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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
15.01 Dziennik Gazeta Prawna: Play w ramionach Plusa 

P4 i Polkomtel negocjują warunki utworzenia wspólnej sieci 
szybkiego mobilnego Internetu LTE. Jednak sojusz nie jest 
przesądzony. Nowe warunki aukcji częstotliwości 800MHz, 
ogłoszonej przez UKE, powodują, że Play nie ma dużego pola 
manewru, jeśli chodzi o partnera, z którym mógłby budować 
wspólną sieć LTE. Play raczej nie dołączy do współpracujących 
Orange i T-Mobile, które nie będą mogły w pełni wykorzystać  
potencjalnej wygranej, z uwagi na decyzję UKE o tym, że zwycięzcy 
aukcji będą mogli budować wspólną sieć, ale tylko przy 
wykorzystaniu pasma 15MHz (uczestnicy aukcji mogą licytować do 
10 MHz). W aukcji może wziąć udział tylko jedna spółka z grupy 
kapitałowej Zygmunta Solorza-Żaka i może  licytować najwyżej 5 
MHz.  

16.01 Rzeczpospolita: Aby Internet był niezbędny 

Według danych UKE około 40% Polaków (15 mln) nie korzysta z 
Internetu, przy czym większość tej grupy nie widzi powodu, aby 
miało się to zmienić. Operatorzy telekomunikacyjni, we współpracy 
z urzędnikami państwowymi, starają się to zmienić. Telekomy i sieci 
telewizji kablowych organizują i wspierają akcje, mające na celu 
budowę e-społeczeństwa. Orange Polska prowadzi od 2012 r. 
projekt Pracownie Orange, w  ramach którego wyremontował i 
wyposażył w multimedia oraz dostęp do Internetu 50 placówek 
oświatowo-kulturalnych oraz przeprowadził szkolenia animatorów 
pracowni. UPC od kilku lat prowadzi projekty Dojrz@łość w Sieci i 
Akademia e-Seniora, których celem jest przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu osób powyżej 50 roku życia. Plus z kolei 
realizuje akcję e-tornister – w Gorzowie Wielkopolskim wszystkie 
gimnazja używają platformy edukacyjnej, za pomocą której 
nauczyciele i uczniowie korzystają z podręczników, ćwiczeń oraz 
lektur. W projekcie wykorzystano 800 e-booków.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
16.01 Rzeczpospolita: Hybrydowa telewizja ma kilkaset tysięcy widzów 

Hybrydowa telewizja (Hbb) to połączenie tradycyjnego nadawania 
telewizyjnego z Internetem w taki sposób, aby widz z poziomu 
telewizora (konieczny jest taki z dostępem do Internetu lub 
dekoder z tą funkcją) mógł na ekranie oprócz oglądania filmów 
odbierać także inne informacje lub np. oglądać dodatkowo 
stworzone kanały istniejące tylko w sieci. 

Hybrydowa telewizja działa w Polsce dopiero od ok. roku. Oferują ją 
odbiorcom naziemnej telewizji cyfrowej tylko Eska TV i TVP. 
Zdaniem TVP pierwszy rok działania hybrydowej usługi w Polsce 
pozwala optymistycznie patrzeć na jej przyszłość. TVP szacuje, że 
liczba użytkowników przekroczy w tym roku 500 tys. Z 
upowszechnieniem Hbb są jednak pewne problemy. Nieznana jest 
liczba telewizorów na rynku zdolnych do odbioru Hbb, oraz jaki 
odsetek z nich ma Hbb aktywowane (wiele smart-TV ma tę funkcję 
fabrycznie zablokowaną). Ponadto operatorzy płatnej telewizji nie 
są przekonani do hybrydowej telewizji, co istotnie hamuje jej 
popularyzację.  

Rzeczpospolita: Lepiej o Cyfrowym Polsacie 

Analitycy Raiffeisen Centrobanku podwyższyli do „kupuj” z 
„trzymaj” rekomendację dla Cyfrowego Polsatu. W ich ocenie 
akcje telewizyjnej spółki powinny kosztować 23,2 zł. We 
wcześniejszym raporcie cena docelowa papierów wynosiła 22,6 
zł. Na GPW w czwartek walory Cyfrowego Polsatu można było 
kupić po 19,48 zł.  

17.01 
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
17.01 Gazeta Wyborcza:  Płatne filmy na YouTubie 

Rewolucja na polskim rynku telewizji internetowej – YouTube 
wprowadza kanały płatne. W marcu płatny kanał na YouTubie 
uruchomi Studio Filmowe „Kadr”. Liczy na 4,5-5,7 tys. płacących 
abonentów. 

Płatne kanały na YouTube wystartowały w maju zeszłego roku w 
USA. Na starcie gigant wprowadził ich 30. Dzięki płatnym kanałom 
YouTube’owi łatwiej będzie przekonać do siebie profesjonalnych 
dostawców treści, czyli stacje telewizyjne oraz studia filmowe. Na 
ich produkcjach serwisowi zależy najbardziej, gdyż można 
sprzedawać przy nich reklamy.  

Starcie YouTube’a z Iplą, Onetem oraz serwisami wideo TVN i TVP 
będzie trudną walką.  Nie tylko dlatego, że amerykański serwis  ma 
w Polsce najwięcej użytkowników. Zeszłoroczne przychody 
YouTube’a szacowane są na 3,7-5,6 mld dolarów, czyli więcej, niż 
wynosi cały  polski rynek reklamy. Na dodatek YouTube, jako serwis 
amerykański, nie jest objęty nadzorem Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji.  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 2 
14 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 
 

Raport bieżący nr 3 
16 stycznia 2014 r. 
 
 
 

Raport bieżący nr 4 
17 stycznia 2014 r. 
 
 
 

 

Raport bieżący nr 5 
17 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje udzielone akcjonariuszom spółki w trybie art. 428 par. 6 Kodeksu spółek handlowych  

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości informacje 
udzielone akcjonariuszom Spółki w trybie art. 428 par. 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z pytaniami akcjonariuszy 
dotyczącymi metodologii wyceny szacunkowej wartości przedmiotu wkładu niepieniężnego - udziałów spółki Metelem 
Holding Company Limited, pośrednio kontrolującej 100% udziałów w Polkomtel sp. z o.o. 

Załącznik: Informacja Zarządu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (.pdf) 

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas obrad w dniu 
16 stycznia 2014 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 23 stycznia 
2014 r. do godziny 10:00. Obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w Warszawie przy ul. Łubinowej 4a. 

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 16 stycznia 2014 
roku  

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał 
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2014 roku. 

Załącznik: Treść uchwał (.pdf) 

Zgłoszenie sprzeciwów do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2014 r. 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 
dniu 16 stycznia 2014 r. zgłoszono trzy sprzeciwy do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostały 
zaprotokołowane. 

Wszystkie sprzeciwy zgłoszono do uchwały nr 7 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 
drodze emisji akcji serii I. 
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Ostatnie wydarzenia 

Komunikat prasowy 
14 stycznia 2014 r. 

 

 

 

 
Komunikat prasowy 
15 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikat prasowy 
15 stycznia 2014 r. 
 

Pierwszy odcinek nowego serialu HBO „Detekyw” w IPLI 

Widzowie największej polskiej telewizji internetowej IPLA mogą bezpłatnie obejrzeć pierwszy odcinek najnowszego serialu 
produkcji HBO – „Detektyw”. 

– HBO jest naszym wieloletnim partnerem. Nieustannie szukamy nowych obszarów współpracy i rozwiązań, które będą 
korzystne dla widzów i naszych firm. Teraz mamy do czynienia z bezprecedensowym udostępnieniem nowej produkcji HBO 
w zewnętrznym serwisie internetowym – największej polskiej telewizji internetowej IPLA. Nasza wspólna decyzja wynika z 
chęci zbadania potencjału takiej dystrybucji – mówi Beata Białkowska, dyrektor marketingu i sprzedaży, Cyfrowy Polsat S.A. 

Więcej >> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/264551/pierwszy-odcinek-nowego-serialu-hbo-detektyw-w-ipli 

Innowacyjny zestaw do internetu domowego LTE w Cyfrowym Polsacie i sieci Plus 

Cyfrowy Polsat i Plus, jako jedyni na rynku, wprowadzają do oferty autorskie, nowoczesne rozwiązanie umożliwiające 
korzystanie z domowego internetu LTE na wielu urządzeniach. O jego przewadze decyduje zewnętrzny modem LTE, który 
można zamontować w bardzo prosty sposób, używając istniejącej instalacji satelitarnej lub DVB-T. Istotnie zwiększa on 
zasięg superszybkiego internetu LTE i w konsekwencji zapewnia jego lepszą jakość i szybkość. Ta innowacyjna propozycja 
stanowi alternatywę dla Internetu stacjonarnego, jest więc szczególnie atrakcyjna dla mieszkańców domów 
jednorodzinnych i małych bloków oraz firm, w szczególności tam, gdzie nie ma infrastruktury kablowej lub równie dobrego 
zasięgu tradycyjnego internetu mobilnego. 

Więcej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/264644/innowacyjny-zestaw-do-internetu-domowego-lte-w-cyfrowym-
polsacie-i-sieci-plus 

Kolejne światowe produkcje od Monolith Films w VOD Cyfrowego Polsatu i IPLI 

Cyfrowy Polsat udostępni dla użytkowników telewizji internetowej IPLA i VOD Domowej Wypożyczalni Filmowej nowe 
tytuły z kategorii super premium VOD – światowe hity od Monolith Films, które widzowie obejrzą jeszcze przed ich 
premierą na DVD w Polsce i po premierach w amerykańskich kinach. Na platformach właśnie pojawił się pierwszy nowy 
tytuł – „Układ”. 

Więcej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/264641/kolejne-swiatowe-produkcje-od-monolith-films-w-vod-cyfrowego-
polsatu-i-ipli 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

13-01-2014 19,45 18,91 19,20 1,05% 7 943 

14-01-2014 19,33 18,85 19,00 -1,04% 7 669 

15-01-2014 19,10 18,56 19,00 0,00% 6 872 

16-01-2014 19,52 18,90 19,48 2,53% 28 167 

17-01-2014 19,85 19,25 19,40 -0,41% 6 407 
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Najbliższe wydarzenia 

23 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – wznowienie obrad 

12 – 26 lutego 2014 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2013 r. 

26 lutego 2014 r. Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r. 


