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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

27.06 Rzeczpospolita: Konsekwencje aukcji częstotliwości LTE 

Autor: Urszula Zielińska  

Aukcja częstotliwości dla szybkiego mobilnego Internetu i 
towarzyszącej jej procedury została zakończona. Dla użytkowników 
oznacza to stopniową poprawę parametrów mobilnego Internetu 
oraz wprowadzenie nowych usług w tej technologii, a dla osób, które 
do tej pory nie miały możliwości korzystania z Internetu w 
technologii LTE – znalezienie się w jego zasięgu. Operatorzy 
zapowiadają już kolejne nowe usługi oparte na technologii LTE. Ich 
popularyzacja zależała będzie m.in. od tego, jak szybko przyjmą się 
umożliwiające ją smartfony.  

28.06 Rzeczpospolita: Wyścig po szybkie łącza internetowe 

Autor: Urszula Zielińska  

220 z 277 projektów budowy sieci szerokopasmowego Internetu 
zgłoszonych do konkursu o wsparcie unijne przeszło pozytywną 
weryfikację formalną w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekty 
zakwalifikowane do kolejnego etapu mają wartość ponad 1,66 mld 
zł. W konkursie do rozdysponowania jest 600 mln złotych, a 
zwycięzca ma zostać wyłoniony 9 lipca. Wśród wnioskujących firm 
wyróżnić można zarówno operatorów telekomunikacyjnych (Orange 
Polska, T-Mobile Polska, Vectra, Multimedia), jak i firmy np. 
budowlane. Do konkursu nie zgłosiły się natomiast: Cyfrowy Polsat, 
Netia czy P4. 
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

Rzeczpospolita: Telewizje zadowolone z EURO 

Autor: Magdalena Lemańska 

Jak szacuje agencja SMG Polska Polsat osiągnął reklamowe 
przychody na poziomie 23 mln zł (w czasie 15 meczów). TVP 
po 5 spotkaniach może się pochwalić wpływami na 
poziomie 9,6 mln zł. Jak dotąd najwięcej na telewizyjne 
reklamy wokół relacji z mistrzostw wydał Orange – jak 
policzyli eksperci SMG Polska – 2,74 mln zł. Na kolejnych 
miejscach uplasowały się kolejno: Pepsico (2,53 mln zł), 
Grupa Żywiec (2,4 mln zł), Polkomtel (2,24 mln zł) i Media 
Saturn (2,11 mln zł). 

 

29.06 

30.06 Puls Biznesu: Mniej rozmów, więcej internetu 

Zgodnie z przygotowanym przez UKE najnowszym raportem o stanie 
rynku telekomunikacyjnego w Polsce, wartość branży skoczyła w 
2015 r. o 0,7 proc. - do 39,5 mld zł. Rynek telefonii stacjonarnej 
zmniejszył się o 0,5 mld zł i obecnie zapewnia operatorom 3,3 mld zł 
wpływów. Mniejsze wpływy z rozmów i SMS-ów spowodowały 
zmniejszenie przychodów również w segmencie telefonii 
komórkowej. Zwiększyło się natomiast nasycenie usługami dostępu 
do Internetu – obecnie na każdego Polaka przypada 1,47 karty SIM, a 
liczba abonentów korzystających z najszybszego Internetu (powyżej 
100 Mbit/s) jest dwa razy większa. Ma to jednak również negatywny 
wpływ na cenę i wartość segmentu rynku – zanotowany został 
spadek o 0,5 proc. - do 5,07 mld zł. 
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

30.06 Rzeczpospolita: TV nie tylko z mobilnej sieci 

Autor: Urszula Zielińska 

P4, operator sieci Play, buduje ofertę telewizyjną dla użytkowników, 
która, jeśli zakończy się powodzeniem sprawi, że na polskim rynku 
zostanie tylko jeden duży operator telekomunikacyjny bez takiej 
usługi – T-Mobile. Na chwilę obecną w ofercie P4 znajduje się 
niewiele kanałów ponieważ operator negocjuje z nadawcami zakup 
praw. Telewizję Play’a można odbierać zarówno poprzez własną sieć 
jak i korzystając z innych łączy.  

1.07 Rzeczpospolita: Sieci mobilne obawiają się strat na roamingu 

Autor: Urszula Zielińska 

W połowie czerwca 2017 roku Komisja Europejska chce wprowadzić 
ujednolicenie opłat za usługi telekomunikacyjne wykonane poza 
granicami kraju. Hurtowe opłaty miałyby wynosić odpowiednio: 4 
eurocenty za minutę połączenia, 1 eurocent za SMS i 0,85 eurocenta 
za 1 megabajt transmisji danych. Operatorzy obawiają się tej zmiany 
–Orange Polska, P4, operator sieci Play oraz Plus nie zgadzają się z 
nowymi cenami usług w roamingu, które mogłyby spowodować 
straty. „Ten model jest dla nas nie do zaakceptowania. Przy takich 
stawkach nie jesteśmy w stanie zrealizować stawianych nam 
wymagań” - mówi Marcin Gruszka, rzecznik P4. Zarówno operatorzy, 
jak i Urząd Komunikacji Elektronicznej podkreślają, że ważna będzie 
tzw. polityka uczciwego korzystania określająca wymiar usług w 
roamingu realizowany po cenach krajowych.  
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Ostatnie wydarzenia 
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Raport bieżący  nr 19 
30 czerwca 2016 r. 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 29 czerwca 2016 
roku 
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść 
uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku. 

Więcej>> Pełna treść uchwał  

Raport bieżący  nr 20 
30 czerwca 2016 r. 
 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego 
Polsatu S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku 
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 
dzień 29 czerwca 2016 roku. 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku reprezentowanych było 
ogółem 684.810.656 głosów, stanowiących 83,62% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje 
Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 
2 głosy. 

Więcej>> Lista akcjonariuszy 

Raport bieżący  nr 21 
30 czerwca 2016 r. 
 

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy 
Polsat S.A. za rok 2016 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 roku powziął informację, iż Rada 
Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z 
art. 19 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, podjęła w dniu 29 czerwca 2016 roku, uchwałę o wyborze spółki 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144, na biegłego rewidenta do 
zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej 
Spółki za rok 2016. 

Spółka w roku poprzednim również korzystała z usług spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 

http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/podjete_uchwaly_zwz_29062016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/podjete_uchwaly_zwz_29062016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/podjete_uchwaly_zwz_29062016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/podjete_uchwaly_zwz_29062016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/podjete_uchwaly_zwz_29062016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/podjete_uchwaly_zwz_29062016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/podjete_uchwaly_zwz_29062016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/podjete_uchwaly_zwz_29062016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_zwz_29062016_zalacznik.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_zwz_29062016_zalacznik.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_zwz_29062016_zalacznik.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_zwz_29062016_zalacznik.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_zwz_29062016_zalacznik.pdf


Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-06-27 21,48 20,90 20,96 -1,36% 7 024 

2016-06-28 21,85 20,81 21,70 3,53% 12 315 

2016-06-29 22,13 21,45 21,97 1,24% 18 500 

2016-06-30 22,17 21,60 22,00 0,14% 14 872 

2016-07-01 22,20 21,20 21,45 -2,5% 7 921 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

11 – 25 sierpnia 2016 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2016 r. 

25 sierpnia 2016 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. 
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