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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
3.06 Parkiet: Potrzebujemy światłowodów  

Wywiad z Brunonem Duthoit, prezesem Orange Polska. 

Orange konsekwentnie realizuje strategię przyjętą na początku 
2013 r. – skupia się na konwergencji, jakości usług dla klientów i 
sprzedaży. Jednakże, zdaniem Duthoita, aby wzmocnić sukces 
usługi konwergentnej Orange Open, trzeba rozbudować szybki 
światłowodowy dostęp do internetu. W tym roku Orange 
zaplanował inwestycje w rozwój FTTH (fiber to the home) za ok. 40 
mln zł. 

Prezes Orange Polska mówi, że spółka rozważa wiele scenariuszy 
inwestycyjnych, bierze pod uwagę budowę sieci zarówno 
samodzielnie, jak i z partnerami. Zastrzega jednak, że przed 
realizacją jakiegokolwiek długoterminowego planu, spółka musi 
mieć przekonanie, że warunki biznesowe i regulacyjne będą 
korzystne.  

Bruno Duthoit uważa, że rynek telefonii stacjonarnej powoli się 
stabilizuje. Dziś ok. połowy gospodarstw domowych ma internet 
stacjonarny, a w przyszłości ten odsetek może sięgnąć według 
Duthoita 60-70%. Spodziewa się, że część z nich zachowa usługę 
telefonii.  

Parkiet: Dobra komunikacja spółek z rynkiem jest na wagę złota 

Parkiet przyznał nagrodę za najlepsze relacje inwestorskie. Swoich 
faworytów wskazywali analitycy i zarządzający. W badaniu udział 
wzięło prawie 60 ekspertów.  

Cyfrowy Polsat zajął trzecie miejsce spośród 456 emitentów 
notowanych na rynku głównym. Analitycy i zarządzający 
pozytywnie ocenili spółkę m.in. za dobrą jakość raportów 
finansowych oraz prezentacji z dużą ilość dodatkowych danych, 
pozwalających w lepszy sposób śledzić wyniki operacyjne spółki  
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i trendy rynkowe. Uczestnicy rynku cenią spółkę także za łatwość 
kontaktu, zarówno jeśli chodzi o dostęp telefoniczny, jak i o 
spotkania indywidualne z przedstawicielami relacji inwestorskich, 
a także z członkami zarządu. 

Dział IR Cyfrowego Polsatu aktualnie jest trzyosobowy i raportuje 
bezpośrednio do prezesa oraz członka zarządu ds. finansowych. 

4.06 

5.06 Rzeczpospolita: Płatna TV będzie rosła wolniej niż wideo w sieci 

Z najnowszego raportu PwC wynika, że rosnąca popularność 
płatnej naziemnej telewizji cyfrowej, IPTV i internetowego wideo 
nie osłabią na razie ani kablówek, ani platform satelitarnych. 
Według analityków liczba abonentów płatnej telewizji na świecie 
zwiększy się w latach 2014 – 2018 o blisko 13%, podczas gdy 
wpływy z abonamentów urosną w tym czasie o 14%.  

Jednak szybciej będzie przybywać widzów innym dystrybutorom – 
przede wszystkim rosnąć będzie nowa na rynku naziemna telewizji 
cyfrowa. Z jej płatnych usług na koniec tego roku ma korzystać na 
świecie 8,1 mln domów, a za 4 lata – 14,3 mln. W dwucyfrowym 
tempie będzie także rosła IPTV, z 82,5 mln w 2014 r. do 123,6 mln 
użytkowników w 2018 roku. 

Najszybciej popularyzować  się będzie na świecie oglądanie filmów 
i programów telewizyjnych z wykorzystaniem tzw. serwisów OTT 
oraz poprzez serwisy VOD nadawców i operatorów telewizyjnych. 
Łukasz Nowicki z PwC uważa, że globalny trend polegający na 
rosnącej roli nieliniowego odbioru treści będzie zauważalny 
również w Polsce. – W obawie przed wejściem na polski rynek 
któregoś z globalnych graczy, w szczególności Netfliksa, 
dystrybutorzy treści w Polsce powinni myśleć o budowie własnych 
serwisów OTT i VOD jako produktów komplementarnych do swojej 
podstawowej działalności – dodaje.  
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5.06 Rzeczpospolita: Fundusze chcą pieniędzy od Agory 

Zarząd Agory planuje, że spółka drugi rok z rzędu nie wypłaci 
akcjonariuszom dywidendy, nie planuje także skupu akcji 
własnych.  

ING PTE złożył wniosek o skup prawie 2,55 mln papierów z rynku, 
argumentując go silną pozycją bilansową spółki oraz stabilnymi 
przepływami operacyjnymi w ostatnich latach. Cena za akcję 
miałaby mieścić się między 1 a 20 zł. Przy wtorkowym kursie 9,23 
zł Agora musiałabym wyłożyć na buy-back 23,5 mln zł. 

Z kolei PTE PZU chce, aby część pieniędzy zgromadzonych w 
kapitale zapasowym spółki, a dokładnie 76,41 mln zł, została 
przeznaczona na dywidendę. PTE PZU chce także rozszerzenia 
liczby członków rady nadzorczej, a także by do rady dołączyła 
nowa osoba. Kandydaturę na nowego niezależnego członka rady 
PTE PZU zamierza zgłosić i upublicznić przed walnym 
zgromadzeniem. 

7-8.06 Parkiet: Tele-Polska Holding – 22% sprzedane 

Tylko nieco ponad 2,2 mln akcji na 10 mln oferowanych kupili w 
publicznej ofercie od Tele-Polska Holding inwestorzy. To oznacza, 
że zamiast 18,8 mln zł telekomunikacyjna grupa pozyskała ok. 4,15 
mln zł.  

Spółka planowała podzielić środki pozyskane z IPO między swoje 
spółki zależne, obecnie posłużą one tylko do dalszej akwizycji 
klientów. Zarząd Tele-Polska zapewnia, że mniejsze wpływy z 
emisji nie wpłyną na zmianę prognoz. – W tej chwili rozważamy 
wybór dalszych scenariuszy finansowania i realizacji pozostałych 
projektów związanych z celami emisyjnymi. Plan ich realizacji 
pozostaje bez zmian, natomiast część przesunie się w czasie – 
wyjaśnia członek zarządu, Marek Montoya. 
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Informacja o pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od 
Pana Heronima Ruty, Członka Rady Nadzorczej Spółki, wystosowane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
obrocie instrumentami finansowymi. 

Otrzymane zawiadomienie dotyczy pośredniego nabycia akcji Spółki przez Pana Heronima Rutę w wyniku nabycia akcji 
przez spółkę Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Sensor”), będącej podmiotem zależnym Pana Heronima 
Ruty. Sensor nabyła za pośrednictwem domu maklerskiego, poza rynkiem regulowanym, w trybie umowy sprzedaży 
1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji Spółki niezdematerializowanych imiennych uprzywilejowanych w zakresie 
prawa głosu, o wartości nominalnej 0,04 zł każda, za łączną cenę 34.850.000,00 (trzydzieści cztery miliony osiemset 
pięćdziesiąt tysięcy) złotych („Nabycie Akcji”).   

Przed Nabyciem Akcji Pan Heronim Ruta posiadał pośrednio (tj. za pośrednictwem Sensor) łącznie 53.221.546 akcji Spółki, 
stanowiących 8,32% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 78.262.921 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składały się: 

a) 25.041.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 3,92% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 50.082.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,12% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) 28.180.171 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 
wykonywania 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,44% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po Nabyciu Akcji Pan Heronim Ruta posiada pośrednio (tj. za pośrednictwem Sensor) łącznie 54.921.546 akcji Spółki, 
stanowiących 8,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się: 

a) 26.741.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,18% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 53.482.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,53% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) 28.180.171 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 
wykonywania 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

Poza Sensor nie istnieją inne podmioty zależne od Pana Heronima Ruty posiadające akcje Spółki. 
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Plus i Cyfrowy Polsat wprowadzają LTE bez limitu 

Plus i Cyfrowy Polsat wprowadzają nową kategorię produktu na rynku. Szybki, mobilny Internet LTE nie będzie ograniczony 
wielkością pakietu danych przez całą długość umowy.  

Nowa oferta Internet Power LTE obejmuje trzy podstawowe pakiety danych o wielkości 20 GB, 25 GB i 30 GB, które można 
wykorzystać we wszystkich technologiach, nowe abonamenty: 59,90 zł, 69,90 zł, 89,90 zł oraz trzy klasy serwisu 
pozwalające na lepsze zarządzanie jakością sieci w sytuacji jej obciążenia pod daną stacją. 

Internet Power LTE dostępny będzie również w programie smartDOM i wyjątkowej promocji dla obecnych klientów Plusa i 
Cyfrowego Polsatu zapewniającej „drugi produkt za połówkę, trzeci za złotówkę”. 

Beata Białkowska z Grupy Polsat Dyrektorem Marketingu Roku 2013 

Beata Białkowska, Dyrektor Zarządzająca ds. Marketingu w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu została uhonorowana Grand 
Prix w kategorii Dyrektor Marketingu Roku Firmy w konkursie Dyrektor Marketingu Roku 2013, organizowanym przez 
Mediarun. 

Ideą konkursu Dyrektor Marketingu Roku jest nagradzanie najlepszych specjalistów od marketingu w Polsce, którzy 
wyróżniają się skutecznością, nieszablonowym myśleniem i profesjonalizmem w działaniach marketingowych, 
przyczyniając się do rozwoju firmy bądź instytucji, dla której pracują. 



Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

02-06-2014 22,44 21,93 22,42 2,94% 5 377 

03-06-2014 22,48 22,00 22,08 -1,52% 12 122 

04-06-2014 22,24 21,42 21,80 -1,27% 4 809 

05-06-2014 22,15 21,81 22,10 1,38% 4 079 

06-06-2014 22,45 22,06 22,43 1,49% 3 212 
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