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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
29.07 Dziennik Gazeta Prawna: Gdzie Orange zyska, tam Netia straci 

W ciągu kilku dni Komisja Europejska zdecyduje, czy uwolnić rynek 
łączy szerokopasmowych w 76 gminach w Polsce.  

Przemysław Sawala-Uryasz, analityk UniCredit CAIB, ocenia że 
decyzja deregulacyjna nie tylko zapewni Orange Polska możliwość 
różnicowania cen w wybranych lokalizacjach, a przez to ułatwi 
konkurowanie z operatorami telewizji kablowej, ale również 
mogłaby skłonić spółkę do zintensyfikowania inwestycji w sieć 
dostępową. Konrad Księżopolski, dyrektor zespołu analiz 
giełdowych Espirito Santo Investment Bank, także uważa, że 
deregulacja rynku BSA oznacza prawdopodobne przyspieszenie 
inwestycji Orange w światłowody, a co za tym idzie – możliwość 
częściowego odzyskania pozycji konkurencyjnej względem 
operatorów kablowych. 

Po uwolnieniu cen w szczególnie trudnej sytuacji znalazłaby się 
Netia. Na koniec pierwszego kwartału baza BSA zwierała 330 tys. 
łączy, z czego z 255 tys. korzystała Netia. Analitycy oszacowali, że 
migracja do własnej sieci kosztowałaby spółkę 42-52 mln zł 
rocznych przychodów (3% całości) i 4-5 mln zł zysku EBIDTA (1% 
całości).  

31.07 Dziennik Gazeta Prawna: Szybki internet ciągle w planach 

Zostało tylko półtora roku do rozliczenia finansowanej przez Unię 
Europejską budowy sieci internetu szerokopasmowego. 
Tymczasem, według danych DGP, w regionach do końca czerwca 
br. wybudowano 5,9 tys. km sieci internetu szerokopasmowego. 
To tylko 26,6% planów wynikających z podpisanych umów o 
dofinansowanie, choć widoczne jest istotne przyspieszenie 
inwestycji w porównaniu z połową ubiegłego roku (wówczas 
zrealizowanych było 2,2% planu). Zdaniem Aleksandra 
Kwiatkowskiego, partnera w firmie informatycznej Softax, 
problemem jest opieszałość administracji i do niedawna złe prawo,  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
31.07 nakazujące wybieranie najtańszych ofert, ciągnące się odwołania i 

brak kar dla inwestorów, którzy w przetargach zaniżali ceny.  

Jeśli środki z UE nie zostaną wykorzystane, trzeba będzie zwrócić 
dotację.  

Rzeczpospolita: Play się zadłuża, by płacić dywidendę 

P4, operator sieci Play, chce uplasować poprzez spółkę Play Topco 
papiery za 415 mln euro (1,74 mld zł). Celem oferty jest wypłata 
gotówki właścicielom.  

P4 na początku 2014 roku wyemitował obligacje o wartości 900 
mln euro (3,68 mld zł), z czego  właścicielom przypadło ok. 1,3 mld 
zł. Jeśli powiedzie się druga oferta, kontrolowany przez 
islandzkiego miliardera Thora Bjorgolfssona fundusz Novator i 
należący do greckiego miliardera Panosa Germanosa wehikuł 
Tollerton otrzymają łącznie od polskiej firmy 3 mld zł. To tyle, ile 
zainwestowali przez siedem lat (2,6 mld zł) plus 15%.  

Po drugiej emisji papierów dłużnych zobowiązania P4 z tego tytułu 
wzrosną do ok. 5,5 mld zł i będą stanowiły 5,5-krotność 
planowanej na ten rok EBIDTA. Zdaniem Konrada Księżopolskiego, 
analityka BESI, zadłużenie telekomu będzie wysokie jak na 
europejskie standardy (średnia dla sektora według ostatnich 
danych to 1,8-2). 

Gazeta Wyborcza: Zakodowani siatkarze 

Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn, które odbędą się 
w tym roku w Polsce, będą pokazywane niemal wyłącznie na 
kodowanych kanałach. Na otwartej antenie Polsat pokaże tylko 
mecz otwarcia turniej Polski z Serbią, pozostałe spotkania będą 
transmitowane na specjalnie przygotowanych kanałach Polsat 
Volleyball. Do platform cyfrowych i operatorów kablówek wysłane 
zostały oferty kupna tych kanałów. 

1.08 
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Ostatnie wydarzenia 
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Raport bieżący nr 60 
31 lipca 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport bieżący nr 61 
1 sierpnia 2014 
 

Powołanie nowego Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2014 roku 
podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 września 2014 roku do składu Zarządu Pana Tobiasa Solorza i powierzyła mu 
funkcję Członka Zarządu. Po zarejestrowaniu przez odpowiedni Sąd zmian w Statucie Spółki Tobias Solorz obejmie 
funkcję Wiceprezesa Spółki. 

Od lutego 2014 roku Pan Tobias Solorz pełni funkcję Prezesa Zarządu Polkomtel Sp. z o.o. Od listopada 2011 roku pełnił 
funkcję Członka Zarządu Polkomtel S.A. (obecnie Polkomtel Sp. z o.o. Pan Tobias Solorz posiada wieloletnie 
doświadczenie zawodowe w branży telekomunikacyjnej, finansowej i w kontrolingu. Karierę zawodową rozpoczął w 
2003 roku w Telewizji Polsat S.A. (obecnie Telewizja Polsat Sp. z o.o.). W latach 2007 – 2008 pełnił funkcję Menedżera 
ds. Promocji w Cyfrowym Polsacie S.A. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu Sferii S.A., gdzie do marca 
2011 roku pełnił również funkcję Dyrektora ds. Marketingu, Reklamy, Sprzedaży i Operacji. Pan Tobias Solorz jest 
absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. 

Pan Tobias Solorz nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru 
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.  

Zawarcie transakcji zabezpieczających IRS 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka", „Cyfrowy Polsat“) informuje, iż w dniach 31 lipca 2014 roku oraz 1 sierpnia 
2014 roku Spółka dokonała transakcji zamiany stóp procentowych typu IRS (Interest Rate Swap) („Transakcje“), 
polegających na zamianie płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową WIBOR 3M na płatność odsetek 
opartych o stałą stopę procentową w średniej wysokości 2,50%, z następującymi bankami - ING Bank Śląski S.A., 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Société Générale Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK 
S.A., BNP Paribas SA oraz Bank Polska Kasa Opieki SA. 

Transakcje zabezpieczają zobowiązania Spółki z tytułu odsetek od kredytu terminowego udzielonego Spółce, o którym 
Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku.  

Transakcje zostały zawarte na okres od dnia 30 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zabezpieczają łącznie 
kwotę nominalną kredytu w wysokości 1.136.502.000 zł. Celem zawarcia Transakcji IRS jest ograniczenie ryzyka 
niekorzystnej zmiany stopy procentowej, a tym samym uzyskanie stabilizacji kosztu finansowania kredytu. 

Ww. Transakcje zabezpieczające zostały uznane za umowy znaczące, gdyż ich łączna wartość (kwota bazowa IRS) wynosi 
co najmniej 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe. 
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Wszyscy abonenci Grupy Polsat obejrzą bez żadnych dodatkowych opłat Mistrzostwa Świata w Siatkówce Mężczyzn 
Polska 2014 

Telewizja Polsat w sytuacji wycofania się sponsorów transmisji na antenie otwartej, braku realnego zainteresowania ze 
strony innych nadawców prawami telewizyjnymi oraz braku koordynacji tak ważnej imprezy ze strony instytucji 
państwowych, została zmuszona do podjęcia decyzji, że jedynym wyjściem na pokazanie Mistrzostw Świata 2014 w 
Polsce jest ich zaoferowanie na żywo w systemie płatnym. 

Dostęp do Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 zostanie zaproponowany wszystkim operatorom 
satelitarnym i kablowym w systemie płatnym na jednakowych warunkach. 

Grupa Polsat zdecydowała, że wszyscy klienci Grupy będą mogli obejrzeć Mistrzostwa Świata bez żadnych dodatkowych 
opłat. 

Więcej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/286020/wszyscy-abonenci-grupy-polsat-obejrza-bez-zadnych-dodatkowych-
oplat-mistrzostwa-swiata-w-siatkowce-mezczyzn-polska-2014 

Serial „House of Cards” w największej polskiej telewizji internetowej IPLA 

Od dzisiaj użytkownicy IPLI mogą legalnie obejrzeć jeden z najpopularniejszych na świecie seriali – „House of Cards”. 
Pierwszy sezon tej znanej produkcji jest już dostępny w wybranych pakietach tematycznych IPLI. Obejrzą go 
użytkownicy posiadający pakiety tematyczne: IPLA FILMY I SERIALE, IPLA MAX, IPLA MIX (pakiet dla abonentów 
Cyfrowego Polsatu oraz klientów sieci Plus) lub IPLA SUPER PLUS (pakiet dla klientów sieci PLUS). To kolejna, 
uhonorowana wieloma nagrodami seria, która w ostatnim czasie pojawiła się w IPLI. 

Widzowie mogą obejrzeć serial za pośrednictwem strony www.ipla.tv oraz w aplikacjach IPLA na Windows, telewizory 
Smart TV (LG, Samsung, Panasonic, Philips, TLC, Thompson), urządzenia mobilne z systemami Android i IOS oraz 
dekodery Cyfrowego Polsatu i Netia Player. 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

28-07-2014 23,95 23,73 23,90 0,42% 7 952 

29-07-2014 23,99 22,99 23,21 -2,89% 7 186 

30-07-2014 23,50 22,53 23,00 -0,90% 9 211 

31-07-2014 23,54 22,91 23,40 1,74% 8 705 

01-08-2014 23,50 22,96 23,17 -0,98% 5 063 
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Najbliższe wydarzenia 

14 – 28 sierpnia 2014 r.  Okres zamknięty przez publikacją wyników za I półrocze 2014 roku 

28 sierpnia 2014 r.  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku  


