
Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

13 – 19 maja 2013 r.



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

13.05 Rzeczpospolita: YouTube w USA częściowo płatny

Na razie tylko w tym kraju, pilotażowo, portal pobierze niewielkie
opłaty w 30 kanałach video.
Umożliwianie właścicielom treści pobierania za nie opłat to nie
pierwszy tego rodzaju ruch YouTube. Portal już oferuje niektóre
treści odpłatnie – są to filmy oferowane w modelu pay-per-view.
Polski YouTube miał według ostatnich marcowych badań Megapanel
Gemius/PBI 13,45 mln użytkowników. Globalnie YouTube ma ich 800
mln.

Puls Biznesu: UKE będzie trudno pogodzić telekomy

Wprowadzenie nowych stawek operatorskich i zasady wzajemnego
dostępu do sieci budzą emocje operatorów.
UKE opublikował stanowisko, w którym nawołuje operatorów
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UKE opublikował stanowisko, w którym nawołuje operatorów
komórkowych, by podpisywali z operatorami stacjonarnymi umowy z
uwzględnieniem nowych stawek, które od 1 lipca mają być o połowę
niższe niż dzisiaj.

Rzeczpospolita: Telekomy: szansa na nowe miliardy

Zamiast spadać, przychody europejskich operatorów mogą rosnąć –
przekonuje A.T. Kearney.
Jeśli zmieni się otoczenie regulacyjne, a telekomy rozwiną nowe
źródła przychodów, to w ciągu ośmiu lat ich przychody nie tylko nie
spadną, ale wzrosną o 10 mld euro – wynika z wyliczeń autorów
raportu „Założenia przyszłej polityki wzrostu” („A Future Policy
Framework for Growth”).

Parkiet: Fundamenty firm pozwalają, by WIG20 przebił 2550

pkt

Dobry nastrój wyraźnie powraca na rynek.
Cyfrowy Polsat znalazł się wśród spółek, które zebrały najwięcej
pozytywnych rekomendacji i zdaniem analityków ich kursy mają
spory potencjał wzrostu.
Akcje Cyfrowego Polsatu w tym roku radzą sobie lepiej niż rynek.
Zdrożały już o 7%, podczas gdy WIG spadł o ponad 5%. Obecnie

14.05 Parkiet: Jeszcze pół miliarda

Sieć telewizji kablowej Multimedia Polska wyemitowała siedmioletnie
obligacje o wartości nominalnej 1,04 mld zł. Za pozyskane pieniądze
spółka spłaci dotychczas wyemitowane obligacje i kredyt w PKO BP.
- Po zakończeniu procesu refinansowania zamierzamy się

skoncentrować na działaniach związanych z akwizycjami małych i

średnich operatorów kablowych w całym kraju – zapowiada prezes
Andrzej Rogowski.
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kurs właściciela platformy satelitarnej i Telewizji Polsat sięga 18
zł. Deutsche Bank podwyższył w kwietniu cenę dla jego akcji do
22 zł z 18,5 zł, podtrzymując zlecenie „kupuj”. Z kolei DM IDMSA
podniósł rekomendację do „kupuj” z „trzymaj”, jednocześnie
podtrzymując cenę docelową na poziomie 19,2 zł.

14.05 Kablówka poinformowała, że chce zaciągnąć jeszcze 500 mln kredytu,
by przyspieszyć konsolidację branży. Dzięki akwizycjom Multimedia
w ciągu trzech-czterech lat chcą zwiększyć swój udział w rynku
kablowym z 18%, do 25%.

Polityka: Na czysto

Ostre hamowanie gospodarki w ubiegłym roku od razu
przełożyło się na spadek zysków polskich firm.
Oczywiście nie wszystkim wiodło się w minionym roku gorzej.
Gwiazdą jest z pewnością Cyfrowy Polsat, który zarobił prawie
600 mln zł i wskoczył na dziesiąte miejsce (zestawienia 50
najbardziej zyskownych firm z Listy 500 największych
przedsiębiorców w 2012 r.), chociaż jeszcze rok wcześniej nie

15.05 Rzeczpospolita: Media, Technologie

Przychody nadawcy TV Puls i Pulsu 2 mają w tym roku po raz
pierwszy przekroczyć 100 mln zł. Marża EBITDA wynosi ponad 20%, a
wynik operacyjny i netto są pozytywne. Firma liczy, że dzięki
zwiększającemu się udziałowi w widowni jej kanałów Puls 2 będzie
już rentowny.

Rzeczpospolita: Związkowcy TVP zapowiadają protesty

Zarząd telewizji publicznej chce przenieść dziennikarzy do
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przedsiębiorców w 2012 r.), chociaż jeszcze rok wcześniej nie
było go w pierwszej pięćdziesiątce. Zarząd telewizji publicznej chce przenieść dziennikarzy do

zewnętrznej spółki, która realizowałaby programy dla TVP. Ci
zapowiadają protesty.

Rzeczpospolita: Platformy satelitarne

Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu zaakceptowała propozycję
zarządu, aby spółka nie dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami.
Przychody Cyfrowego Polsatu urosły rok do roku o 4% do 697,1
mln zł, zyski obniżyły się. Na czysto grupa zarobiła 95,1 mln zł,
podczas gdy rok wcześniej 205 mln zł. Kurs zyskiwał w ciągu dnia
ponad 4% i jest coraz bliżej 20 zł.

Parkiet: Siła Cyfrowego Polsatu w mobilnej telewizji

Niższe koszty projektu TV Mobilna od lipca i zapowiedź
dywidendy w 2014 roku poruszyły kursem akcji satelitarnej
platformy.
Według Przemysława Sawala-Uryasz z UniCredit CAIB, w drugiej
połowie roku użytkownicy mobilnej telewizji będą zachęcani do
zakupu abonamentu w Cyfrowym Polsacie i wtedy po raz
pierwszy zaczną zasilać statystyki platformy. – Może to być

nawet kilkaset tysięcy abonentów – sądzi.

16.05 Rzeczpospolita: Batalia o rezerwacje dla LTE

Już kwartał trwają przepychanki blokujące przyznanie częstotliwości
T-Mobile i Playowi.
Przetarg na częstotliwości z zakresu 1800 MHz, a więc pozwalające
operatorom komórkowym świadczyć usługę mobilnego Internetu w
technologii LTE został rozstrzygnięty w pierwszej połowie lutego.
Zwycięzcy: P4, operator sieci Play i Polska Telefonia Cyfrowa (T-
Mobile), do tej pory nie otrzymali decyzji rezerwacyjnych.

Rzeczpospolita: Telewizje nie chcą być jak Netfix

Stacje w Europie wolą trzymać się kablówek i platform satelitarnych.
Nie chcą zdać się wyłącznie na model: widz płaci za to, co ogląda.
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Puls Biznesu: Cyfryzacja wymusi zmiany w strategii Polsatu

Przez naziemną telewizję cyfrową stacja zaczęła tracić
oglądalność. Jej właściciel szykuje ucieczkę do przodu.
-Nie wykluczamy innego rozłożenia akcentów strategii

programowej Telewizji Polsat po wyłączeniu telewizji

analogowej. Będziemy się zastanawiać nad wysokością

nakładów na zawartość głównego kanału (programming), nad

profilami nowo kupionych kanałów i ewentualnymi kolejnymi

projektami – mówi Maciej Stec, członek zarządu Telewizji Polsat.
Ucieczką do przodu dla Cyfrowego Polsatu jest telewizja
mobilna. W jej ramach CP udostępnia klientom dekodery do
naziemnej telewizji cyfrowej.
-Klienci, którzy kupili tylko urządzenie do TV Mobilnej, są dla nas

potencjałem do dodatkowej sprzedaży oferty programowej tej

16.05 Dziennik Gazeta Prawna: Igrzyska tylko w Telewizji Polskiej

TVP kupiła prawa pokazywania zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi
(2014) i letnich w Rio de Janeiro (2016).
TVP ma też wykupione prawa do transmisji piłkarskich mistrzostw
świata w Brazylii (2014), Rosji (2018) i w Katarze (2022).

Rzeczpospolita: Mobilny Internet zwalnia

Spadające ceny to z jednej strony dowód na rywalizację operatorów
o abonentów, z drugiej być może i na to, że usługa staje się coraz
powszechniejsza, konkurując z usługami stacjonarnymi.
Mimo, ze użyteczność usługi w świadomości konsumentów jest coraz
wyższa, w ubiegłym roku abonentów mobilnego Internetu
przybywało wolniej niż w 2011 r. Również w bieżącym roku można
się spodziewać spowolnienia.
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potencjałem do dodatkowej sprzedaży oferty programowej tej

usługi w przyszłości – mówi Tomasz Szeląg, wiceprezes CP ds.
finansowych.

się spodziewać spowolnienia.
Telekomy dopiero rozbudowują zasięg sieci szybkiego mobilnego
Internetu. To jedna z przyczyn wolniejszego rozwoju segmentu.

Puls Biznesu: Ranking „Euromoney” – Wysoka ocena polskich

spółek

Prestiżowy londyński magazyn finansowy „Euromoney”
opublikował wyniki dziewiątej edycji corocznego rankingu
najlepiej zarządzanych spółek Europy Środkowej i Wschodniej.
Podstawą punktacji jest ankieta przeprowadzana wśród
ekspertów rynkowych, reprezentujących czołowe banki, firmy
konsultingowe i instytuty badawcze. Pod uwagę brane są
najważniejsze kryteria: pozycja rynkowa, rentowność, potencjał
wzrostu, jakość zarządzania oraz zyski.
Wśród laureatów znalazło się kilka firm z Polski. Powody do
dumy może mieć przede wszystkim Cyfrowy Polsat, który w
rankingu generalnym zdobył srebrny medal, tym samym
wygrywając podgrupę polską.

17.05 Parkiet: Rośnie ruch w sieci LTE

Do blisko 2,2 mln gigabajtów wzrosło w marcu zużycie danych
dostarczanych w technologii HSPA+ i LTE przez grupę Midasa dwóm
firmom z portfela Zygmunta Solorza-Żaka: Polkomtelowi i Cyfrowemu
Polsatowi. Oznacza to ponad czterokrotny wzrost w rok.
Popyt na usługę Midasa rośnie z kilku przyczyn. Po pierwsze, sieć LTE
rozrasta się i przybywa użytkowników Plusowi i Cyfrowemu
Polsatowi. Po drugie, zmieniają się przyzwyczajenia użytkowników.
Po trzecie, zmienia się zawartość Internetu. Po czwarte, dane Midasa
obejmują także transfer udostępniany Cyfrowemu Polsatowi przez
Polkomtel.



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 9

15 maja 2013 r.

Rekomendacja Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 maja 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, mocą
której zaakceptowała rekomendację Zarządu Spółki, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu nie wypłacanie dywidendy i przeznaczenie zysku za rok obrotowy
2012 w wysokości 529.837.249,45 złotych w całości na kapitał zapasowy.

Podstawą decyzji Zarządu, co do podziału zysku był jeden z celów strategicznych Spółki, jakim jest jak najszybsze obniżenie
poziomu zadłużenia Spółki, powstałego na skutek nabycia przez Spółkę Telewizji Polsat. Konsekwentne, przedterminowe
zmniejszenie poziomu zadłużenia Spółki, a co za tym idzie obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, zgodnie z zapisami
umów kredytowych spowoduje zarówno zmniejszenie nominalnych rat kredytu, jak również obciążeń odsetkowych i tym
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Raport bieżący nr 10

15 maja 2013 r.

Komunikat prasowy

15 maja 2013 r.

umów kredytowych spowoduje zarówno zmniejszenie nominalnych rat kredytu, jak również obciążeń odsetkowych i tym
samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową i wyniki Spółki w przyszłych okresach.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 
11 czerwca 2013 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.
Więcej>> http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/raporty/EA5774EC75D04552B9A776B1203674D2.cp

Stabilny rozwój Cyfrowego Polsatu

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat prezentuje bardzo dobre wyniki finansowe za I kwartał br., odnotowując wzrost
przychodów o 4%, rekordowe wpływy segmentu klientów indywidualnych i wysoki wynik EBITDA obu segmentów
biznesowych.
Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/241673/stabilny-rozwoj-cyfrowego-polsatu



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

13-05-2013 17,98 17,50 17,98 1,30% 1 173

14-05-2013 18,60 17,75 18,35 2,06% 8 170

15-05-2013 19,48 18,05 19,20 4,63% 9 839

Akcje Cyfrowego Polsatu
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15-05-2013 19,48 18,05 19,20 4,63% 9 839

16-05-2013 19,40 18,02 18,39 -4,22% 6 488

17-05-2013 19,20 18,50 19,13 4,02% 3 359

11 czerwca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Najbliższe wydarzenia


