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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
Parkiet: Plus i Cyfrowy Polsat zapłacą 1,44 mld zł 

Za sprawą złożonych zamówień Polkomtel i Cyfrowy Polsat mogą 
taniej kupować od grupy Midas transfer danych w technologii 
HSPA+ i LTE. Stawkę obniżono do ok. 4,88 zł za 1 GB, to jest o 28% 
taniej niż wcześniej, ale też operatorzy prognozują wzrost 
zapotrzebowania na usługę. Polkomtel i Cyfrowy Polsat podpisały 
porozumienia z Mobylandem regulujące ich relacje handlowe w 
ciągu trzech lat. W tym okresie grupa Midas może liczyć na 1,44 
mld zł w zamian za 306 mln GB transferu (jeśli cały zostanie 
zużyty). Na powyższą sumę składają się: zamówienie własne Plusa, 
zamówienie złożone przez Plusa w imieniu Cyfrowego Polsatu oraz 
część zaległości platformy z tytułu zużytego w tym roku, a 
nieopłaconego transferu.   

31.03 

2.04 Rzeczpospolita: Telewizje łapią oddech 

Wpływy reklamowe największych kanałów liczone według 
cenników spadły w I kw. symbolicznie. Wyjątkiem był TVN, który 
zmienił politykę reklamową i ujednolicił rabaty dla wszystkich 
klientów. Ich poziom jest teraz niższy od dotychczasowego i zależy 
od tego, ile klient chce wydać na reklamę. Zmiany miały 
spowodować realny wzrost cen w kanałach obsługiwanych przez 
TVN o ok. 10%. Jednocześnie obniżone zostały ceny reklam w 
cenniku o ok. 25% r/r. – To był ruch porządkujący rynek po kilku 
latach kryzysu i niepewności, które spowodowały, że znacznie 
łatwiej było negocjować ceny – mówi Lidia Kacprzycka, dyrektor 
generalna domu mediowego Starlink. Na brak reklam nie 
narzekają rosnące w siłę stacje tematyczne – według danych 
Starlink, w 2013 r. ich udział w przychodach całej telewizji wzrósł 
do 21,5% z 19,8% w 2012 r.  

Starlink spodziewa się już w tym roku w Polsce skromnego wzrostu 
wydatków na reklamy – zwiększą się one w porównaniu z 2013 r. o 
0,5-0,9% i mogą wynieść niecałe 7,06 mld zł. 
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2.04 Rzeczpospolita: Wideo w komórkach z ograniczeniami 

Oglądanie programów na telefonach komórkowych byłoby 
bardziej popularne, gdyby stało się wygodniejsze. Większe 
wyświetlacze smart fonów, lepsza jakość wideo i bycie w zasięgu 
4G - to trzy główne czynniki, które, zdaniem użytkowników, mogą 
sprawić, że częściej będą oglądać treści wideo w telefonach 
komórkowych, podaje firma analityczna Strategy Analytics w 
raporcie przytaczanym przez Cellular-news.com. 

3.04 Rzeczpospolita: Operatorzy komórkowi teraz kuszą rodziny 

Jeden abonament dla kilku osób, jeden pakiet internetu dla kilku 
smartfonów – oto nowy sposób operatorów na promocję taryf z 
umowami. Od pewnego czasu walka operatorów komórkowych 
przeniosła się na pole bitwy o budżet całego gospodarstwa 
domowego. Operatorzy ścigają się na skład i liczbę usług w 
pakiecie, wysokość rabatu za każdą dodatkową, atrakcyjną 
konstrukcję pakietu.  

Sieć Plus i Cyfrowy Polsat łączą telefonię z telewizją satelitarną i 
internetową, kusząc upustami, gdy ktoś kupuje usługi ich obu. W 
Orange też królują pakiety i można negocjować obniżenie 
rachunku o kilkadziesiąt procent, jeśli cała rodzina posiada 
abonament. Śladem operatorów z USA i Skandynawii P4, operator 
sieci Play, zastosował nowe podejście pakietowania usług i oferuje 
abonamenty grupowe.  

Zarówno Orange, jak i Play mają w ofercie nowe rozwiązanie 
pozwalające grupie osób (rodzinie, przyjaciołom, kolegom z pracy) 
korzystać z jednego pakietu mobilnego internetu. Warunek jest 
jeden – z paczki mogą korzystać tylko abonenci. 
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3.04 Gazeta Wyborcza: Równość w Internecie? Zdecyduje 

europarlament 

Dziś Parlament Europejski głosuje nad jednolitym pakietem ustaw 
telekomunikacyjnych. Chodzi głównie o zniesienie opłat 
roamingowych, ale także o neutralność internetu. Zgodnie z jej 
założeniami usługi w sieci powinny być dostępne w takim samym 
stopniu dla każdego. Firmy telekomunikacyjne i dostawcy 
internetu lobbują jednak za tym, by móc pobierać opłaty od 
internetowych dostawców tych usług i oferować dostęp do nich na 
preferencyjnych zasadach.  

Parkiet: Cyfrowy Polsat 

Zarząd zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 
na dywidendę 102,86 mln zł, czyli ok. 24% zysku wypracowanego  
w 2013 r. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 13 
maja, a wypłaty 28 maja. Zwyczajne walne zgromadzenie 
obejmujące programem uchwalenie wypłaty zwołano na 29 
kwietnia. W czwartek odbyło się natomiast nadzwyczajne walne 
zgromadzenie, które miało wyrazić zgodę na ustanowienie 
zastawów na majątku grupy w celu zabezpieczenia spłaty 
zadłużenia.  

4.04 Rzeczpospolita: Internet bez dyskryminacji 

Parlament Europejski przyjął pakiet telekomunikacyjny, który 
przewiduje m.in. zniesienie roamingu. Ceny detaliczne mają do 
końca 2015 r. spaść do wysokości cen obowiązujących w ofercie 
danego operatora na terenie kraju. Z kolei stawka MTR w 2016 r. 
spadnie do ok. 2 gr z 4 gr dziś obowiązujących i utrzyma się na tym 
poziomie do 2020 r. Możliwe za to będzie naliczanie wyższych 
opłat w roamingu podmiotom go nadużywającym.  

Drugim ważnym postanowieniem pakietu jest otwarty dostęp do 
usług online. Zakazuje on dyskryminacji dostawców usług. 
Operatorzy będą mogli świadczyć dodatkowo płatne usługi 
wyspecjalizowane tylko wtedy, gdy wykażą, że są w stanie to robić 
bez pogorszenia jakości internetu pozostałym klientom. Trzeci 
element pakietu to koordynacja przetargów na radiowe spektrum 
w państwach członkowskich. Żeby przepisy przyjęte przez 
Parlament weszły w życie, musi je przyjąć Rada Unii. 
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Parkiet: Cyfrowy Polsat 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie 3 kwietnia zgodziło się na 
ustanowienie zabezpieczenia spłaty nowych umów kredytowych w 
postaci zastawu na majątku grupy. Uchwała w tej sprawie 
przeszła, ale padły też głosy przeciwko niej. Telewizyjna grupa 
zamierza zaciągnąć kredyty na sumę do 3 mld zł aby spłacić 
dotychczasowych dług. Operacja poprzedza przejęcie spółki 
Metelem, do której pośrednio należy Polkomtel, operator sieci 
Plus.  

5-6.04 
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Decyzje dotyczące deklaracji wypłaty dywidendy 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie 
przedłożenia do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wniosku o podział zysku Spółki za rok 
obrotowy 2013. Uchwała zawiera wniosek Zarządu Spółki o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w 
wysokości 429.012.674,99 złotych w ten sposób, że: 

(i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki zostanie przeznaczonych 102.859.516,76 złotych; 

(ii) pozostała część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych zostanie przeznaczonych na kapitał zapasowy.  

Ponadto Zarząd Spółki zarekomendował, aby dzień dywidendy (w rozumieniu art. 348 § 2 w związku z art. 348 § 3 
Kodeksu spółek handlowych) został ustalony na dzień 13 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy (w 
rozumieniu art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych) został ustalony na dzień 28 maja 2014 r. 

W dniu 1 kwietnia 2014 r., na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Zarządu Spółki, o którym mowa powyżej, oraz wniosła do Walnego Zgromadzenie o podjęcie uchwały w sprawie 
podziału zysku za rok obrotowy 2013 zgodnie z wnioskiem i rekomendacją Zarządu. 

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał 
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.  

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na 
dzień 29 kwietnia 2014 roku, na godz. 12.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania 
uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 
obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 
2013.  
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7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:  

• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;  
• sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; oraz 
• wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013. 

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.   

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 
obrotowym 2013. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2013.  

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 
Spółki w roku obrotowym 2013. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 
2013. 

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku 2013. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. 

17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:  

• ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2014 roku, przygotowane 
zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych;  

• projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 
dzień 29 kwietnia 2014 roku.  

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki 
pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, na podstronie Relacje Inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy – Materiały. 

http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/Ogloszenie_o_zwolaniu_(ZWZA_29042014)_PL_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/Ogloszenie_o_zwolaniu_(ZWZA_29042014)_PL_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/Ogloszenie_o_zwolaniu_(ZWZA_29042014)_PL_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/Ogloszenie_o_zwolaniu_(ZWZA_29042014)_PL_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/Ogloszenie_o_zwolaniu_(ZWZA_29042014)_PL_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/Ogloszenie_o_zwolaniu_(ZWZA_29042014)_PL_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/Ogloszenie_o_zwolaniu_(ZWZA_29042014)_PL_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/Ogloszenie_o_zwolaniu_(ZWZA_29042014)_PL_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/Ogloszenie_o_zwolaniu_(ZWZA_29042014)_PL_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/Ogloszenie_o_zwolaniu_(ZWZA_29042014)_PL_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/Ogloszenie_o_zwolaniu_(ZWZA_29042014)_PL_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/Ogloszenie_o_zwolaniu_(ZWZA_29042014)_PL_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/20140429_projekty_uchwal_ZWZA_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/20140429_projekty_uchwal_ZWZA_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/folder2/20140429_projekty_uchwal_ZWZA_final.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/
http://www.cyfrowypolsat.pl/
http://www.cyfrowypolsat.pl/
http://www.cyfrowypolsat.pl/
http://www.cyfrowypolsat.pl/
http://www.cyfrowypolsat.pl/
http://www.cyfrowypolsat.pl/
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Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu S.A. na potrzeby transakcji 
przejęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Metelem Holding Company Limited 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zarejestrowaniu w dniu 2 kwietnia 2014 r. warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby transakcji przejęcia przez Spółkę spółki Metelem Holding 
Company Limited („Metelem”). 

W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 
11.647.727,20 zł w drodze emisji nie więcej niż 291.193.180 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 
grosze (0,04 zł) każda (w tym 47.260.690 akcji serii I oraz 243.932.490 akcji serii J). 

Emisja akcji serii I oraz akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego została uchwalona 
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 16 stycznia 2014 r. (informacje na temat treści uchwał 
podjętych przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w tym uchwał na potrzeby warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego, Spółka podała w raportach bieżących 4/2014 z 17 stycznia 2014 r., 10/2014 z 23 stycznia 2014 
r. oraz 13/2014 z 25 stycznia 2014 r.). Uprawnionymi do objęcia akcji serii I oraz akcji serii J będą posiadacze 
warrantów subskrypcyjnych, które wyemituje Spółka na podstawie uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, o którym mowa powyżej. 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.) warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji 
serii I oraz akcji serii J zostaną zaoferowane wspólnikom spółki Metelem na zasadach wskazanych w tych umowach, a 
w rezultacie objęcia akcji serii I oraz akcji serii J, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, Spółka nabędzie 
wszystkie udziały Metelem. 

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w kształcie opisanym powyżej jest jednym z 
warunków zawieszających dla zobowiązania Spółki do wyemitowania akcji oraz zobowiązania wspólników Metelem do 
przeniesienia udziałów Metelem na rzecz Spółki. 
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Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 3 kwietnia 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 3 kwietnia 2014 roku. 

Załącznik: Treść uchwał (.pdf) 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
zwołanym na dzień 3 kwietnia 2014 roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym 
na dzień 3 kwietnia 2014 roku. 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 3 kwietnia 2014 roku reprezentowanych było 
ogółem 413.380.280 głosów, stanowiących 78,33% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje 
Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 
2 głosy. 

Załącznik: Lista akcjonariuszy (.pdf) 

 

http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_23_2014-Tresc-uchwal-podjetych-na-NWZ-w-dniu-3.04.2014_zalacznik.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_23_2014-Tresc-uchwal-podjetych-na-NWZ-w-dniu-3.04.2014_zalacznik.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_23_2014-Tresc-uchwal-podjetych-na-NWZ-w-dniu-3.04.2014_zalacznik.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_23_2014-Tresc-uchwal-podjetych-na-NWZ-w-dniu-3.04.2014_zalacznik.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_24_2014-Lista-akcjonariuszy-powyzej-5-na-NWZ-w-dniu-3.04.2014_zalacznik.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_24_2014-Lista-akcjonariuszy-powyzej-5-na-NWZ-w-dniu-3.04.2014_zalacznik.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_24_2014-Lista-akcjonariuszy-powyzej-5-na-NWZ-w-dniu-3.04.2014_zalacznik.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_24_2014-Lista-akcjonariuszy-powyzej-5-na-NWZ-w-dniu-3.04.2014_zalacznik.pdf
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Kwietniowe nowości VOD Domowej Wypożyczalni Filmowej Cyfrowego Polsatu 

W kwietniu w VOD Domowej Wypożyczalni Filmowej Cyfrowego Polsatu widzowie mogą wybierać spośród licznych 
nowości: od produkcji polskich i rosyjskich przez amerykańskie po skandynawskie. „Grawitacja”, „Papusza”, „Chce się 
żyć” – to tytuły uhonorowane wieloma nagrodami i świetnymi recenzjami krytyków.  

Od 4 do 10 kwietnia widzowie Cyfrowego Polsatu po raz kolejny będą mogli skorzystać z promocji 20% taniej. W 
ramach tej oferty dostępne będą dwa tytuły: „Drogówka” Wojciecha Smarzowskiego oraz „Najlepsze najgorsze 
wakacje” duetu Nat Faxon i Jim Rash.  

Wiecej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/273654/kwietniowe-nowosci-vod-domowej-wypozyczalni-filmowej-
cyfrowego-polsatu 

IPLA w kwietniu: „Gra o tron”, nowości filmowe i wyścigi Formuły 1! 

Kwiecień w IPLI to czas hitów! Specjalnie dla abonentów Cyfrowego Polsatu w serwisie pojawi się bezpłatnie pierwszy 
odcinek czwartego sezonu kultowego serialu HBO „Gra o tron”! Oprócz tego widzowie platformy będą mogli obejrzeć 
w tym miesiącu obsypaną Oskarami „Grawitację”, najnowsze polskie produkcje: „Papusza”, „Płynące wieżowce”, 
„Chce się żyć” i „Bez wstydu” oraz kino rosyjskie: „Spaleni słońcem 2: Cytadela” i „Wysocki”. Fani sportu mogą zacierać 
ręce w oczekiwaniu na transmisje emocjonującej Formuły 1 i światowego tenisa. 

Wiecej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/273655/ipla-w-kwietniu-gra-o-tron-nowosci-filmowe-i-wyscigi-formuly-
1 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

31-03-2014 21,61 20,90 21,38 0,94% 10 075 

01-04-2014 21,60 21,19 21,57 0,89% 4 458 

012-04-2014 21,70 21,20 21,50 -0,32% 3 712 

03-04-2014 21,49 20,50 20,59 -4,23% 7 282 

04-04-2014 20,80 20,56 20,62 0,15% 6 937 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                      31 marca – 6 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 


