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Przegląd prasy

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce
22.06 Parkiet: Wielka czwórka wygrywa z UOKiK sprawę o kartel

Autor: Urszula Zielińska
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w całości
uchylił decyzję UOKiK z 2011 r., nakładającą na cztery firm
telekomunikacyjne kary finansowe w łącznej wysokości 113 mln
zł .
W listopadzie 2011 r. UOKiK ukarał Polkomtel, Centertel (dziś
część Orange), PTC (dziś T‐Mobile) i P4. Uznał, że za sprawą
ustaleń tych operatorów spółka INFO TV FM posiadaczustaleń tych operatorów spółka INFO‐TV‐FM, posiadacz
rezerwacji częstotliwości i biznesplanu na nich opartego, nie
mogła świadczyć usług mobilnej telewizji w technologii DVB‐H.
SOKiK uznał, że do wdrożenia technologii DVB‐H nie doszło z
przyczyn obiektywnych.

Rzeczpospolita: Trwa internetowa migracja widzów
Autor: Magdalena Lemańska
PwC szacuje, że przychody serwisów z wideo w sieci w Polsce
zwiększą się z 11 mln dolarów w 2014 r do 29 mln dolarów wzwiększą się z 11 mln dolarów w 2014 r. do 29 mln dolarów w
2019 r. Dynamicznie będą też rosnąć wpływy z usług wideo na
żądanie oferowanych przez operatorów tradycyjnej płatnej
telewizji – z 149 mln dolarów w 2014 r. do 211 mln dolarów w
2019 r. Według PwC średnioroczne tempo wzrostu serwisów
strumieniowych i peer‐to‐peer w Polsce wyniesie 20,9%. Wzrost
ten napędzany będzie rosnącą liczbą tabletów używanych w
kraju, z 3,7 mln na koniec 2014 r. do szacowanych 13,9 mln w
2019 r.
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce
24.06 Puls Biznesu: Kolejny prezes żegna Netię

Autor: mzat
Paweł Szymański, który zajmował stanowisko prezesa Netii od
kwietnia, został 22 czerwca odwołany przez radę nadzorczą
spółki. Przyczyn odwołania nie podano.
Szymańskiego zastąpi Bogusława Matuszewska, członkini rady
nadzorczej. Została delegowana do pełnienia funkcji prezesa
maksymalnie na trzy miesiące, obowiązki obejmie 6 lipca.
Matuszewska ma doświadczenie w branży przez lata pracowałaMatuszewska ma doświadczenie w branży – przez lata pracowała
w Siemensie, od 2009 r. do 2011 r. zasiadała w zarządzie
Polkomtelu, gdzie była odpowiedzialna za sprzedaż i IT, potem
była wiceprezesem PGE.
Szymański pełnił funkcję prezesa od kwietnia br., kiedy zastąpiły p ję p , y ąp
Adama Sawickiego, kierującego spółką od czerwca 2014 r.

Parkiet: Nowe plany Scrippsa dla TVN
Autor: Magdalena Lemańska

k ń k k f lAmerykańska grupa Scripps Networks Interactive sfinalizuje
transakcję zakupu TVN po uzyskaniu zgody irlandzkiego urzędu
antymonopolowego (Southbank, który przejmie udziały, jest
spółką brytyjską prowadzącą działalność w Irlandii). Scripps chce
za jednym razem skupić 100% akcji TVN. – Mamy już cenę, którąza jednym razem skupić 100% akcji TVN. Mamy już cenę, którą
zamierzamy zaproponować, i jeśli inwestorzy jej nie zaakceptują,
skupimy tylko te udziały, które będziemy mogli i zdecydujemy,
co robić dalej – mówi Joseph NeCastro, szef rozwoju w SNI. Nie
potwierdził, czy cena w wezwaniu wyniesie 20 zł.
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce
24.06 W wywiadzie dla Parkietu NeCastro powiedział, że SNI zakłada

natychmiastową spłatę tylko części długu Polish Television
Holding (obligacje warte 300 mln euro). Spłata całości wiązałaby
się z wysokimi prowizjami.
Choć Scripps nie planuje na razie startu swoich stacji znanych zChoć Scripps nie planuje na razie startu swoich stacji znanych z
innych rynków, to zamierza wprowadzać do kanałów TVN swoje
programy i formaty. Nie ma na razie w planach zastępowania
marek TVN markami Scrippsa. Choć Scripps to firma
wyspecjalizowana w mediach lifestylowych, nie zamierza
ingerowaćw publicystykę TVN ani jej ograniczać.

25.06 Rzeczpospolita: Orange kusi tańszym internetem w nowej
promocji
Autor: ziuAutor: ziu
Operator stacjonarnego Internetu, Orange, wprowadza w całym
kraju niższe ceny usług, zrównując tym samym cenniki dla całej
Polski z cenami z terenów objętych wcześniej deregulacją.
Neostrada w nowej promocji kosztować będzie 39 zł miesięczniej p j ę ę
przy dwuletniej umowie. Telekom broni się przed konkurencją.
Proponuje rabaty na abonament komórkowy kupowany w
pakiecie.
Spadek cen detalicznych oznacza o ok. 25% niższe ceny hurtowe,
po których Orange udostępnia infrastrukturę konkurentom.
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce
25.06 Puls Biznesu: Aukcja 800/2600 MHz: pora powiedzieć „stop”

Autor: Łukasz Dec
W Niemczech aukcję częstotliwości radiowych udało się
zakończyć w niecałe trzy tygodnie. W Polsce trwa już ponad 140
dni, a oferty zbliżają się do 4,4 mld zł. Każdy z pięciu
wystawionych na licytację bloków w paśmie 800 MHz kosztuje
po ok. 780 mln zł. Zasady aukcji są takie, że nikt nie zmusi
operatorów do zapłacenia, więc aukcja może trwać jeszcze
długo. Urząd Komunikacji Elektronicznej nie przewidujedługo. Urząd Komunikacji Elektronicznej nie przewiduje
anulowania postępowania.

Parkiet: Jakubas: Netii potrzebny teraz branżowy lider
Autor: Urszula Zielińska
Zbigniew Jakubas, przewodniczący rady nadzorczej i
większościowy akcjonariusz Netii powiedział, że docelowym
prezesem telekomu będzie osoba z rynku, znająca branżę, która
przestawi wizję rozwoju firmy. Podkreślił, że chce rozwijać firmę
także przez akwizycjetakże przez akwizycje.
Jakubas zapewnił, że przejęcie TK Telekomu przez Netię jest
bliskie finalizacji, spółka czeka na zgodę UOKiK. Jednocześnie
dodał, że mariaż kapitałowy z P4 to nie jest bliska,
przewidywalna perspektywa dla Netii.
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Ostatnie wydarzenia
Raport bieżący nr 30
25 czerwca 2015

Rozpoczęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. negocjacji w sprawie pozyskania refinansowania
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje o rozpoczęciu przez Spółkę oraz grupę instytucji finansowych wą y g („ p ) j p ę p p ę g pę y j y
dniu 25 czerwca 2015 r. negocjacji mających na celu pozyskanie przez Spółkę środków finansowych, które
umożliwią zrefinansowanie zadłużenia Spółki oraz podmiotów zależnych od Spółki, w tym w szczególności z tytułu
umowy kredytów niepodporządkowanych (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 11 kwietnia 2014 r. zawartej
przez m.in. Spółkę, z tytułu umowy kredytów niepodporządkowanych (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 17
czerwca 2013 r zawartej przez m in Polkomtel sp z o o oraz z tytułu obligacji niepodporządkowanych (angczerwca 2013 r. zawartej przez m.in. Polkomtel sp. z o.o. oraz z tytułu obligacji niepodporządkowanych (ang.
Senior Notes) z terminem wykupu w 2020 r., wyemitowanych przez Eileme 2 AB (publ) na podstawie umowy emisji
obligacji (ang. Indenture) z dnia 26 stycznia 2012 r.
Skład grupy instytucji finansowych zaangażowanych w pozyskanie przez Spółkę refinansowania, o którym mowa
powyżej, nie został ostatecznie ustalony na dzień rozpoczęcia negocjacji przez Spółkę.powyżej, nie został ostatecznie ustalony na dzień rozpoczęcia negocjacji przez Spółkę.

Komunikat prasowy
22 czerwca 2015

Rekordowy tydzień oglądalności sportowych kanałów Polsatu
Ubiegły tydzień był dla Polsatu Sport, Polsatu Sport Extra i Polsatu Sport News najlepszym pod względem
oglądalności w tym roku. Sportowe kanały Polsatu zgromadziły 75% widowni wszystkich kanałów sportowych
nadających w Polscenadających w Polsce.
Polsat Sport zanotował udziały tygodniowe na poziomie 1,4% SHR, Polsat Sport Extra 0,4% SHR, rośnie także
widownia Polsatu Sport News, który zebrał 1,4% SHR w grupie wszystkich badanych. Kanały sportowe Polsatu były
także bezkonkurencyjne w grupie komercyjnej ustanawiając rekordowe udziały tygodniowe w tym roku.
Oglądalność Polsatu Sport wyniosła średnio 1,2% SHR, Polsatu Sport Extra 0,4% SHR, a Polsatu Sport News 1,1%g ą p y , , p , , p ,
SHR.

Komunikat prasowy
25 czerwca 2015

Oferta IPLI w wersji dla osób z dysfunkcją słuchu
Z myślą o potrzebach osób niesłyszących oraz niedosłyszących, największa polska telewizja internetowa IPLA
rozwija funkcję udostępniania napisów i poszerza bibliotekę materiałów z napisami o kolejne propozycje z ofertyrozwija funkcję udostępniania napisów i poszerza bibliotekę materiałów z napisami o kolejne propozycje z oferty
Telewizji Polsat. Obecnie IPLA proponuje blisko 500 pozycji z napisami, oznaczonych specjalną ikoną, co ułatwia ich
identyfikację, a liczba ta będzie w przyszłości rosnąć.
Więcej>>http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/oferta‐ipli‐w‐wersji‐dla‐osob‐z‐dysfunkcja‐sluchu
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Ostatnie wydarzenia
Komunikat prasowy
25 czerwca 2015

Tylko w kanałach sportowych Polsatu ponad 200 godzin relacji z Wimbledonu
Polsat Sport, Polsat Sport Extra i Polsat Sport News pokażą ponad 200 godzin transmisji z Wimbledonu. Od 29p , p p p ą p g j
czerwca do 12 lipca codziennie na antenach sportowych Polsatu będzie można oglądać od 3 do 8 godzin transmisji.
Najważniejsze mecze z kortu centralnego i kortu nr.1 oraz wszystkie spotkania polskich tenisistek i tenisistów
będzie pokazywał Polsat Sport. Codziennie Polsat Sport Extra będzie prezentował „Kronikę Wimbledonu” ‐
przegląd najważniejszych wydarzeń turnieju z poprzedniego dnia.
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Akcje Cyfrowego Polsatuj y g

Data
Cena 

maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

2015‐06‐22 24,60 24,01 24,60 2,84% 2 363

2015‐06‐23 24,85 24,24 24,67 0,28% 9 187

2015‐06‐24 24,88 24,41 24,88 0,85% 6 211

2015‐06‐25 24,84 24,27 24,27 ‐2,45% 13 297

2015‐06‐26 24,40 24,10 24,12 ‐0,62% 6 531
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Kalendarz inwestora

12 – 26 sierpnia 2015 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2015 r. 

26 sierpnia 2015 r.  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r. 
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