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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
22.04 Dziennik Gazeta Prawna: LTE, czyli Lepszy Transfer Ewentualnie 

Technologia LTE pozwala zwiększyć nie tylko prędkość transmisji 
danych, lecz także jest w stanie pomieścić większy ruch i sprawić, 
że dostęp do WWW będziemy mieć prawie wszędzie i prawie 
zawsze. W polskiej rzeczywistości LTE nie działa tak, jak powinien, 
czyli z prędkością 150 Mb/s. Do tego potrzeba inwestycji w 
infrastrukturę. Na razie bloki obsługujące LTE posiadają tylko Plus, 
Play (którego zasięg obejmuje tylko wybrane miejscowości) i T-
Mobile (który dopiero przygotowuje się do uruchomienia usługi).  

Równowagę na rynku miała przywrócić zapowiadana od dawna 
aukcja częstotliwości 800 MHz, przeznaczonych na LTE. Aukcja od 
miesięcy nie może dojść do skutku, a zasady jej przeprowadzenia 
ciągle się zmieniają. Brakuje mechanizmu zabezpieczającego 
licytację przed podbijaniem ceny w nieskończoność. Dodatkowo 
UOKiK sprawdza, czy T-Mobile i Orange legalnie współdzielą 
częstotliwości w ramach spółki Networks! 

Zdaniem analityka Audytelu, Tomasza Kulisiewicza, taka sytuacja 
źle wpływa na rynek. Regulatorzy  wysyłają sprzeczne sygnały i 
opóźniają aukcję. W jego opinii istotne jest szybkie 
rozdysponowanie częstotliwości i budowa drugiej sieci. Tylko 
dzięki temu LTE może przyspieszyć.  

Dziennik Gazeta Prawna: Częstotliwość w nieskończoność 

Wywiad z Miroslavem Rakowskim, prezesem T-Mobile na temat 
aukcji LTE i postępowania UOKiK badającego, czy T-Mobile i 
Orange legalnie współdzielą pasma. Zdaniem Rakowskiego, na 
obecnych warunkach aukcja LTE nie zakończy się sukcesem. Teraz 
można w nieskończoność podbijać cenę, a potem się wycofać, 
można też w nieskończoność się odwoływać i składać skargi. 
Wtedy aukcja będzie zablokowana. W opinii prezesa T-Mobile 
trzeba wyeliminować licytowanie częstotliwości przez fikcyjne 
podmioty oraz przywrócić możliwość współdzielenia pasma.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
24.04 Rzeczpospolita: Posłowie znów zajęli się aukcją częstotliwości LTE 

Podczas posiedzenia Komisji Administracji i Cyfryzacji dnia 23 
kwietnia 2014 r. prezesi UKE i UOKiK oraz wiceminister cyfryzacji 
odpowiadali na pytania parlamentarzystów. Pytania dotyczyły 
m.in. powodów, dla których przeprowadzona zostanie aukcja, a 
nie przetarg, rządowej koncepcji budowy sieci szerokopasmowego 
dostępu do Internetu, oraz wpływu aukcji LTE na konkurencyjność 
rynku telekomunikacyjnego.  

Rzeczpospolita: Reklama kontekstowa rosła wolniej niż cały 
rynek 

W ubiegłym roku na reklamę kontekstową firmy wydały w Polce 
216 mln zł, co oznacza wzrost nakładów o 4,5% r/r. Ale było to 
tempo wolniejsze od całego rynku, którego ubiegłoroczna zwyżka 
sięgnęła – według badań AdEx – ok. 10%. To spowodowało, że 
pomimo realnego wzrostu w 2013 r. udział reklamy kontekstowej 
w rynku reklamy wyszukiwarek spadł do 25%, a udział w całym 
rynku reklamy spadł do 8,9% z 9,44% w 2012. Sieć reklamy 
kontekstowej Adkontekst szacuje jednak, że w 2014 roku wydatki 
na kampanie w sieciach kontekstowych wzrosną o 7,4% w 
porównaniu do 2013 r.  

W 2013 r. najszybciej zwiększały się wydatki na reklamę mobilną 
(podwoiły się), wideo (33% wzrostu) i w mediach 
społecznościowych (44% wzrostu).  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
26-27.04 Parkiet: Orange podtrzymuje gotówkowy cel 

W I kw. br. Orange Polska zanotował 2,99 mld zł przychodów, 1,14 
mld zł EBIDTA i 271 mln zł zysku netto. Eliminując wpływ sprzedaży 
Wirtualnej Polski dane telekomu dają jednak obraz słabszy niż 
przed rokiem. Orange pokazał w ten sposób tylko 951 mln zł 
EBIDTA, zysk operacyjny spółki można oszacować na ok. 200 mln 
zł, a zysk netto na ok. 80 mln zł. Prezes Orange Polska podkreślał, 
że firmie udało się obronić rentowność – marża EBIDTA utrzymała 
się na poziomie blisko 32%.  

W I kw. całkowita liczba klientów telefonii mobilnej grupy 
powiększyła się o 70 tys., do 15,39 mln, przy czym w segmencie 
klientów abonamentowych zanotowano wzrost o 110 tys., 
wynikający przede wszystkim z pozyskania klientów biznesowych 
oraz abonentów dedykowanej usługi mobilnego internetu. Grupa 
nadal notuje spadek liczby klientów usług stacjonarnych.  

W tym roku kontynuowane będą cięcia kosztów. Zarząd 
podtrzymał roczny plan zakładający wolne przepływy gotówkowe 
na poziomie minimum 1,1 mld zł.  
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Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienia 
od Pana Zygmunta Solorza-Żaka oraz jego podmiotów zależnych – TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein 
(„TiVi Foundation”), podmiotu bezpośrednio zależnego od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, oraz Pola Investments Ltd. z 
siedzibą w Nikozji, Cypr („Pola”), podmiotu zależnego od TiVi Foundation, wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”). 

Zawiadomienia dotyczą zmiany udziału Pola w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w rezultacie 
odwołania przez spółkę Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Sensor”) pełnomocnictwa udzielonego 
Pola w dniu 7 lutego 2013 r. do wykonywania przez Pola prawa głosu z należących do Sensor 20.791.375 akcji 
imiennych uprzywilejowanych Spółki, które stanowią 5,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 41.582.750 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 
(„Pełnomocnictwo”). O zmianie udziału Pola w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku udzielenia Pełnomocnictwa 
Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 03/2013 z 13 lutego 2013 r. 

Przed odwołaniem Pełnomocnictwa Pola posiadała i była uprawniona, w tym na podstawie Pełnomocnictwa, do 
wykonywania prawa głosu ze 174.995.671 akcji Spółki, co stanowiło 50,24% kapitału zakładowego Spółki. Akcje 
posiadane przez Pola oraz akcje objęte Pełnomocnictwem, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawniały 
łącznie do 348.291.922 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 65,99% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki. Pakiet akcji Spółki, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, składał się: 

a) ze 173.296.251 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 49,75% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do 346.592.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 65,67% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) z 1.699.420 akcji zdematerializowanych na okaziciela, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,32% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki. 
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Po odwołaniu Pełnomocnictwa Pola posiada i jest uprawniona do wykonywania prawa głosu ze 154.204.296 akcji 
Spółki, co stanowi 44,27% kapitału zakładowego Spółki. Akcje posiadane przez Pola, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, uprawniają do 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 58,11% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pakiet akcji Spółki, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, składa 
się: 

a) ze 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 43,78% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 57,79% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) z 1.699.420 akcji zdematerializowanych na okaziciela, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,32% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

Zarówno bezpośrednio, jak również przez podmioty zależne inne niż Pola (w stosunku do której podmiotem 
dominującym jest TiVi Foundation), Pan Zygmunt Solorz-Żak nie posiada akcji Spółki. Zarówno bezpośrednio, jak 
również przez podmioty zależne inne niż Pola, TiVi Foundation nie posiada akcji Spółki. Nie istnieją podmioty zależne 
od Pola posiadające akcje Spółki. 

Pan Zygmunt Solorz-Żak, TiVi Foundation oraz Pola nie są stronami jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest 
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o 
Ofercie. 
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IPLA na telewizorach TOSHIBA  

Aplikacja największej polskiej telewizji internetowej IPLA została wprowadzona na telewizory Toshiba. Toshiba jest 
kolejną dużą platformą Smart TV, która umożliwia dostęp do tysięcy legalnych materiałów wideo IPLI: filmów, 
popularnych seriali, bajek, programów rozrywkowych i wydarzeń sportowych. 

Widzowie znajdą aplikację IPLA w następujących modelach telewizorów Toshiba: serie L43, L63, L73, L93 z 2013 roku 
oraz serie L34, L54, L64, L74 i L94 z 2014 roku. 

Toshiba SMART TV to kolejna tego typu platforma, która wprowadziła aplikację IPLA. Największa polska telewizja 
internetowa jest dostępna także na telewizorach Samsung, LG, Philips, Panasonic, Sony, IKEA, Thomson, TCL oraz 
Sharp. 

Więcej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/275666/ipla-na-telewizorach-toshiba 

Nowy Multiroom HD w Cyfrowym Polsacie – jeden pakiet nawet na 4 telewizorach!  

Największa platforma satelitarna w Polsce rozszerza usługę Multiroom HD – od jutra klienci będą mogli korzystać ze 
swoich pakietów telewizyjnych nawet na 4 telewizorach jednocześnie. Natomiast 3 pakiety dodatkowe – Film HD, 
Sport HD i Cinemax HD – kosztują razem tylko 10 zł miesięcznie. 

Rozszerzoną usługę Multiroom HD oraz bogatą ofertę telewizyjną Cyfrowego Polsatu promuje nowa kampania 
reklamowa prowadzona na antenach ponad 30 kanałów telewizyjnych, w tym stacji Grupy Polsat, oraz w Internecie, 
m.in. na portalach ogólnotematycznych, w serwisach IPLA i Netshare oraz w wyszukiwarkach. 

Więcej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/275912/nowy-multiroom-hd-w-cyfrowym-polsacie-jeden-pakiet-
nawet-na-4-telewizorach 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

22-04-2014 20,47 20,12 20,47 1,54% 3 547 

23-04-2014 20,54 20,20 20,20 -1,32% 7 516 

24-04-2014 20,30 19,81 19,85 -1,73% 4 192 

25-04-2014 20,11 19,80 20,10 1,26% 6 795 
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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 


