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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

11.02 Dziennik Gazeta Prawna: Telewizje produkują więcej, ale

taniej

Najwięksi gracze – TVN, Polsat, TVP 1 i 2 – pod koniec lutego na
dobre ruszą z wiosenną ramówką, ale już rozpoczęły pierwszy z
dwóch najważniejszych w roku okresów, w których walczą
nowymi programami o uwagę widzów i największe budżety
reklamodawców. Postawiły na sprawdzone i już znane formaty:
muzyczne programy rozrywkowe, seriale fabularne i
paradokumentalne oraz celebrytów.

Parkiet: Więcej optymizmu w reklamie telewizyjnej

- Wierzę, że w drugiej połowie roku rynek reklamy telewizyjnej

przestanie spadać – mówi Markus Tellenbach, prezes Grupy
TVN.
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TVN.
TVN nie planuje w tym roku ani wielkich inwestycji, ani przejęć.
Nie weźmie też udziału w rozpisanym przez Krajową Radę
Radiofonii i Telewizji konkursie na nowe kanały naziemnej
telewizji cyfrowej, która w tym roku całkowicie zastąpi
nadawanie analogowe.

12.02 Gazeta Wyborcza: Spotify od dziś w Polsce. Zapłać i słuchaj, ile

chcesz

Zamiast kupować płyty czy pliki z muzyką, płacisz co miesiąc 10
lub 20 zł abonamentu i masz do wyboru 20 mln utworów.
W Szwecji taki abonament pomógł ograniczyć piractwo. Rywale
Spotify – Deezer i WiMP – już w Polsce są. O rynek muzyki w
streamingu w Polsce walczy jeszcze Muzo.pl należące do
Cyfrowego Polsatu.

13.02 Rzeczpospolita: Spotify chce darmową ofertą zwalczać

piractwo

Międzynarodowe firmy zaczęły zauważać Polskę, bo rynek
cyfrowej muzyki zaczął u nas rosnąć. Piotr Kabaj, prezes EMI
Music Polska, szacował „Rz”, że w 2012 r. cyfrowa muzyka była
w Polsce warta już 44 mln zł (przy 24 mln zł rok wcześniej).
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Rzeczpospolita: Rośnie wycena Cyfrowego Polsatu

Analitycy KBC Securities podnieśli do 18,9 zł z 18 zł cenę docelową
akcji Cyfrowego Polsatu. Tak jak w poprzednim materiale zalecają
ich kupowanie. Wczoraj papiery można było nabyć po 16,5 zł.

14.02 Gazeta Wyborcza: Orange bez częstotliwości

Rozstrzygnięto przetarg na szybki internet. Trzy częstotliwości
LTE ma otrzymać operator Play a dwie operator T-Mobile –
ogłosił UKE w środę.
Jeśli obaj operatorzy skorzystają z pasm, które wygrali, do
budżetu wpłynie 950 mln zł (o 350 mln zł więcej, niż oczekiwała
prezes UKE).
W tym roku operatorów czeka jeszcze jeden przetarg na
częstotliwości z pasma 800 MHz.

Rzeczpospolita: 90% Polaków w zasięgu LTE za 2 lata

Rozmowa z Magdaleną Gaj, prezes UKE
Jak silnie dzięki przetargowi może urosnąć zasięg Internetu LTE
w Polsce?
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w Polsce?
- Jeśli wszyscy wygrani wybudują sieć, to spodziewam się, że w

ciągu 2 lat możemy osiągnąć zasięg rzędu 90% populacji.

Szybki mobilny Internet dotrze tam, gdzie dziś go nie ma?
-Taką mam nadzieję. Zobowiązania złożone przez operatorów

zakładają instalację lub modernizację stacji bazowych w

miejscowościach na obszarach podmiejskich i w mniejszych

miastach. Jednak dużo większy wpływ na rozwój sieci mobilnego

Internetu na terenach mniej rozwiniętych będzie miała aukcja

częstotliwości 800 MHz. Będziemy wymagali od zwycięzcy, aby

zapewnił powszechny dostęp do usług oferowanych dzięki temu

pasmu.

Rzeczpospolita: Przetarg LTE pomógł wycenie

Nawet o 13,33%, do 0,85 zł, rósł na wczorajszej sesji kurs akcji
funduszu kontrolowanego przez Zygmunta Solorza-Żaka,
stanowiącego hurtowe zaplecze dla usług mobilnego Internetu
w technologii LTE.
Posiadaczy akcji Midasa pozytywnie zaskoczyła cena, jaką
zwycięzcy przetargu zaoferowali za pasmo z zakresu 1800 MHz.
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15.02 Rzeczpospolita: Kablówki walczą w Internecie

W 2012 roku liczba abonentów stacjonarnego dostępu do sieci
urosła tylko o 3,6%, a przychody operatorów z tej usługi o 4,6%.
Lepsze wyniki niż stacjonarny Internet przynosiła operatorom
usługa w wersji mobilnej, oferowana za pomocą modemów
2G/3G, a przez Polkomtel i Cyfrowy Polsat także 4G (LTE).
- Mobilny Internet to najbardziej perspektywiczny segment

rynku dla operatorów, choć przychody z niego nie są jeszcze

dużą częścią ich biznesu – uważa Piotr Janik, analityk KBC
Securities.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 3,

13 lutego 2013 r.

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 lutego 2013 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta
Solorza-Żaka informację na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z
2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o zwiększeniu udziału spółki Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr) ("Pola"),
zależnej od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zwiększenie udziałów w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w wyniku otrzymania w dniu 7 lutego 2013 roku przez Pola od
spółki Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z 20.791.375 (słownie:
dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych
uprzywilejowanych Spółki, które stanowią 5,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 41.582.750 głosów na
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uprzywilejowanych Spółki, które stanowią 5,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 41.582.750 głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,88% ogólnej liczby głosów ("Pełnomocnictwo").

Przed otrzymaniem Pełnomocnictwa, Pan Zygmunt Solorz-Żak nie posiadał bezpośrednio, ani przez inne niż Pola podmioty
zależne, akcji Spółki.

Przed otrzymaniem Pełnomocnictwa Pola posiadała 154.204.296 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście cztery
tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 44,27% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez
Pola akcje uprawniały do 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 58,11% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powyższy pakiet składał się z:
1. 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 43,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających

do 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 57,79% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, oraz

2. 1.699.420 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do
1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.
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Po otrzymaniu Pełnomocnictwa Pola, spółka zależna od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, posiada i jest uprawniona do
wykonywania prawa głosu ze 174.995.671 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 50,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez Pola
akcje oraz objęte Pełnomocnictwem uprawniają łącznie do 348.291.922 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co
stanowi 65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powyższy pakiet składa się z:

1. 173.296.251 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 49,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających
do 346.592.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,67% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, oraz
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zgromadzeniu Spółki, oraz
2. 1.699.420 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do

1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.

Pan Zygmunt Solorz-Żak poinformował, iż nie posiada bezpośrednio, ani też przez inne niż Pola podmioty zależne akcji
Spółki.



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

11-02-2013 17,00 16,73 17,00 2,04% 4 410

12-02-2013 16,90 16,66 16,80 -1,18% 2 559

13-02-2013 16,90 16,40 16,50 -1,79% 5 164

Akcje Cyfrowego Polsatu
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13-02-2013 16,90 16,40 16,50 -1,79% 5 164

14-02-2013 16,63 15,75 15,75 -4,55% 3 804

15-02-2013 15,99 15,41 15,81 0,38% 6 704

Najbliższe wydarzenia

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

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


