usług 
detalicznych na danym terenie.  
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10.04 Rzeczpospolita: Cyfrowe żniwa w telewizji (autor: Anna 

Streżyńska) 

Do lutego 2014 r. do niemal 30% pokrycia wzrosła penetracja 
naziemnej telewizji cyfrowej. Zapowiedziano uruchomienie 
kolejnych trzech multipleksów. Skutki rynkowe wprowadzenia 
naziemnej telewizji cyfrowej w takiej skali są dziś trudne do oceny, 
obejmą zmiany na rynku telewizji płatnej i bezpłatnej, 
przetasowania udziałów rynkowych głównych graczy, zmiany 
podziału tortu reklamowego, zmiany cen usług i zawartości 
pakietów, szczególnie bezpośrednio konkurujących pakietów 
podstawowych w telewizji kablowej i satelitarnej.  

Zwolnione przez TV analogową częstotliwości przeznaczone na 
ósmy multipleks zostaną przeznaczone na emisję TV cyfrowej 
naziemnej. Zainteresowanie rezerwacją częstotliwości jest bardzo 
duże, gdyż wszyscy chcą budować swoją pozycję rynkową w 
oparciu o częstotliwości naziemne i postrzegają ósmy multipleks 
jako szansę na zaistnienie i równoprawne konkurowanie w tym 
masowym segmencie rynku.  

12-13.04 Parkiet: TVN - będzie skup akcji 

Akcjonariusze TVN przegłosowali w piątek plan skupu akcji 
własnych. TVN chce zebrać z rynku maksymalnie 34 mln akcji (do 
10% kapitału zakładowego). Może na to wydać maksymalnie 500 
mln zł. Pieniądze na skup akcji mają pochodzić z kapitału 
rezerwowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych. Programem 
objęte są wszystkie akcje spółki. Cena nabycia akcji w ramach buy-
backu nie może być wyższa niż 30 zł. W piątek na giełdzie papiery 
kosztowały 16,48 zł. 
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12-13.04 Parkiet: Wyjście Third Avenue z akcjonariatu Netii może być 

okazją do przejęcia nad spółką kontroli 

W czwartek właściciela zmieniło 7,2% walorów Netii. Mennica 
Polska, kontrolowana przez Zbigniewa Jakubasa, poinformowała, 
że jej spółka zależna kupiła pakiet akcji odpowiadający 3,18% 
kapitału. Nie wiadomo, kto kupił pozostałą cześć sprzedanego w 
czwartek pakietu.  

Netia przedstawiła właśnie kilkuletni plan dystrybucji gotówki do 
inwestorów. Jej akcje stanowią relatywnie atrakcyjną lokatę. Przy 
kursie 5,37 zł, po którym handlowano jej papierami w 
pakietówkach, stopa dywidendy wynosiła 7,8%.  

Według „Parkietu” po stronie podażowej stoi długoterminowy 
inwestor finansowy Netii – Third Avenue, który ma do sprzedania 
jeszcze 7% akcji.  
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Doręczenie przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) warunkowego zawiadomienia o umorzeniu wyemitowanych 
przez tę spółkę niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR z 
terminem zapadalności w 2018 roku 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o złożeniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez jej spółkę 
zależną – Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) („Cyfrowy Polsat Finance”) – zawiadomienia o umorzeniu (ang. notice of 
redemption) wszystkich wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance niepodporządkowanych obligacji 
zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350.000.000 EUR z terminem zapadalności w 2018 roku i 
oprocentowaniu 7,125% (ang. EUR 350,000,000 7.125% Senior Secured Notes due 2018) („Obligacje SSN”). 

O emisji Obligacji SSN przez Cyfrowy Polsat Finance oraz ich warunkach Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 
34/2011 z 20 maja 2011 r. 

Umorzenie Obligacji SSN ma nastąpić w dniu 8 maja 2014 r. („Dzień Umorzenia”). 

Umorzenie Obligacji SSN będzie możliwe po spełnieniu (bądź uchyleniu przez Cyfrowy Polsat Finance, według 
własnego uznania) następujących warunków: 

(1) otrzymania przez Spółkę środków netto (ang. net cash proceeds) (po przewalutowaniu), kosztów oraz wydatków w 
kwocie wystarczającej na uiszczenie wszelkich płatności w związku z umorzeniem Obligacji SSN, na podstawie nowej 
umowy kredytów (ang. new senior facilities agreement), którą m.in. Spółka ma zawrzeć przed Dniem Umorzenia; oraz 

(2) otrzymania przez Spółkę środków netto (po przewalutowaniu), kosztów oraz wydatków w kwocie wystarczającej na 
spłatę całości zadłużenia Spółki z tytułu zawartej m.in. przez Spółkę umowy kredytów (ang. Senior Facilities 
Agreement) z dnia 31 marca 2011 r., ze zmianami, na podstawie nowej umowy kredytów, o której mowa w punkcie 
(1). 

Obligacje zostaną umorzone po cenie równej 100% wartości nominalnej Obligacji powiększonej o zmienną premię 
(ang. Applicable Fixed Rate Premium), obliczoną na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji (ang. 
Indenture), oraz o naliczone i należne odsetki w wysokości 33,25 EUR za każdy 1.000 EUR wartości nominalnej 
Obligacji do Dnia Umorzenia (bez tego dnia). 

 



Ostatnie wydarzenia 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu             7 – 13 kwietnia 2014 

Raport bieżący nr 26 
11 kwietnia 2014 r.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2014 r. Spółka jako kredytobiorca wraz z 
Telewizją Polsat sp. z o.o., Cyfrowym Polsatem Trade Marks sp. z o.o., Polsat License Ltd. oraz Polsat Media Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zawarła z konsorcjum banków polskich i zagranicznych na czele z: ING Bank 
Śląski S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Société Générale Corporate and Investment Banking 
(„Globalni Bankowi Koordynatorzy”) oraz obejmującym Société Générale Bank & Trust S.A., HSBC Bank plc, Bank 
Millennium S.A., Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BNP Paribas Fortis SA/NV, Credit Agricole Bank Polska S.A., 
Credit Agricole Corporate & Investment Banking, DNB Bank ASA, DNB Bank Polska S.A., Erste Group Bank AG, mBank 
S.A., PZU FIZ AN BIS 1, Raiffeisen Bank Polska S.A., RBS Bank (Polska) S.A., Société Générale S.A., Oddział w Polsce, The 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., oraz jak również UniCredit Bank 
AG, London Branch, który działa jako Agent kredytu (ang. Agent) oraz jako Agent Zabezpieczeń (ang. Security Agent), 
umowę kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) („Umowa Kredytów”). 

Umowa Kredytów przewiduje udzielenie Spółce kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan) do maksymalnej kwoty 
w wysokości 2.500.000.000,00 zł (dwa miliardy pięćset milionów złotych) („Kredyt Terminowy”) oraz 
wielowalutowego kredytu rewolwingowego (ang. Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty stanowiącej 
równowartość 500.000.000,00 zł (pięciuset milionów złotych) („Kredyt Rewolwingowy”).  

Kredyt Terminowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla 
odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży, natomiast Kredyt Rewolwingowy oprocentowany jest 
według zmiennej stopy procentowej będącej sumą, w zależności od waluty zadłużenia stopy WIBOR (dla zadłużenia w 
złotych) lub EURIBOR (dla zadłużenia w euro) lub LIBOR (dla zadłużenia w innej dopuszczalnej Umową Kredytów 
walucie) dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża Kredytu Terminowego i Kredytu 
Rewolwingowego uzależniona jest od poziomu wskaźnika „całkowite zadłużenie” (ang. total leverage), w taki sposób, 
że im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa. Kredyt Terminowy będzie 
spłacany w kwartalnych ratach, o różnej wysokości, począwszy od 30 czerwca 2014 r., a ostateczną datą spłaty kredytu 
będzie 11 kwietnia 2019 r. Ostateczną datą spłaty całości Kredytu Rewolwingowego, jest również dzień 11 kwietnia 
2019 r. 
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Wierzytelności wobec Spółki i pozostałych dłużników z tytułu powyższych kredytów zostaną zabezpieczone 
zabezpieczeniami ustanawianymi przez Spółkę, jak i przez inne podmioty. W szczególności, zabezpieczenia te 
obejmować będą zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki i innych odpowiednich podmiotów, zastawy rejestrowe i finansowe na 
akcjach i udziałach spółek zależnych Spółki, cesje praw na zabezpieczenie, hipoteki, oświadczenia notarialne o 
poddaniu się egzekucji oraz analogiczne zabezpieczenia ustanowione na udziałach (akcjach) lub aktywach spółek 
zależnych Spółki, które są rządzone prawem obcym. 

Kredyt Terminowy i Kredyt Rewolwingowy zostaną wykorzystane przez Spółkę w szczególności na:  

(1) spłatę całości zadłużenia wynikającego z lub powołanego w następujących dokumentach: (i) umowa kredytu 
niepodporządkowanego (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 31 marca 2011 r. ze zmianami, zawarta przez Spółkę 
(jako kredytobiorcę) oraz określone strony finansujące, (ii) umowa dotycząca emisji dłużnych papierów wartościowych 
(ang. Indenture) z dnia 20 maja 2011 r. odnosząca się do zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych (ang. 
Senior Secured Notes);  

(2) finansowanie bieżącej działalności Grupy. 

Ponadto Umowa Kredytów dopuszcza m.in. możliwość: (i) wykorzystania powyższych Kredytów na spłatę zadłużenia 
wynikającego z umowy dotyczącej emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 17 lutego 2012 r. 
odnoszącej się do obligacji pay-in-kind (ang. PIK Notes) („Obligacje PIK”) wyemitowanych przez Eileme 1 AB (publ), 
spółkę prawa szwedzkiego, spółkę zależną Metelem Holding Company Limited („Metelem”), która z kolei zaś jest 
spółką dominującą Polkomtel Sp. z o.o. oraz (ii) finansowania akwizycji i innych płatności dozwolonych Umową 
Kredytów. Niezależnie od powyższego, na dzień niniejszego raportu bieżącego, Spółka nie może zapewnić, że 
jakiekolwiek umorzenie oraz spłata Obligacji PIK, jak również spłata innych zobowiązań spółek z Grupy Metelem, 
będzie miała miejsce i kiedy będzie miała miejsce. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytów, w przypadku gdy wskaźnik zadłużenia (ang. total leverage) jest 
utrzymany poniżej wskazanego w tej Umowie poziomu, Spółka ma możliwość zaciągnięcia dodatkowych kredytów 
(ang. additional facilities). Warunki takich dodatkowych kredytów będą ustalane każdorazowo w umowie w związku z 
dodatkowym kredytem (ang. additional facility accession deed, zawieranej w związku z zaciągnięciem takiego 
dodatkowego kredytu, przy czym termin spłaty takiego dodatkowego kredytu nie może być wcześniejszy niż 6 miesięcy 
po ostatecznej spłacie Kredytu Terminowego oraz Kredytu Rewolwingowego.  
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Umowa Kredytów przewiduje obowiązek spełnienia standardowych w tego typu transakcjach warunków 
zawieszających (ang. conditions precedent) wypłatę opisanych powyżej Kredytów oraz obowiązek spełnienia, po 
uruchomieniu Kredytów, o których mowa powyżej, warunków następczych (ang. conditions subsequent), które 
również są standardowo spotykane w transakcjach tego typu. 

Umowa Kredytów została uznana za znaczącą w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie 
cztery kwartały obrotowe. 

Zawarcie przez Spółkę Umowy Kredytów ma na celu pozyskanie refinansowania, które umożliwi spłatę całości 
zadłużenia wynikającego z lub powołanego w dokumentach wskazanych powyżej, a co jest jednym z warunków 
zawieszających dla zobowiązania Spółki do wyemitowania akcji na rzecz wspólników spółki Metelem, oraz 
zobowiązania wspólników Metelem do przeniesienia na Spółkę udziałów Metelem w zamian za akcje nowej emisji, 
zgodnie z postanowieniami umów inwestycyjnych Spółki ze wspólnikami Metelem z 14 listopada 2013 r. (opisanej w 
raporcie bieżącym 22/2013 z 14 listopada 2013 r.) oraz 19 grudnia 2013 r. (opisanej w raporcie bieżącym 27/2013 z 19 
grudnia 2013 r.). Spółka poinformuje odrębnie raportem bieżącym o spełnieniu tego warunku. 
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11 kwietnia 2014 r. 

Rusza drugi etap programu smartDOM Plusa i Cyfrowego Polsatu – korzyści za usługi PlusBanku 

Plus i Cyfrowy Polsat uruchamiają drugi etap programu smartDOM, który dotychczas obejmował usługi telewizji, 
dostępu do Internetu oraz telefonii i oferował klientom operatorów rabat na każdy kolejny produkt. Teraz abonenci 
Plusa i Cyfrowego Polsatu korzystający z Konta Plus w PlusBanku mogą dodatkowo obniżyć abonament wybranej usługi 
lub uzyskać rabat na doładowania dla telefonu. 

Klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu otrzymają w PlusBanku nowoczesną bankowość, która oferuje dostęp do usług przez 
Internet, telefon i SMS, darmowe wypłaty z sieci bankomatów „Euronet”, aplikację mobilną plusbank24 oraz dostęp do 
kredytu w koncie, który przez pierwsze 30 dni jest całkowicie bezpłatny. Usługi PlusBanku zostają zaoferowane w 
blisko 1200 punktach sprzedaży obydwu operatorów. W sieci sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu będzie można 
również skorzystać z kredytu gotówkowego.  

Więcej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/273844/rusza-drugi-etap-programu-smartdom-plusa-i-cyfrowego-polsatu-korzysci-za-
uslugi-plusbanku 

Przedpremiera drugiego sezonu serialu „Wikingowie” w IPLI! „Otwarte okno” HISTORY w Cyfrowym Polsacie 

Od 11 kwietnia do 5 maja br. wszyscy abonenci Cyfrowego Polsatu otrzymają w ramach „otwartego okna” promocyjny 
dostęp do kanału HISTORY, na którym obejrzą wiele nowości, w tym drugi sezon serialu, który w zeszłym roku podbił 
serca polskich widzów – „Wikingowie”. Pierwsze cztery odcinki drugiego sezonu „Wikingów” będą dostępne dla 
klientów Cyfrowego Polsatu w telewizji internetowej IPLA przed premierą telewizyjną, a kolejne równocześnie z 
pierwszą emisją na kanale HISTORY. 

Więcej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/274292/przedpremiera-drugiego-sezonu-serialu-wikingowie-w-ipli-otwarte-okno-
history-w-cyfrowym-polsacie 

Cyfrowy Polsat podpisał umowę kredytową na refinansowanie zadłużenia 

11 kwietnia br. Grupa Cyfrowy Polsat zawarła z konsorcjum banków polskich i zagranicznych umowę kredytową, której 
środki w wysokości do 3 mld zł zostaną przeznaczone w szczególności na refinansowanie zadłużenia Grupy na potrzeby 
spełnienia jednego z warunków zawieszających transakcji nabycia Metelem (spółki kontrolującej 100% akcji w 
Polkomtel) ogłoszonej 14 listopada 2013 r.  

Pozyskane finansowanie zostanie wykorzystane przez Cyfrowy Polsat w szczególności na spłatę całości zadłużenia z 
tytułu kredytu niepodporządkowanego udzielonego w 2011 r. (486 mln zł na koniec 2013 r.) oraz obligacji Senior 
Secured Notes wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) (1,439 mld zł na koniec 2013 r.), a także 
finansowanie bieżącej działalności Grupy. 

Więcej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/274687/cyfrowy-polsat-podpisal-umowe-kredytowa-na-refinansowanie-zadluzenia 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

07-04-2014 21,00 20,60 20,90 1,36% 3 299 

08-04-2014 21,00 20,85 20,88 -0,10% 1 078 

09-04-2014 21,18 20,70 20,73 -0,72% 4 578 

10-04-2014 21,09 20,40 20,40 -1,59% 4 667 

11-04-2014 20,63 20,22 20,63 1,13% 3 075 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu             7 – 13 kwietnia 2014 

29 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

1 maja – 15 maja 2014 r.  Okres zamknięty przez publikacją wyników za I kwartał 2014 roku 

15 maja 2014 r.  Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku  

Najbliższe wydarzenia 


