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Przegląd prasy

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce
Parkiet: Dziesięciu kandydatów pod odbicie
Autor: Jacek Mysior
Według analityka DM Raiffeissen – Dominika Niszcza – trwająca
od korekta na warszawskiej giełdzie nie oszczędziła spółki

30.06

Cyfrowy Polsat, choć jej sytuacja jest coraz lepsza dzięki
systematycznej redukcji zadłużenia. Na poprawę notowań
może wpłynąć zakończenie procesu refinansowania w
najbliższych dniach, co pozwoli na kilkaset mln zł oszczędności
w skali roku. Ponadto, przedłużająca się aukcja LTE sprzyjaw skali roku. Ponadto, przedłużająca się aukcja LTE sprzyja
utrzymaniu przewagi grupy w dostępie do częstotliwości, na
których można oferować mobilny Internet. Na postrzeganie
spółki dodatkowo wpłynąć może kończący się proces
restrukturyzacji zadłużenia. To – jak oszacowała niedawno
ółk ż i ść k 300 l ł d ś ispółka – może przynieść nawet ok. 300 mln zł oszczędności

rocznie.

01.07. Parkiet: Komórkowy Roaming mocno potanieje
Autor: Urszula Zielińska
Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Komisję Europejską,
Parlament Europejski oraz Radę UE 15 lipca 2017 roku ceny
usług telekomunikacyjnych w roamingu zrównane zostaną z
cenami na lokalnych rynkach Unii Europejskiej. Od kwietnia

ł k t l k b d i ł b iż ć ł iprzyszłego roku, telekomy będęmusiały obniżyć ceny za usługi w
roamingu do poziomu będącego najwyżej sumą cen krajowych i
maksymalną marży, jaką dopuszcza Bruksela. „Operatorzy będą
mogli pobierać tylko niewielkie dopłaty w stosunku do cen krajo‐
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wych: do 0,5 euro za minutę połączenia wychodzącego, 0,02
euro za wysłany SMS i 0,05 euro za 1 MB transferu danych (bez
VAT)” – podała Komisja Europejska.

02.07 Puls Biznesu: Telefonia słabnie, Internet rośnie
Autor: MZAT
W ubiegłym roku rynek telekomunikacyjny w Polsce był wart
39,21 mld zł. To o 2,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Według
UKE, za prawie 45 proc. wartości rynku odpowiadała telefonia
mobilna, w której mimo wzrostu liczby klientów przychody
operatorów spadły o ponad 5 proc. Kolejny rok silnych spadków
zanotowała telefonia stacjonarna. Liczba jej abonentów spadła o
8 4 proc do 6 2 mln Jeszcze bardziej bo 12 7 proc spadły8,4 proc. do 6,2 mln. Jeszcze bardziej, bo 12,7 proc., spadły
przychody operatorów tego segmentu. Wyniosły 3,8 mld zł.
Rosły natomiast przychody z usług dostępu do Internetu, które
skoczyły o 11,5 proc., mimo spadku średniego przychodu na
klienta. To głównie zasługa szybko rosnącego segmentu
Internetu mobilnego. Ponad 80 proc. mieszkańców ma ruchomy
dostęp do sieci, przy średniej europejskiej 66,7 proc.

03.07 Gazeta Wyborcza: Rewolucja w TVN, ale na razie nie dla widzów
Autor: Martin Stysiak
Scripps Networks Interactive sfinalizował przejęcie pakietu
kontrolnego TVN. Rada nadzorcza przeszła prawdziwą rewolucję.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsat Polsatu 29 czerwca – 5 lipca 2015 3



Przegląd prasy

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce
Odeszli m.in. Piotr Walter, Aldona Wejchert, Bruno
Valsangiacomo. Scripps Networks Interactive zamierza wycofać
TVN z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tej
chwili ma 52,7 proc. akcji spółki, w związku z tym musi ogłosić
wezwanie za trzy miesiące ale nieoficjalnie pojawiają sięwezwanie za trzy miesiące, ale nieoficjalnie pojawiają się
informacje, że może to nastąpić w sierpniu. Kenneth W.Lowe,
prezes zarządu i dyrektor generalny Scripps Networks Interactive
informuje, ze spółka nie będzie ingerowała w ramówkę TVN‐u.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsat Polsatu 29 czerwca – 5 lipca 2015 4



Ostatnie wydarzenia
Raport bieżący 31/2015
29 czerwca 2015 r.

Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 29 czerwca 2015 r. Umowy Ramoweją p y y („ p ) j y j
(ang. Framework Agreement) („Umowa Ramowa”) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”).
Zawarcie Umowy Ramowej jest związane z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji emitowanych przez Spółkę.
Zawarcie Umowy Ramowej nie rodzi po stronie EBOR kontraktowego obowiązku nabycia obligacji Spółki.
W Umowie Ramowej Spółka zobowiązała się do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przezW Umowie Ramowej Spółka zobowiązała się do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez
EBOR (EBRD Designated Performance Requirements) oraz wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR. Umowa Ramowa
określa również zobowiązania Spółki, w szczególności w zakresie ochrony środowiska. Na zasadach w niej
określonych, Umowa Ramowa wygaśnie w przypadku nienabycia jakichkolwiek obligacji Spółki przez EBOR, jak
również zmniejszenia stanu posiadania obligacji Spółki przez EBOR poniżej wartości wskazanej w Umowie
R jRamowej.

Raport bieżący 32/2015
1 lipca 2015 r.

Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z Redefine Sp. z o.o.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu 30ą p y y („ p , „ y y „ p j ją ) j ,
czerwca 2015 sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Redefine Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04‐028 Warszawa, Polska, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
G d K j R j t S d d KRS 0000287684 ( R d fi ” l b S ółk P j ”)Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287684 („Redefine” lub „Spółka Przejmowana”).
Połączenie nastąpiło poprzez:
•przeniesienie na Spółkę Przejmującą ‐ jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej ‐ całego majątku Spółki
Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz

ółk b d l k d•rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,
zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.
W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat ‐ zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH ‐ wstąpił z dniem połączenia we
wszystkie prawa i obowiązki Redefine.
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Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiadała Spółka Przejmująca,
zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 14 kwietnia 2015 roku i
udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Przejmującej i
Przejmowanej zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.

Raport bieżący 33/2015
2 lipca 2015 r.

Rozpoczęcie oferty obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 lipca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji
nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i
łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN („Obligacje”). Obligacje będą emitowane w trybie
oferty publicznej przeprowadzanej w sposób wskazany w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o
obligacjach („Ustawa o Obligacjach”). Zamiarem Spółki jest ubieganie się o wprowadzenie Obligacji do
alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach
rynku Catalyst.
W d i 2 li 2015 S ółk ł i j Obli ji ki i ji b i Obli ji dW dniu 2 lipca 2015 r. Spółka rozpoczęła emisję Obligacji poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do co
najmniej 150 oznaczonych adresatów. Emisja i oferta publiczna Obligacji prowadzona będzie zgodnie z art. 33 pkt 1
w zw. z art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach i art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, tj. w trybie oferty publicznej Obligacji kierowanej wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabędziep y , j y y p j g j j y ą , y y ę
Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 EUR („Oferta”), w
związku z czym na potrzeby Oferty nie jest wymagany i nie będzie sporządzany ani udostępniany do wiadomości
publicznej prospekt emisyjny ani żaden inny dokument ofertowy podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru
Finansowego lub inny organ administracji publicznej.
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Komunikat prasowy
1 lipca 2015

Polsat Sport absolutnym lideremwśród wszystkich stacji sportowych w pierwszym półroczu 2015
Kanały sportowe Polsatu osiągnęły najsilniejszą pozycjęw historii na rynku polskich kanałów sportowych.y p ąg ę y j j ą p y ję y p p y
Polsat Sport był najchętniej oglądaną stacją sportową w pierwszej połowie 2015 roku! Stacja zanotowała w tym
czasie 0,6% udziałów w rynku w grupie wszystkich badanych oraz 0,5% w grupie komercyjnej, zdecydowanie
wygrywając w obu grupach audytoryjnych ze wszystkimi kanałami sportowymi, w tym z Eurosportem (0,3% SHR
A16‐49 i 0,51% w A4+). Polsat Sport od kilku lat jest najlepszą stacją sportową i liderem rankingu w grupie
komercyjnej od 2007 roku. Czerwiec był rekordowym miesiącem dla Polsatu Sport News. Stacja uzyskała 1,1%
udziałów w rynku wśród wszystkich oglądających oraz niemal 1% w grupie komercyjnej. Więcej >>
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/polsat‐sport‐absolutnym‐liderem‐wsrod‐wszystkich‐stacji‐sportowych‐w‐
pierwszym‐polroczu‐2015
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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)

2015‐06‐29 23,91 21,52 23,71 ‐1,70% 4 916

2015‐06‐30 23,75 23,31 23,65 ‐0,25% 8 256

2015‐07‐01 23,89 23,61 23,80 0,63% 7 984

2015‐07‐02 24,37 23,80 24,20 1,68% 6 367

2015‐07‐03 24,50 23,61 24,30 0,41% 4 653
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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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