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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

27.12 Dziennik Gazeta Prawna: Tani tablet w każdym domu. Sieci

komórkowe idą na wojnę.

W 2013 r. Polacy kupią 1,2 mln takich urządzeń. A wraz z nimi
dodatkowy dostęp do internetu.
- Mijający rok był rokiem smartfonów, które stanowią już 60-

70% bieżącej sprzedaży naszej sieci. Przyszły rok będzie rokiem

tabletów – zapewnia Miroslav Rakowski, prezes T-Mobile.
Rozwój rynku hamowały zbyt wysokie ceny dotychczas
dostępnych urządzeń. Ale to się zmienia, bo pojawia się coraz
więcej tańszych tabletów.
Na początku 2012 roku analitycy spodziewali się sprzedaży na
poziomie 500 tys. sztuk, tymczasem kupiliśmy 800-900 tys.
tabletów. Jeszcze lepiej wyglądają szacunki na przyszły rok.
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Gazeta Wyborcza: Telewizja w komputerze

Polacy nie lubią płacić za treści w sieci i chętnie przystają na
reklamy w filmach oglądanych w internecie. Z badań GfK
Polonia i domu sprzedaży Atmedia wynika, że z treści płatnych
korzysta zaledwie co dziesiąty użytkownik. 77% woli oglądać
reklamy.
Rynek reklamy wideo w sieci jest niewielki, ale szybko rośnie.
Według różnych prognoz w tym roku będzie wart 50-72 mln zł.
Dla porównania: w ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku
na reklamę w telewizji firmy wydały ok. 2,6 mld zł.

28.12 Gazeta Wyborcza: KRRiT daje szansę TV Trwam?

Kolejne telewizyjne kanały do rozdania. Krajowa Radiofonii i
Telewizji ogłosiła konkurs na cztery ogólnopolskie kanały
naziemnej telewizji cyfrowej.
Kanały: religijny, dziecięcy, filmowy oraz edukacyjno-poznawczy
– tak KRRiT chce uzupełnić cztery miejsca w pierwszym pakiecie
kanałów cyfrowych, które TVP ma zwolnić do 27 kwietnia 2013r.
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31.12 Dziennik Gazeta Prawna: Spotify i WiMP wchodzą na sieciowy

rynek muzyki

Wejście do Polski szykuje międzynarodowy gracz Spotify,
będący synonimem nowego modelu biznesowego dla branży
muzycznej w erze internetu – dostępu do nieograniczonej liczby
utworów w zamian za miesięczny abonament. Na start giganta
szykują się już polskie serwisy Muzo i Muzodajnia, a także
zagraniczne WiMP i Deezer.

02.01 Puls Biznesu: Telekomy płyną z prądem

Operatorzy dołączają do rachunku za rozmowy fakturę za
energię. Niedługo pomogą produkować prąd i zarządzać
inteligentnym domem.
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inteligentnym domem.

Puls Biznesu: Rekordowe zyski obligacji Plusa

Na papierach dłużnych Polkomtela można było zarobić w
ubiegłym roku aż 30%.
Zygmunt Solorz-Żak konsekwentnie stara się zmniejszyć
zadłużenie Polkomtela. Pozwalają mu na to wysoka EBITDA oraz
cash flow telekomunikacyjnego operatora.

Gazeta Wyborcza: Nadchodzi rewolucja w oglądaniu

Do internetu jest już podpięte ponad 600 tys. telewizorów w
Polsce. Ich użytkownicy oglądają TV, kiedy chcą, i to, co chcą. I
komentują to od razu na Facebooku.
10 milionów razy w ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku
widzowie uruchamiali polskojęzyczne aplikacje na telewizorach
Samsunga. To pięć razy częściej niż w 2011 roku.
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Rzeczpospolita: DM PKO BP o spółkach telewizyjnych

Specjaliści DM PKO BP rekomendują trzymanie w portfelach
Cyfrowego Polsatu i TVN. Wyceniają papiery pierwszej spółki na
17,8 zł (na GPW kurs wynosił wczoraj 16,89 zł) a drugiej na 10,7 zł
(10,1 zł).
„Polskie stacje telewizyjne znajdują się obecnie w mało

fascynującym momencie. Rynek płatnej telewizji jest bliski

nasycenia, a spowolnienie gospodarcze powoduje recesję na rynku

reklamowym” – można przeczytać w uzasadnieniu. Zdaniem
analityków głównym celem operatorów staje się obecnie walka o
utrzymanie bazy abonenckiej oraz zwiększanie sprzedaży usług do
istniejącej bazy klientów.

03.01 Rzeczpospolita: Media coraz bardziej cyfrowe

2013 rok przyniesie m.in. dalszy rozwój serwisów internetowych
wideo powiązanych z nadawcami.
-Rośnie liczba użytkowników TVN Player, Ipli czy Vod.pl.

Najwięksi gracze inwestują we własne studia, produkujące treści

wideo, a większa ilość dobrej jakości treści oznacza wydłużenie

czasu ich oglądania. Nadal dynamicznie rosnąć będą wydatki na

reklamę wideo, również w 2013 roku prawdopodobnie będzie to

dwucyfrowy wzrost – mówi Agnieszka Lizoń, szefowa działu
cyfrowego rozwoju w domu mediowym PanMedia Western.
Według organizacji IAB Polska na koniec 2012 r. cała rozwijająca
się mimo kryzysu reklama w sieci mogła być warta już 2 mld zł.
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04.01 Puls Biznesu: Sferia też chce mieć LTE

Sferia poinformowała wczoraj, że rozpoczyna budowę sieci
szybkiego, szerokopasmowego internetu w technologii LTE.
Wcześniej przez wiele lat walczyła z Urzędem Komunikacji
Elektronicznej o zmianę warunków wykorzystania pasma – UKE
nie chciał się zgodzić, by Sferia korzystała z niego tylko do
świadczenia mniej atrakcyjnych niż LTE usług CDMA.

Puls Biznesu: UKE będzie pilnować operatorów

Nowe, obniżone stawki międzyoperatorskie MTR obowiązują od
1 stycznia 2013 r., ale na razie tylko w teorii. Operatorzy nie
podpisali między sobą aneksów wprowadzających obniżkę.
Z harmonogramu przedstawionego przez UKE sejmowej Komisji
Administracji i Cyfryzacji wynika jednak, że tym razem regulator
dopilnuje szybkiego wdrożenia obniżonych MTR.



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 1,

1 stycznia 2013 r.

Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka", "Cyfrowy Polsat" lub "Spółka Przejmująca") informuje, iż w dniu 31 grudnia
2012 roku powziął informację, że w dniu 31 grudnia 2012 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 Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878
Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254220 ("CPT" lub "Spółka
Przejmowana").

Połączenie nastąpiło poprzez:
i. przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki
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Raport bieżący nr 2,

2 stycznia 2013 r.

i. przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki
Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz

ii. 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 CPT.

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 19 października 2012 roku i
opublikowanym w dniu 25 października 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 208, poz. 13971.

Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), publikuje wykaz raportów bieżących i okresowych ("Raporty") przekazanych do 
publicznej wiadomości przez Spółkę w roku 2012. Wykaz Raportów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raporty dostępne są w siedzibie Spółki, mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Łubinowej 4a. Treść Raportów dostępna 
jest również na stronie internetowej Spółki: http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/index.cp

Lista Raportów (pobierz)

http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/zalacznik_do_RB_2_2013_wykaz_RB_2012_03012013.pdf


Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy,

29 grudnia 2012 r.

Polsat Boxing Night: Gołota – Saleta! Gala dostępna w PPV w Cyfrowym Polsacie

23 lutego na ringu w Trójmiejskiej Ergo Arenie swoje rękawice skrzyżują legendarni polscy bokserzy Andrzej Gołota i
Przemysław Saleta. Będzie to ich pierwsze i od lat wyczekiwane starcie. Podczas gali Polsat Boxing Night zobaczymy
również 5 innych zawodowych pojedynków bokserskich. Wydarzenie pokaże w systemie PPV Cyfrowy Polsat.
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Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

27-12-2012 16,55 16,21 16,34 -0,73% 2 737

28-12-2012 16,50 16,25 16,41 0,43% 1 942

02-01-2013 16,90 16,46 16,89 2,93% 2 502

Akcje Cyfrowego Polsatu
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02-01-2013 16,90 16,46 16,89 2,93% 2 502

03-01-2013 16,94 16,59 16,90 0,06% 2 156

04-01-2013 17,00 16,67 17,00 0,59% 3 195

Najbliższe wydarzenia

26 luty – 12 marca 2013 Okres zamknięty przed publikacją wyników za 2012 rok 

12 marca 2013 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok


