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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
31.12 Rzeczpospolita: Aukcja częstotliwości LTE ogłoszona 

W ostatni poniedziałek 2013 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej 
ogłosił aukcję częstotliwości z pasma 800MHz i 2,6GHz, zwaną 
aukcją LTE, wartą co najmniej 1,6 mld zł. Aukcja została ogłoszona 
po wydaniu przez UKE decyzji o zmianie rezerwacji dla Sferii 
zgodnie z ugodą zawartą między udziałowcami telekomu a 
Ministerstwem Cyfryzacji i Administracji.  

Uczestnicy aukcji będą konkurowali o 5 rezerwacji z pasma 800 
MHz oraz 14 rezerwacji z pasma 2,6 GHz. Cena minimalna bloku 
800MHz to 250 mln zł, a bloku 2,6 GHz to 25 mln zł. Regulator 
określił górny pułap zasobów, jakie mogą współdzielić posiadacze 
pasma 800MHz na poziomie 30 MHz. Oznacza to, iż nawet jeśli 
współpracujące dziś Orange i T-Mobile chciałyby zalicytować 
ostrzej, nie będą mogły efektywnie wykorzystać wygranej. Ponadto 
licytowane bloki będą anonimowe, a UKE zdecyduje o ich 
rozmieszczeniu po aukcji.  

2.01 Rzeczpospolita: Koniec spadków w reklamie 

Wydatki reklamowe będą w tym roku nieznacznie wyższe niż te w 
2013 r. Eksperci przewidują, że rynek, który ubiegły rok zamknął na 
jednocyfrowym minusie, odżyje w drugim półroczu. Kluczowe dla 
całej branży będzie to, jak reklamodawcy przyjmą zmianę polityki 
reklamowej TVN, polegającą na ujednoliceniu rabatów dla 
wszystkich klientów. Zapowiedziane zmiany spowodują realny 
wzrost cen w kanałach obsługiwanych reklamowo przez TVN o ok. 
10%.   

Najszybciej rosnącym reklamowo medium będzie w 2014 r. 
Internet. Domy mediowe szacują, że wydatki na reklamę w sieci 
średnio wzrosną o ok. 10%.  
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02.01 Dziennik Gazeta Prawna:  Telekomy szukają partnerów do ekspansji 

w nowych dziedzinach 

Operatorzy borykają się ze spadkiem przychodów i marż. Oglądają się 
więc za nowymi źródłami zarobku m.in. w aliansach z mediami, 
bankami i energetyką. Zdaniem Wacława Iszkowskiego, prezesa 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, szukanie przez 
operatorów nowych źródeł przychodów i wchodzenie w alianse ze 
spółkami z innych branż jest dzisiaj koniecznością. Dodaje, że 
telekomy muszą szukać innych kierunków rozwoju, ale są branże, w 
których trudno by im było zaistnieć bez współpracy z innymi 
podmiotami, z uwagi na obowiązujące ograniczenia prawne. – Prawa 
autorskie i koncesje, prawo bankowe, prawo energetyczne powodują, 
że aby wykorzystać swój potencjał, operatorzy muszą wchodzić w 
alianse z podmiotami funkcjonującymi  na rynku energii, finansowym 
czy medialnym – wyjaśnia Iszkowski.  

Parkiet:  Fundamenty spółek dają nadzieję na spore zwyżki 

Zdaniem Dominika Niszcza, analityka DM Raiffeisen, w dłuższym 
okresie warto postawić na Cyfrowy Polsat, który zebrał kilka 
pozytywnych zaleceń. – Tam wypracowujący gotówkę segment 
medialny oraz dysponujący dużą bazą klientów biznes 
Polkomtela wygenerują znaczne synergie i pozwolą na 
stopniową obniżkę zadłużenia, a przez to na skokowy wzrost 
wyniku netto – mówi. Bardziej sceptyczny wobec perspektyw dla 
Cyfrowego Polsatu jest Maciej Bobrowski, szef działu analiz DM 
BDM. – To zależy jak ułożymy prognozy dla części przejmowanej, 
czyli Polkomtela. Na razie obawiamy się, że większe znaczenia 
ma potencjalne ryzyko erozji wyników Polkomtela, co będzie 
widać po kilku kwartałach – mówi.  

4.01  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 1 
2 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.  

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”), publikuje wykaz raportów bieżących i okresowych ("Raporty") przekazanych 
do publicznej wiadomości przez Spółkę w roku 2013. Wykaz Raportów stanowi załącznik do niniejszego raportu.  

Raporty dostępne są w siedzibie Spółki, mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Łubinowej 4a. Treść Raportów dostępna 
jest również na stronie internetowej Spółki:  http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/index.cp  

 Lista Raportów (pobierz) 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

30-12-2013 20,00 19,10 19,80 -0,45% 10 045 

31-12-2013 - - - - - 

01-01-2014 - - - - - 

02-01-2014 19,94 19,60 19,80 0 % 6 995 

03-01-2014 19,90 19,60 19,78 -0,10% 3 998 
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Najbliższe wydarzenia 

16 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

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. 


