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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Parkiet: Optymizm brokerów topnieje. Przybywa

negatywnych zleceń

Ciężko wskazać spółkę, która byłaby zdecydowanym liderem
pozytywnych rekomendacji. Dobrze wypadał m. in. Cyfrowy
Polsat.
Od początku roku kurs spółki poszedł w górę o 7 proc. Od
kilku tygodni jej notowania utrzymują się na poziomie ok.
14,5 zł. Średnia wycena z październikowych rekomendacji dla
Cyfrowego Polsatu to nieco ponad 15,7 zł. Najwyżej – na 17,1
zł – papier wycenia Trigon DM. Poprzednia wycena tego
brokera była na poziomie 14 zł.

Bloomberg Business Polska: Otwarcie: Marzę i robię

-Mam wizję tzw. Inteligentnego domu. Będziemy oferować

05.11
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-Mam wizję tzw. Inteligentnego domu. Będziemy oferować

klientowi wszystko: internet, telefon, telewizję, prąd. Każdy

będzie miał w domu komputer wspomagający zarządzanie

nim. Internet zmienia świat – mówi w wywiadzie Zygmunt
Solorz-Żak.
Wybiegliśmy trochę w przyszłość. Zanim dojdziemy do
modelu „inteligentnego domu”, minie kilka lat. Czego
świadkami będziemy na rynku przez ten czas?
- Zawsze mówiłem, że telekomunikację trzeba połączyć z

mediami. Teraz to jest realizowane. Jeżeli chcemy przekazać

obraz przez internet, to do tego potrzebna jest duża

przepustowość sieci. Moim zdaniem ludzie rzadziej będą

oglądać tylko tradycyjną, linearną telewizję, choć będzie ona

popularna jeszcze wiele lat. Jednak oglądanie w internecie nie

zastąpi tradycyjnego, będzie się korzystało z obu form.

Ogólnie uważam, że w sposobie konsumpcji mediów wiele się

zmieni, a moje firmy będą w tym partycypować – mówi.
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Puls Biznesu: TV cyfrowa – zmora i szansa

Wyłączenie sygnału analogowego to nie lada gratka dla
producentów sprzętu i wyzwanie dla operatorów płatnej
telewizji.
Najbardziej skłonni do odejścia z segmentu płatnej telewizji
mogą być klienci najtańszych pakietów kosztujących ok. 10 zł.
Cyfrowy Polsat dobrze przygotował się do przejścia na
nadawanie cyfrowe – oferuje dekoder z dodatkowym
pakietem płatnym, oraz możliwość zakupu telewizji mobilnej.
CP rozkręca się też z ofertą mobilnego internetu – ostatnie
wyniki brytyjskiego B-Sky-B pokazały, że sprzedaż mobilnego
internetu może pomóc utrzymać zwyżki platformy w obliczu
spadku dynamiki pozyskiwania klientów usług telewizyjnych.

06.11 Parkiet: Sferia zdradza swój pomysł na sieć

-Nie planujemy rozbudowy własnej sieci telekomunikacyjnej – mówi
Anna Miller, prezes Sferii. – Dla realizacji zobowiązań przetargowych

zostaną wybrane istniejące lokalizacje Sferii (na dziś jest ich około 350)

oraz – na zasadzie „site sharing” – lokalizacje pozyskane od operatorów

– dodaje Miller.
Choć prezes Miller nie mówi, na kooperację z którym z podmiotów liczy,
to po reakcjach Orange czy T-Mobile na wieść o starcie Sferii w
przetargu można sądzić, że zapewne najłatwiej przyszłaby współpraca z
grupą Solorza-Żaka.
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07.11 Parkiet: Midas zgromadził pieniądze na sieć LTE

Pieniądze na pilną – II fazę – budowy sieci to już formalność – ocenia
zarząd. Analitycy go chwalą.
- Mamy kompletną strukturę finansową potrzebną do zakończenia

projektu budowy sieci szerokopasmowego mobilnego internetu – ocenił
Wojciech Pytel, prezes Midasa i jednocześnie wiceprezes Polkomtelu
(sieci Plus).

08.11 Puls Biznesu: Wyzwania Markusa Tellenbacha

Spółka sprzedała dwa kluczowe aktywa, ale wierzy, że utrzyma
znaczenie na rynku dzięki skutecznemuwykorzystaniumarki.
Grupa TVN sfinalizowała transakcję sprzedaży 75% udziałów w Onecie
koncernowi Axel Springer. Wkrótce powinno się zmaterializować joint
venture platform satelitarnych.
Wyniki za trzeci kwartał były lepsze od oczekiwań analityków na
poziomie zysku netto (61,9 mln zł), przychodów (310 mln zł) i EBITDA
(84,7 mln zł).
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09.11 Puls Biznesu: Operatorzy zwierają szyki przed świętami

Telekomy i kablówki szykują się do ostrej walki o klienta w święta.
Operatorzy deklarują, że Mikołaj w tym roku nie przyniesie w prezencie
gwiazdkowym dla klientów wielkich promocji cenowych. Ale życie
często toczy się wbrew deklaracjom. Wystarczy, że jeden operator się
wyłamie i pozostali pójdą jego śladem.

Dziennik Gazeta Prawna: Netia traci klientów, T-Mobile rośnie

Netia, największy po Telekomunikacji Polskiej operator telefonii
stacjonarnej, skupi się na sprzedaży usługi telewizyjnej w pakiecie z
internetem i telefonią. T-Mobile, lider segmentu komórkowego, będzie
rozwijać ofertę mobilnego internetu. Takie deklaracje firm towarzyszyły
publikacji wyników obu firm za III kwartał.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 26,

8 listopada 2012 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na
dzień 4 grudnia 2012 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
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4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 grudnia 2012 roku, przygotowane zgodnie

z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na

dzień 4 grudnia 2012 roku.

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

http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/Projekty_uchwal_na_NWZ_04122012.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_04122012.pdf


Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy,

6 listopada 2012 r.

Komunikat prasowy,

8 listopada 2012 r.

Cyfrowy Polsat nawiązuje współpracę z BBC Worldwide Channels

Grupa Cyfrowy Polsat podpisała z BBC Worldwide Channels umowę dotyczącą dystrybucji kanałów BBC Entertainment,
BBC Knowledge, BBC Lifestyle i CBeebies na platformie Cyfrowy Polsat oraz sprzedaży czasu reklamowego w tych kanałach
przez Biuro Reklamy Polsat Media.

Kliczko vs. Wach w PPV Cyfrowego Polsatu i ipla

10 listopada br. abonenci Cyfrowego Polsatu mogli obejrzeć w systemie „pay-per-view” (PPV) najbardziej oczekiwaną
bokserską walkę roku. Władimir Kliczko, mistrz świata wagi ciężkiej IBF, WBA, WBO, IBO, bronił tytułu w pierwszej w
historii walce z wyższym od siebie Mariuszem Wachem, międzynarodowym mistrzem wagi ciężkiej WBC International i
WBC Baltic. „Walka Gigantów”, nadawana na żywo z hamburskiej o2 World, była dostępna dla klientów platformy oraz
użytkowników telewizji internetowej ipla w usłudze PPV, również w jakości HD, za 40 zł.
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użytkowników telewizji internetowej ipla w usłudze PPV, również w jakości HD, za 40 zł.



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

05-11-2012 14,50 14,22 14,30 -0,28% 1 159

06-11-2012 14,45 14,04 14,45 1,05% 3 594

07-12-2012 14,47 14,33 14,47 0,14% 1 621

Akcje Cyfrowego Polsatu
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07-12-2012 14,47 14,33 14,47 0,14% 1 621

08-11-2012 14,53 14,31 14,50 0,21% 857

09-11-2012 14,49 14,30 14,45 -0,34% 393



Najbliższe wydarzenia

31 października – 14 listopada 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2012 roku

14 listopada 2012 Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku

Harmonogram publikacji wyników za III kwartał 2012 roku

7:00                    Publikacja raportu kwartalnego w systemie ESPI

8:00                    Publikacja raportu kwartalnego na naszej stronie     

internetowej www.cyfrowypolsat.pl/inwestor
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10:00                 Spotkanie z inwestorami i analitykami

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami

Szczegóły telekonferencji:

Data:                              14 listopada 2012 r.

Godzina:                   16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork) 

Numer telefonu:        +44 (0) 1452 555 566 (międzynarodowy); 

22 307 0118 lub 00 800 121 2655 (Polska) 

Kod telekonferencji:  60281855


