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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
27.10 Rzeczpospolita: Grek za Czecha u sterów T-Mobile Polska 

Miroslav Rakowski, który miał opuścić fotel prezesa T-Mobile Polska 
z końcem roku, złożył w ostatnich dniach wypowiedzenie i od 
listopada zastąpi go na stanowisku Grek – Zacharias Piperidis. 
Powodem przyspieszonej zmiany w fotelu prezesa są względy 
formalne, m.in. chęć zapewnienia ciągłości reprezentacji spółki przy 
aukcji częstotliwości 800/1600 MHz i integracji z przejętym 
operatorem stacjonarnym – GTS.  

Piperidis jest członkiem zarządu greckiego telekomu OTE 
kontrolowanego przez Deutsche Telekom, gdzie od 2011 r. pełni 
funkcję dyrektora operacyjnego. Wcześniej pracował m.in. dla 
Vodafone Greece, O2 Germany, Romtelecom i Wind Greece. Do 
rady nadzorczej T-Mobile Polska dołączył w styczniu 2014 r.  

Rzeczpospolita: Deutsche Bank o spółkach telekomunikacyjnych 

Analitycy Deutsche Bank obniżyli do „trzymaj” z „kupuj” 
rekomendacje dla TVN i Cyfrowego Polsatu. Wyceniają akcje 
pierwszej z firm na 16,5 zł (kurs giełdowy to 15,05 zł), a drugiej na 
28 zł (27,1 zł). 

28.10 

29.10 Puls Biznesu: Płatny YouTube już niedługo 

Największa platforma wideo na świecie chce wprowadzić model 
płatnej subskrypcji, wolnej od reklam. Prezes platformy, Susan 
Wojcicki, powiedziała, że nowa usługa zostanie wprowadzona „w 
najbliższym czasie”. YouTube chce skusić nową możliwością 
zwłaszcza wielkich partnerów, traktujących ten portal jako 
dodatkowe źródło dystrybucji swoich komercyjnych treści, np. 
dystrybutorów muzyki.  
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29.10 Rzeczpospolita: Netia stoi przez wyborem 

Analitycy oczekują po strategii Netii silniejszego nacisku na rozwój w 
segmencie usług dla firm. Jednym ze scenariuszy dla telekomu jest 
sprzedaż biznesu skierowanego do klientów indywidualnych. Vectra, 
której nie udało się kupić 33% pakietu akcji Netii, twierdzi, że 
zamknęła ten projekt i koncentruje się na innych opcjach 
inwestycyjnych. Biznesowi związanemu z obsługą klientów 
indywidualnych Netii żywo interesuje się Orange Polska. 

Według Konrada Księżopolskiego, analityka BESI, ze sprzedaży części 
biznesu Netia mogłaby uzyskać 526 mln zł, nie licząc sieci kablowej 
po dawnym Asterze i zakładając, że inwestor kupowałby zarówno 
użytkowników sieci własnej Netii, jak i tych podpiętych łączami 
Orange. W sumie to 1,3 mln gospodarstw domowych korzystających 
z 1,8 mln usług. Przynoszą one Netii rocznie ok. 1 mld zł przychodów 
i ok. 290 mln zł zysku EBITDA.  

Puls Biznesu: T-Mobile otworzył już 100 tys. kont 

T-Mobile podał, że na koniec III kw. 2014 r. pozyskał w ramach 
wspólnego projektu bankowego z Aliorem - T-Mobile Usługi 
Bankowe (T-MUB) - ponad 100 tys. klientów, z czego 80% to klienci 
T-Mobile. Łącznie T-MUB obsługuje już 350 tys. rachunków (z czego 
250 tys. to konta przejęte wraz z Syncem). Grzegorz Bors, 
odpowiedzialny za projekt bankowy, podkreśla, że głównym 
magnesem przyciągającym klientów jest darmowe konto bez 
żadnych gwiazdek i warunków. Wyjaśnia też, że T-MUB jest dopiero 
w fazie rozruchu. W przyszłym roku w ofercie znajdą się nowe 
produkty kredytowe, gotowa też będzie oferta dla klientów 
biznesowych. Strategia T-MUB zakłada, że w 12 miesięcy od startu 
liczba klientów przekroczy 500 tys. Grzegorz Bors mówi, że ten cel 
jest niezagrożony.  
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Puls Biznesu: Koniec ery Libickiego 

Dominik Libicki, który przez lata tworzył potęgę Cyfrowego 
Polsatu, w trybie nagłym odszedł ze spółki podczas wtorkowego 
posiedzenia rady nadzorczej. Rada nadzorcza powołała na 
stanowisko prezesa zarządu Cyfrowego Polsatu Tomasza Gillner-
Gorywodę, obecnego dyrektora generalnego Polkomtela. W 
reakcji na zmiany kadrowe w zarządzie kurs akcji spadł o 6%.  

Parkiet: Nieoczekiwana zmiana prezesa w Cyfrowym Polsacie 

W wywiadzie dla Parkietu Zygmunt Solorz-Żak zapewnił, że w 
odejściu Libickiego nie ma drugiego dna.  

– Cele strategia Grupy Polsat pozostają takie same i będą 
konsekwentnie realizowane, a dotychczasowy sposób prowadzenia 
mojej polityki właścicielskiej nie zmienia się. Decyzja o rezygnacji 
Dominika Libickiego nie ma absolutnie nic wspólnego z obszarem 
przejęć i akwizycji, transakcjami i szeroko pojętym corporate 
governance – podkreśla przewodniczący rady nadzorczej 
Cyfrowego Polsatu i główny akcjonariusz firmy.  

– Inwestuję od wielu lat i wiem, że zaufanie inwestorów jest 
bardzo ważne, dlatego mogę zapewnić ich, że nie się nie zmieni – 
również w obszarze polityki informacyjnej spółki. Długo i wytrwale 
pracowaliśmy na pozycję spółki godnej zaufania i tak pozostanie. 
Tomasz Gillner-Gorywoda został powołany przez radę nadzorczą 
na stanowisko prezesa i jestem przekonany, że Grupa Cyfrowy 
Polsat pod jego kierownictwem będzie kontynuowała z sukcesem 
wszystkie swoje dotychczas realizowane plany i zadania – 
zapewnia Solorz-Żak.  

30.10 Rzeczpospolita: UOKiK krytykuje UKE za aukcję częstotliwości LTE 

W środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ponownie 
zabrał głos w sprawie aukcji częstotliwości 800/2600 MHz, 
ogłoszonej 10 października przez prezesa UKE. UOKiK podkreśla, że 
zakres i zasady ogłoszonej aukcji w niedostateczny sposób chronią 
stan konkurencji i interesy konsumentów. 

Urząd krytykuje aukcję jako procedurę niesprzyjającą zachowaniu 
warunków konkurencji (UOKiK nie może oceniać ofert podmiotów 
starających się o pasmo). Ponadto procedura przyjęta przez UKE 
pozwala na uczestnictwo w aukcji podmiotom niemającym 
doświadczenia rynkowego czy też nieposiadającym statusu 
przedsiębiorcy. UOKiK uważa też, że UKE powinien narzucić 
operatorom warunki, na jakich będą świadczyć usługi: określić ich 
jakość i różnorodność. Zdaniem UOKiK brak takich zapisów może w 
przyszłości przełożyć się na nieefektywne wykorzystanie spektrum i 
niższą jakość usług. Ponadto, według UOKiK, aukcja nie gwarantuje 
realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej.  
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31.10 Rzeczpospolita: Więcej darmowej telewizji 

Pod naciskiem prywatnych nadawców Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji zmodyfikowała plan zagospodarowania multipleksu 
ósmego. W uchwale przesłanej 28 października do UKE KRRiT 
proponuje, aby na nowym multipleksie mogły się pojawić 3 
programy TVP lub TV Polonia oraz 4 programy innych nadawców, 
koncesjonowane przez KRRiT. Uchwała przewiduje, że programy 
obecne na ósmym multipleksie będą oferowane odbiorcom 
bezpłatnie.  

Aby powstał nowy multipleks UKE musi zadecydować, czy ogłosi 
nowe konsultacje projektu, czy nie. Następnie trzeba będzie ogłosić 
konkurs na technicznego operatora multipleksu. Nowe programy 
zwiększyłyby ofertę naziemnej telewizji cyfrowej z 24 obecnie 
dostępnych kanałów do przynajmniej 28.  

Puls Biznesu: UKE ma pecha do LTE 

Anna Streżyńska, była prezes UKE, ma wątpliwości, czy aukcja 
częstotliwości 800/2600 MHz, ogłoszona 10 października 2014 r., 
może się odbyć. W komentarzu opublikowanym przez Telko.in, 
twierdzi, że UKE błędnie wskazał termin złożenia ofert, bo 45 dni od 
ogłoszenia aukcji upływa 25 listopada, a nie 24 listopada, jak to 
określił regulator. Zdaniem Streżyńskiej, może to doprowadzić do 
odwołania aukcji „ze względu na troskę o zapewnienie stabilności i 
pewności obrotu prawnego”. Z podobnych przyczyn o przesunięciu 
aukcji zdecydowano już w lutym tego roku, gdy pracownicy UKE 
opublikowali załączniki do dokumentacji aukcyjnej kilka godzin po 
przepisowym terminie.  
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Raport bieżący nr 67 
28 października 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiana w składzie zarządu Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Pan Dominik Libicki, Prezes Zarządu, po dwudziestoletnim 
okresie pracy w Grupie Polsat, złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 28 
października 2014 roku. 

Powodem rezygnacji złożonej przez Pana Dominika Libickiego jest brak zgodności stanowisk co do sposobów realizacji 
strategii Grupy Cyfrowy Polsat S.A. 

Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 28 października 2014 roku, przyjęła złożoną przez Pana Dominika Libickiego 
rezygnację oraz powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Gillnera-Gorywodę. 

Pan Tomasz Gillner-Gorywoda ma 56 lat. Jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
podyplomowych studiów zarządzania Uniwersytetu Monash w Melbourne. Od wielu lat zaangażowany w organach 
zarządczych spółek z grupy Elektrim S.A. Od 2011 roku pełnił funkcję Prokurenta i Dyrektora Generalnego Polkomtel Sp. 
z o.o. 

Pan Tomasz Gillner-Gorywoda nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany 
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 

Komunikat prasowy 
27 października 2014 
 

Program smartFIRMA z wyjątkową ofertą Plusa dla biznesu 

Od dziś klienci biznesowi Plusa mogą korzystać z programu smartFIRMA, który pozwala na łączenie różnych usług i 
przynosi wymierne oszczędności finansowe. Można łączyć takie usługi jak telefonia komórkowa, Internet LTE i telefonia 
stacjonarna. W programie znajdują się także produkty PlusBanku, energia elektryczna od Plusa oraz szerokie portfolio 
dodatkowych usług wspierających i rozwijających biznes. 

W ramach smartFIRMY: 

• można wybrać nawet pięć produktów, 
• na cztery z nich otrzymuje się rabaty, 
• pierwszy i drugi produkt to zawsze telefonia komórkowa i Internet (wymiennie), 
• na drugi produkt jest rabat 50%, 
• trzeci produkt to zawsze telefonia stacjonarna, którą można dokupić za 1zł, 
• można otrzymać upusty 10 zł i 20 zł na dodatkowe karty telefonii komórkowej, 
• wszystkie upusty w ramach smartFIRMY przydzielane są na całą długość umowy. 
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Komunikat prasowy, cd. 
27 października 2014 
 

Program smartFIRMA z wyjątkową ofertą Plusa dla biznesu, cd. 

smartFIRMA adresowana jest do obecnych klientów, którzy posiadają produkt (Internet lub telefonię komórkową) z 
abonamentem minimum 39 zł netto oraz do nowych klientów, którzy zakupią minimum jedną aktywację telefonii 
komórkowej lub Internet dla firm z abonamentem minimum 39 zł netto (bez sprzętu) lub 49 zł netto (ze sprzętem). 

Komunikat prasowy 
29 października 2014 
 

Zmiana w Zarządzie Grupy Cyfrowy Polsat S.A. 

W dniu dzisiejszym Dominik Libicki, Prezes Zarządu, po dwudziestu latach pracy w Grupie Polsat złożył rezygnację z 
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu Polkomtel Sp. z o.o. Dominik 
Libicki uzasadnił swoją decyzję brakiem zgodności stanowisk co do sposobów realizacji strategii Grupy Cyfrowy Polsat 
S.A. 

Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu S.A. przyjęła rezygnację Dominika Libickiego i wyraziła podziękowania za 
dotychczasową pracę. Jednocześnie przyjęła ze zrozumieniem fakt, że cele i strategia Grupy pozostają takie same, a 
różnice wystąpiły jedynie w sposobach ich realizacji. 

Zygmunt Solorz-Żak po posiedzeniu Rady Nadzorczej, powiedział: 

„Chcę podziękować Dominikowi Libickiemu za wszystkie lata, jakie razem spędziliśmy. Dominik był ze mną niemal od 
samego początku, był przy mnie we wszystkich najważniejszych momentach w mojej historii biznesowej. Jest jednym z 
najlepszych menedżerów, z jakimi miałem możliwość pracować i liczę, że mimo różnicy zdań co do sposób realizacji 
naszej wspólnej strategii, nasze wspólne dziecko, czyli Grupa Polsat będzie się z sukcesem dalej rozwijać. Dominik Libicki 
poświęcił Grupie Polsat wiele lat swojego życia, był jej współtwórcą i współautorem sukces przede wszystkim Cyfrowego 
Polsatu. Dzięki dotychczas wykonanej pracy przyszłość naszej Grupy jest niezagrożona i ma ogromny potencjał do 
dalszego rozwoju”. 

Dominik Libicki był związany z Grupą Polsat od 1995 roku. Jest jednym ze współtwórców sukcesów i obecnej pozycji 
Grupy Polsat na rynku mediów i telekomunikacji. 

Dominik Libicki: 

„Jestem dumny, że miałem możliwość uczestniczyć w tak wspaniałym projekcie jak budowa pozycji, potęgi i sukcesu 
Grupy Polsat. Prezesem Cyfrowego Polsatu zostałem w 2001 r., kiedy nikt na rynku mediów nie dawał nam szans 
powodzenia. Dzięki ciężkiej pracy, determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi udało nam się przetrwać wiele 
trudnych momentów i stworzyć największą grupę medialno-telekomunikacyjną w Polsce i jedną z największych w 
Europie. Cieszę się ze wszystkich naszych wyzwań, projektów i celów, jakie zrealizowaliśmy w ciągu niemal 20 lat, które 
spędziłem w Grupie Polsat”. 
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Komunikat prasowy, cd. 
29 października 2014 
 

Zmiana w Zarządzie Grupy Cyfrowy Polsat S.A., cd. 

Dominik Libicki od 2001 roku, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu, kierował Grupą Cyfrowy Polsat S.A. Był też 
Wiceprezesem Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., zasiadał w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat S.A. oraz pełnił funkcję 
Prezesa Zarządu INFO-TV-FM Sp. z o.o. Od ponad 13 lat konsekwentnie budował pozycję rynkową Cyfrowego Polsatu – 
największej grupy medialno-telekomunikacyjnej na rynku polskim. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora w PAI Film oraz 
prowadził własną firmę producencką Studio Meg. Od lutego 2005 roku jest Wiceprezesem Związku Pracodawców 
Prywatnych Mediów działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". W latach 2005-
2006 był Członkiem, a w latach 2006–2008 Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. 
(operator sieci komórkowej Era, dziś T-Mobile). W latach 1999-2011 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Polskie 
Media, będącej nadawcą kanałów TV4 i TV6. Ukończył studia na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki 
Wrocławskiej. Odbył szkolenie dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa organizowane przez Ministerstwo 
Gospodarki. 

Osiągnięcia biznesowe Dominika Libickiego oraz prezentowany przez niego styl zarządzania wielokrotnie zostały 
docenione przez środowisko opiniotwórcze. Był nominowany do Nagrody Fikusa „Rzeczpospolitej” w kategorii Twórca 
Mediów, trzykrotnie znalazł się w gronie 50 najwybitniejszych menedżerów sektora płatnej telewizji w Europie w 
ramach rankingu Euro 50 magazynu „Digital TV Europe”, otrzymał tytuł Najbardziej Efektywnego Prezesa, przyznany 
przez miesięcznik ekonomiczny „Home and Market”. Pod przywództwem Dominika Libickiego, Cyfrowy Polsat od 
momentu wejścia w 2008 r. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zajmuje wysokie lokaty w zestawieniach i 
rankingach biznesowych oraz otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień, nagród i tytułów, m.in.: Spółka Wysokiej 
Reputacji, Orzeł Rzeczpospolitej, Perła Polskiej Gospodarki magazynu „Polish Market”, Byki i Niedźwiedzie „Gazety 
Giełdy Parkiet”, Wirtualny Telefon magazynu „Mobile Internet”, Lokomotywa Polskiej Gospodarki magazyny 
ekonomicznego „Home&Market”, Kryształowa Antena Świata Mediów, Złota Antena Świata Telekomunikacji, Mistrz 
Biznesu magazynu „Businessman.pl” oraz Best Managed Companies in Central & Eastern Europe brytyjskiego magazynu 
„Euromoney”. Spółka jest regularnie bardzo wysoko oceniana przez rynek kapitałowy w prestiżowym rankingu 
Giełdowa Spółka Roku dziennika „Puls Biznesu”, w którym niejednokrotnie zdobywała uznanie m.in. w kategoriach 
Relacje Inwestorskie oraz Kompetencje Zarządu. 

Zgodnie z oświadczeniem Rady Nadzorczej, cele i strategia Grupy Cyfrowy Polsat S.A. pozostają niezmienione. 

Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Tomasza Gillner-Gorywodę, obecnego Dyrektora Generalnego 
Polkomtel Sp. z o.o. 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

27-10-2014 27,29 26,86 27,10 -0,55% 7 707 

28-10-2014 27,35 26,90 26,90 -0,74% 4 703 

29-10-2014 26,28 25,13 25,20 -6,32% 136 200 

30-10-2014 25,66 25,23 25,66 1,83% 65 419 

31-10-2014 25,94 25,60 25,77 0,43% 21 700 
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Najbliższe wydarzenia 

30 października – 13 listopada 2014 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2014 r.  

13 listopada 2014 r. Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. 

Harmonogram publikacji: 

7:00                    Publikacja raportu w systemie ESPI 

8:00                    Publikacja raportu kwartalnego na naszej stronie 
                            internetowej www. cyfrowypolsat.pl/inwestor 

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami 

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami 

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami 

Szczegóły konferencji: 

Data:                          13 listopada 2014 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 konferencji:      27763101 
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