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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

19.02 Dziennik Gazeta Prawna: Play pójdzie do sądu w sprawie cen
rozmów
Play, czwarty pod względem liczby klientów operator
komórkowy, szykuje się do batalii prawnej z konkurentami w
sprawie niższych cen usług. Chodzi o ceny, które płacą klienci
Orange, T-Mobile, a także Plusa, dzwoniący do Playa. Pole do
obniżek powstało po tym, jak Urząd Komunikacji Elektronicznej
ściął o połowę hurtowe stawki połączeń.
W ślad za obniżką stawek w hurcie pójść powinny obniżki cen
detalicznych. Jedynym operatorem, który wykonał ruch w tym
zakresie, jest Plus.

Parkiet: Majątek Solorza-Żaka bezpieczniejszy
Cyfrowy Polsat poinformował o zmianach struktury, poprzez która

20.02 Dziennik Gazeta Prawna: Sferia chce unieważnić przetarg na
szybki internet
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Cyfrowy Polsat poinformował o zmianach struktury, poprzez która
Zygmunt Solorz-Żak kontroluje satelitarną platformę. Na szczycie
drabiny zależności widnieje obecnie Tivi Foundation zarejestrowana
w Lichtensteinie.
-TiVi Foundation jest fundacją rodzinną, której fundatorem jest
Zygmunt Solorz-Żak. Jej istnienie nie ma określonych ram
czasowych. Została utworzona z myślą o przyszłości – tłumaczy
Tomasz Matwiejczuk, rzecznik miliardera.
-Solorz-Żak, wnosząc Cyfrowy Polsat do fundacji, uznał, że w tym
przypadku jest to najlepsza gwarancja zachowania w całości na
długie lata tego, co jest jego dziełem, a co stworzył i budował przez
całe życie od podstaw – mówi rzecznik.

Parkiet: KBC Securities obstawia wzrosty na GPW
W ocenie analityków KBC Securities spośród dużych i średnich
spółek z naszego rynku największy potencjał do wzrostów w 2013
roku ma między innymi Cyfrowy Polsat.

szybki internet
Operator telekomunikacyjny zarzuca Urzędowi Komunikacji
Elektronicznej, że nie słusznie odrzucił jego wniosek z przyczyn
formalnych. Sferia chce unieważnienia przetargu na rezerwację
częstotliwości 1800 MHz.
Zwycięzcy aukcji już składają wnioski o rezerwację bloków
częstotliwości. Wczoraj zrobił to Play, który podczas
ubiegłotygodniowej aukcji zdobył trzy częstotliwości, a jego trzy
oferty zostały ocenione najwyżej. Oprócz Playa przetarg wygrał
T-Mobile, który starał się o trzy częstotliwości, a dostał dwie.

Rzeczpospolita: Szykuje się kolejny słaby rok dla reklamy
Według danych domu mediowego Starlink, firmy wydały w
Polsce na reklamę niecałe 7,1 mld zł, o 5,2% mniej niż przed
rokiem. Starlink prognozuje w 2013 roku podobny spadek jak w
2012 roku. To efekt kryzysu i cyfryzacji mediów.
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Rzeczpospolita: „Kupuj” Cyfrowy Polsat
Specjaliści Raiffeisena w najnowszym raporcie podwyższyli do
„kupuj” z „trzymaj” rekomendację dla Cyfrowego Polsatu. W środę
akcjami spółki handlowano po 16 zł.

21.02 Rzeczpospolita: Telekomunikacja Polska mniej warta dla
France Telekom
Strategiczny akcjonariusz Grupy TP (Orange) zanotował o 890
mln euro niższy zysk netto z powodu spadku wartości polskiego
biznesu.
Francuski Telekom wyjaśniał, że na przepływach gotówkowych
TP negatywnie odbije się konkurencja w segmencie mobilnym i
stacjonarnym oraz silne cięcia stawek hurtowych (MTR).

22.02 Puls Biznesu: Telekomy muszą jakoś przetrwać ten rok
Wyniki Netii potwierdzają, że w branży nie jest wesoło.
Większość parametrów finansowych była nieco gorsza niż
prognoza, a do tego prognoza była aktualizowana dwa razy. W
dół.
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dół.
Na pocieszenie firma obiecuje inwestorom dywidendę.

23.02 Parkiet: Agora prezentuje słabe prognozy dla rynku reklamy
Pesymistyczne założenia dla rynku reklamy spowodowały, że
inwestorzy przyjęli raport za IV kwartał chłodno. Po sesji Agora
poinformowała, że chce współtworzyć telewizję. Agora wraz ze
spółką Kino Polska TV będą się ubiegać o koncesję na kanał
filmowy nadawany w ramach naziemnej telewizji cyfrowej.



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 4,
19 lutego 2013 r.

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cyfrowy Polsat S.A. 
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 lutego 2013 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta 
Solorza-Żaka oraz od fundacji rodzinnej TiVi Foundation zawiadomienia 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 (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) ("Ustawa") o przeniesieniu na podstawie umowy 
zawartej w dniu 13 lutego 2013 roku własności udziałów Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Pola"), 
podmiotu zależnego od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, na rzecz fundacji rodzinnej TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, 
Lichtenstein ("TiVi Foundation"). Tym samym TiVi Foundation pośrednio nabyła akcje Spółki.

Przed przeniesieniem własności udziałów Pola, Pan Zygmunt Solorz-Żak nie posiadał akcji Spółki zarówno bezpośrednio, 
jak również poprzez inne niż Pola podmioty zależne.
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jak również poprzez inne niż Pola podmioty zależne.

Przed przeniesieniem własności udziałów Pola posiadała i była uprawniona do wykonywania prawa głosu ze 174.995.671 
(słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji 
Spółki, co stanowiło 50,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez Pola akcje oraz objęte pełnomocnictwem 
udzielonym Pola przez Sensor Overseas Ltd. z siedzibą w Nikozji uprawniały łącznie do 348.291.922 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Powyższy pakiet składał się z: 
a) 173.296.251 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 49,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 
346.592.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki, oraz 
b) 1.699.420 akcji zdematerializowanych, 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. 

Pan Zygmunt Solorz-Żak poinformował, iż po przeniesieniu udziałów Pola, zarówno bezpośrednio, jak również przez 
podmioty zależne nie posiada akcji Spółki. 

Przed przeniesieniem własności udziałów Pola, TiVi Foundation zarówno bezpośrednio, jak również przez podmioty 
zależne, nie posiadała akcji Spółki. 



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 4,
19 lutego 2013 r.

Na skutek przeniesienia udziałów Pola, TiVi Foundation zarówno bezpośrednio, jak również poprzez inne niż Pola 
podmioty zależne, nie posiada akcji Spółki. 

Obecnie, Pola - podmiot zależny od TiVi Foundation - posiada i jest uprawniona do wykonywania prawa głosu ze 
174.995.671 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 
jeden) akcji Spółki, co stanowił 50,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez Pola akcje oraz objęte 
pełnomocnictwem udzielonym Pola przez Sensor Overseas Ltd. z siedzibą w Nikozji uprawniają łącznie do 348.291.922 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Powyższy pakiet składa się z: 
a) 173.296.251 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 49,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 
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a) 173.296.251 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 49,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 
346.592.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki, oraz 
b) 1.699.420 akcji zdematerializowanych, 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. 

TiVi Foundation poinformowała, iż w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie zamierza dalej zwiększać udziału 
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z wyjątkiem zwiększenia, które wynika z treści art. 73 ust. 2 pkt
1 Ustawy.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

18-02-2013 16,23 15,90 16,00 1,20% 6 425

19-02-2013 16,30 15,80 16,00 0,00% 6 586

20-02-2013 16,00 15,60 16,00 0,00% 7 883

Akcje Cyfrowego Polsatu
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20-02-2013 16,00 15,60 16,00 0,00% 7 883

21-02-2013 16,29 15,98 16,26 1,63% 7 718

22-02-2013 16,42 16,13 16,42 0,98% 3 114

Najbliższe wydarzenia

26 lutego – 12 marca 2013 Okres zamknięty przed publikacją wyników za 2012 rok 

12 marca 2013 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok


