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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

16.01 Rzeczpospolita: Miliony na wideo w sieci

Polski rynek specjalnych internetowych platform dynamicznie rośnie.
Tzw. serwisy OTT (z ang. Over-the-top, czyli materiały wideo
zamieszczane w internecie) w Polsce mają szansę za trzy lata generować
ok. 300 mln zł. W Polsce należą do nich np. Ipla, Iplex, Onet VoD,
Kinoplex.gazeta.pl, TVN Player czy Tvscreen.pl.

17.01 Rzeczpospolita: Twarda konsolidacja w sieciach kablowych

Rynek płatnej telewizji, w tym sieci kablowych, coraz bardziej się nasyca,
a konkurencja operatorów staje się coraz ostrzejsza. Nie chodzi przy tym
zawsze o rywalizację cenową, ale o to, by zdobyć jak najwięcej
abonentów i nie przepłacić. Mimo że abonentów sieci kablowych
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abonentów i nie przepłacić. Mimo że abonentów sieci kablowych
przybywa, udział rynkowy operatorów spada.

Rzeczpospolita: Ipla w tym kwartale ruszy z muzyką w sieci

Ipla intensywnie pracuje nad muzycznym serwisem streamingowym w
sieci. Projekt Ipla będzie konkurował z takimi polskimi serwisami jak np.
Niagaro, założone przez grupę Eurozet, właściciela Radia Zet.

Dziennik Gazeta Prawna Magazyn: Ranking 50 najbardziej

wpływowych ludzi polskiej gospodarki

Zygmunt Solorz-Żak zajął drugie miejsce w rankingu 50
najbardziej wpływowych ludzi polskiej gospodarki. Na liście
znalazł się również Dominik Libicki, prezes Cyfrowego
Polsatu. Według twórców rankingu, Libicki to jeden z
najbardziej wpływowych menedżerów na medialno-
telekomunikacyjnym rynku.

20.01 Parkiet: Rozstrzygną się losy przetargów za miliardy

Po grupie TP i Polskiej Telefonii Cyfrowej, które mają oficjalnie
potwierdzić, kto zbuduje dla operatorów w dużym stopniu nową
ogólnopolską sieć mobilnego Internetu, do przeglądu swoich zasobów
przymierzył się Polkomtel. Może wydać blisko 1 mld zł. NFI Midas –
drugie tyle.



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 3

18 stycznia 2012 roku

Informacja o przeniesieniu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących w posiadaniu Delas Holdings Ltd. na spółkę Pola 

Investments Ltd. 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 stycznia 2012 r. Spółka otrzymała od Delas Holdings Ltd. 
("Delas") i od Pola Investments Ltd. ("Pola Investments"), informację o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki będących w 
posiadaniu Delas Holdings Ltd. na spółkę Pola Investments Ltd.

W dniu 13 stycznia 2012 r. spółka Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, nabyła w drodze darowizny otrzymanej od 
swojego jedynego udziałowca, tj. Delas Holdings Limited, spółki utworzonej zgodnie z prawem Malty, łącznie 168.941.818 
(sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście) akcji Spółki ("Akcje", 
"Transakcja").

Przed przeniesieniem własności Akcji Delas posiadał 168.941.818 akcji Spółki, co stanowiło 48,5% kapitału zakładowego 
Spółki; akcje uprawniały do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,64% ogólnej liczby głosów 
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Spółki; akcje uprawniały do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,64% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składał się z:

- 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do     
333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki oraz

- 1.999.317 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,57% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.999.317 głosów  
na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeniesieniu własności Akcji, Delas nie posiada jakichkolwiek akcji Spółki.

W wyniku przeprowadzenia wyżej opisanej transakcji Pola Investments posiada 168.941.818 akcji Spółki, co stanowi 48,5% 
kapitału zakładowego Spółki; Akcje uprawniają do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet Akcji składa się z:

- 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do  
333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki oraz

- 1.999.317 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,57% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.999.317 głosów  
na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.



Ostatnie wydarzenia

Nie istnieją podmioty zależne od Pola Investments posiadające akcje Spółki, jak również Pola Investments nie jest stroną 
jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Pola Investments nie zamierza dalej zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 
miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Podmiotem dominującym wobec Pola Investments jest Pan Zygmunt Solorz-Żak, a wyżej opisana transakcja miała miejsce w 
ramach jednej grupy kapitałowej.
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Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

16-01-2012 13,23 13,06 13,06 -1,80% 1 339

17-01-2012 13,49 13,10 13,49 3,29% 8 001

18-01-2012 13,55 13,20 13,30 -1,41% 1 466

Akcje Cyfrowego Polsatu
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18-01-2012 13,55 13,20 13,30 -1,41% 1 466

19-01-2012 13,45 13,07 13,10 -1,50% 5 693

20-01-2012 13,25 13,10 13,15 0,38% 1 282

27 lutego – 12 marca 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2011 rok

12 marca 2012 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r.

Najbliższe wydarzenia


