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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
Rzeczpospolita: Koniec zwyżek płatnej telewizji 

Największy operator płatnej telewizji w Polsce, Cyfrowy Polsat, 
odnotował w I kw. śladowy spadek liczby abonentów (o 0,2%) do 
3,53 mln na koniec marca. Konkurencja Cyfrowego Polsatu, 
platforma nc+, kolejny już kwartał z rzędu podaje poziom 2,2 mln 
abonentów. Spadki liczby klientów usług telewizyjnych wykazał 
największy z operatorów telewizji kablowej: UPC Polska. W I kw. 
ich łączna liczba spadła o 1,1% w porównaniu do końca 2013 r.  

W takiej sytuacji operatorzy będą w coraz większym stopniu 
stawiać na pakietowanie usług, aby móc zwiększać ARPU oraz 
lojalność klientów. Konsekwencją jest postępująca konsolidacja 
rynku. W Polsce sztandarowym przykładem jest niedawne 
przejęcia Polkomtelu przez Cyfrowy Polsat. Według szefa 
Cyfrowego Polsatu, Dominika Libickiego, pakietowanie usług ma 
sens, a polski rynek usług zintegrowanych jest dwukrotnie 
mniejszy niż średnia dla Unii Europejskiej. Libicki podkreśla, że na 
rynku trwa czas na rozszerzanie pakietów usług poza standardowe 
już ich elementy, jakimi są telewizja, telefonia czy dostęp do 
internetu.  

Fuzje operatorów telekomunikacyjnych z firmami specjalizującymi 
się w płatnej telewizji na nasycającym się rynku tych usług to 
światowy trend. W USA telekomunikacyjny Comcast za 45 mld 
dolarów przejmuje sieć kablową Time Warner Cable, planowane 
jest także przejęcie największego operatora telewizji satelitarnej 
na tamtym rynku – DirecTV – przez telekomunikacyjnego giganta 
AT&T.  

19.05 Parkiet: Kino Polska TV 

Spółka skorygowała prognozę EBIDTA za 2014 r. z 55 mln zł do 42 
mln zł, tłumacząc to skutkiem fuzji platformy nc+ i związanym z nią 
odpływem części abonentów. W I kw. GK Kino Polska TV miała 
przychody na poziomie 24,1 mln zł (spadek r/r o 6,55%), wynik 
operacyjny 40,8 mln zł (przy niecałych 5 mln zł rok wcześniej), a 
wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
39,3 mln zł (przy 4,5 mln zł rok wcześniej). Wysokie zyski grupy to 
efekt sprzedaży udziałów w spółce Stopklatka Agorze.  

Parkiet: Sposób na inwestycje 

Prezes UKE, Magdalena Gaj, chce zwolnić Orange z obowiązku 
udostępniania sieci internetu w modelu hurtowym (tzw. Bit 
Stream Access) mniejszym operatorom na 76 obszarach gminnych. 
Dla giełdowej spółki będzie to oznaczało większą swobodę 
działania (dowolność kreowania polityki cenowej) i łatwiejsze 
warunki konkurowania z sieciami kablowymi. Szefowa UKE 
przewiduje, że decyzja mogłaby wejść w życie we wrześniu i nie 
spodziewa się protestu ze strony Komisji Europejskiej. UKE zdejmie 
regulacje z Orange tam, gdzie stwierdzono skuteczną konkurencję. 
Zgodnie z propozycję UKE, operatorzy korzystający z infrastruktury 
Orange jeszcze przez 24 miesiące od wejścia w życie decyzji będą 
mogli świadczyć usługi tak jak do tej pory.  
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19.05 Dziennik Gazeta Prawna: UKE odwoła aukcję LTE? 

UOKiK wytyka Urzędowi Komunikacji Elektronicznej błędy w 
sposobie przygotowania sprzedaży częstotliwości 800 MHz. Na 
przestrzeni roku warunki dokumentacji aukcyjnej istotnie się 
zmieniły, a przyczyny tych zmian nie są jasne. Chodzi m.in. o 
zmiany dot. zniesienia ograniczenia dla podmiotów posiadających  
już częstotliwości z pasma 900 MHz. Wątpliwości budzi także  
zastosowana w dokumentacji definicja grupy kapitałowej. Według  
prezesa UOKiK, skoro przekroczenie limitów w przypadku ofert 
składanych w ramach jednej grupy kapitałowej skutkuje 
wykluczeniem z aukcji, to kwestia definicji powinna zostać jeszcze 
raz rozważona przed aukcją. Prezes UOKiK podkreśla również, że 
przetarg byłby lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia rozwoju 
konkurencyjnego rynku – chodzi o to, aby inwestorzy jak 
najszybciej podjęli decyzje inwestycyjne i wypełnili podjęte 
zobowiązania, co w przypadku aukcji może zostać opóźnione w 
związku z wieloma wątpliwościami zgłaszanymi przez 
przedsiębiorców.  

Dziennik Gazeta Prawna: Polsat nie dał sobie odebrać 
publiczności 

Jako jedynemu nadawcy z wielkiej czwórki – prócz niego są to 
TVN, TVP1 i TVP2 – Polsatowi udało się tej wiosny przełamać 
niekorzystne od lat trendy. Od 1 kwietnia do połowy maja tego 
roku uzyskał 3% wzrost oglądalności w stosunku to tego samego 
okresu ub. r. i stał się liderem wśród dużych stacji. W wiosennej 
ramówce dobrze poradziły sobie nowości: „Twoja twarz brzmi 
znajomo”, kulinarny show „Hell’s Kitchen – Piekielna kuchnia” oraz 
„Wydarzenia”. Wyniki Polsatu warto docenić z uwagi na to, że 
stacji przybywało konkurencji w segmencie naziemnej telewizji 
 

20.05 
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cyfrowej. Debiuty kolejnych trzech stacji na multipleksach i 
inwestycje programowe innych kanałów naziemnych przyczyniły 
się do dalszego rozdrobnienia widowni.  

Wydaje się, że branża telewizyjna najgorsze ma już za sobą. Polsat 
z reklamy i sponsoringu w I kw. 2014 r. uzyskał 207 mln zł, czyli o 
13,5% więcej niż rok temu (wzrost ten uwzględnia dołączenie do 
grupy kanałów TV4 i TV6). Lepsze wyniki osiągnęła też telewizja 
publiczna, która po dwóch miesiącach 2014 r. zanotowała wynik 
lepszy o 83,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu sprzed 
roku. W przypadku TVN, w I kw. przychody reklamowe wyniosły 
265 mln zł i były o 2,5% wyższe niż rok wcześniej, przy dynamice w 
całej branży na poziomie 4,7%.  

Z raportu firmy Starlink wynika, że I kw. 2014 r. to drugi od 
jedenastu, który przyniósł wzrosty w reklamie telewizyjnej. 
Wielkość rynku telewizyjnego Starlink ocenia na 823,8 mln zł.  

20.05 

22.05 Rzeczpospolita: Netflix wystartuje na nowych rynkach 

Internetowa platforma wideo podała, że pod koniec roku 
zadebiutuje w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii i Luksemburgu. 
Na podanej wczoraj liście nie ma na razie Polski, Hiszpanii czy 
Włoch. Netflix działa obecnie poza USA w Kanadzie, na rynkach 
południowo-amerykańskich, a w Europie w Wielkiej Brytanii, 
Irlandii, Holandii i krajach skandynawskich. Według analityków Citi 
Research, w 2020 r. liczba brytyjskich klientów Netflixa przekroczy 
11 mln, niemieckich: 6 mln, 4,5 mln we Francji, 4 mln w Holandii, 
po niecałym milionie w państwach skandynawskich, ok. 900 tys. w 
Polsce, oraz między 700 a 800 tys. w Hiszpanii i we Włoszech dla 
każdego z tych państw. Sam Netflix nie podaje prognoz. 

Po I kwartale 2014 r. Netflix zaraportował przychody 
przekraczające 1 mld dolarów oraz 53 mln dolarów zysku netto.  
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22.05 Rzeczpospolita: UPC Polska uruchamia w końcu Horizon TV 

Operator wystartował z dostępnym na kilka urządzeń serwisem 
wideo (czyli z tzw. usługą multiscreeningu).  

W ramach usługi Horizon TV będzie można korzystać z biblioteki 
VoD i oglądać 98 kanałów telewizyjnych z oferty UPC Polska. 70 z 
nich będzie dostępna dla użytkowników także poza siecią UPC w 
otwartym Internecie. Z Horizona będzie można korzystać na trzech 
urządzeniach jednocześnie – usługa jest dostępna na smartfony, 
tablety i komputery. Aplikacja Horizon TV ma działać w systemach 
Android i iOS, gdyż w Polsce ponad 90% urządzeń działa na 
postawie tych systemów. Nie ma aplikacji na smart TV ani dla 
systemu Windows.  

Dla klientów pakietu Max Extra HD UPC i klientów oferty triple play 
UPC usługa jest i będzie dostępna bezpłatnie. Pozostali po 
promocyjnym okresie próbnym będą musieli zapłacić za nią 5 zł. 
Horizon na razie ma być dostępny tylko dla klientów UPC, ale w 
przyszłości firma dopuszcza możliwość udostępniania Horizon TV 
także jako niezależnego od oferty UPC internetowego serwisu OTT. 
UPC pracuje nad dekoderem Horizona.  

Podobne usługi mają już konkurenci UPC Polska na rynku płatnej 
telewizji. Multiscreening oferuje platforma nc+ (w ramach usługi 
nc+ go) oraz Cyfrowy Polsat (IPLA).  

Rzeczpospolita: Nowy układ w radzie Netii 

Największy alternatywny operator stacjonarny od środy jest w 
nowych rękach. W sumie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu 
telekomu zarejestrowało się 102 udziałowców, dysponujących 
ponad 63% akcji. Karty rozdawali pełnomocnicy nowych 
akcjonariuszy: kontrolowanej przez Zbigniewa Jakubasa Mennicy 
Polskiej i utworzonego m.in. przez nią FIP 11 FIZ Aktywów 
Niepublicznych. Na wniosek pełnomocnika FIP 11 FIZ Aktywów 
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22.05 Niepublicznych zmieniono porządek obrad oraz regulamin 

wynagrodzenia rady nadzorczej. FIZ zaproponował także 
ograniczenie liczebności rady z 9 do 6 osób, ostatecznie jednak 
poparł sugestię ING OFE, aby liczyła ona 7 osób.  

Walne odwołało kolejno wszystkich członków rady i powołano 
nową radę, w skład której weszli Katarzyna Iwuś (z Mennicy), 
Zbigniew Jakubas, Cezary Smorszczewski (prezes MCI), Przemysław 
Głębocki, Jacek Czernuszenko i były prezes spółki - Mirosław 
Godlewski, który obejmie stanowisko 1 września. Pozostał w niej 
Tadeusz Radzymiński. Padały głosy przeciwko uchwałom, jednak 
nikt nie zdecydował się na zgłoszenie oficjalnego protestu do 
protokołu. Zaskakująca była decyzja środowego walnego  odnośnie 
zmniejszenia maksymalnej ceny, jaką Netia będzie mogła zapłacić 
za akcję własną w kolejnych latach, z 8 zł do 5,5 zł.  

23.05 Parkiet: Nowi właściciele pozwolą Netii na przejęcia. Byle 
ostrożnie 

Nowi właściciele będę się koncentrować nie tylko na cięciu 
kosztów. Z wypowiedzi Zbigniewa Jakubasa wynika, że stacjonarny 
operator będzie nadal brał udział w konsolidacji 
telekomunikacyjnego rynku. – Jeśli Netia będzie inwestowała w 
rozwój i przejęcia, to środków na buy back czy dywidendy po 
prostu nie wystarczy – komentuje biznesman. 

 O przejęciach w wykonaniu Netii mówili analitykom  
przedstawiciele MCI Management, który ma pośrednio 7,15% 
akcji. Fundusz zakłada koncentrację na trzech segmentach biznesu 
telekomu: dla klientów biznesowych (B2B), indywidualnych (B2C) 
oraz infrastrukturze. Według Parkietu, ewentualne przejęcia 
telekomu miałyby polegać na zakupie firm świadczących usługi 
klientom biznesowym.  
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23.05 Rzeczpospolita: Telewizja doceniła seniorów 

Nie tylko TVP sprzedaje już pakiety reklam kierowane do widzów w 
wieku 16-59 lat zamiast – jak było do niedawna – grupy w wieku 
15-49 lat. Na to samo zdecydowały się kanały z Grupy Zjednoczone 
Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, czyli Eska TV, Polo TV i Fokus TV z 
uwagi na starzenie się społeczeństwa. Zmiany widełek wiekowych 
nie wyklucza Grupa TVN, ale dopiero  po analizie skutków zmian 
wprowadzonych przez TVP. Rewolucji nie planuje biuro reklamy 
Polsat.  

TVP rozpoczęła sprzedaż reklam w nowej grupie widzów w lutym 
br. uzasadniając swoją decyzję tym, że osób w wieku od 50 do 59 
lat jest coraz więcej i są one bez porównania bardziej zamożne niż 
kiedyś. Zdaniem prezesa domu mediowego Codemedia, zmiana 
wprowadzona przez TVP nie spowodowała do tej pory rewolucji na 
mediowym rynku. Czas pokaże, czy będzie początkiem trendu. 

 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                19 – 25 maja 2014 



Ostatnie wydarzenia 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                         19 – 25 maja 2014 

Raport bieżący nr 47 
21 maja 2014 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz o 
pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od 
Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, wystosowane 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 ( „Ustawa o Ofercie”) oraz na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz wystosowane na podstawie art. 69 Ustawy o 
Ofercie zawiadomienia od Karswell Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Karswell”) oraz Argumenol Investment 
Company Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Argumenol”), podmiotów bezpośrednio zależnych od Pana Zygmunta 
Solorza-Żaka, od Pola Investments Ltd., z siedzibą w Nikozji, Cypr („Pola”), podmiotu pośrednio zależnego od Pana 
Zygmunta Solorza-Żaka, w stosunku do którego podmiotem bezpośrednio dominującym jest podmiot bezpośrednio 
zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, tj. TiVi Foundation, z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein („TiVi Foundation”), 
oraz od Reddev Investments Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Reddev”), podmiotu pośrednio zależnego od Pana 
Zygmunta Solorza-Żaka oraz TiVi Foundation, w stosunku do którego podmiotem bezpośrednio dominującym jest Pola. 

Otrzymane zawiadomienia dotyczą: (i) zmiany udziału Pana Zygmunta Solorza-Żaka (pośrednio), Karswell 
(bezpośrednio) oraz Argumenol (bezpośrednio) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 
pośredniego nabycia akcji Spółki przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka, wynikających z wydania 291.193.180 akcji nowej 
emisji Spółki wspólnikom spółki Metelem Holding Company Limited („Metelem”), z których Karswell oraz Argumenol, 
nabyły poza rynkiem regulowanym, odpowiednio, 157.988.268 oraz 58.063.948 akcji zwykłych na okaziciela Spółki 
serii J o wartości nominalnej 0,04 zł każda, które zostały opłacone wkładem niepieniężnym w postaci, odpowiednio, 
1.085.286 oraz 398.865 udziałów w Metelem należących do, odpowiednio, Karswell oraz Argumenol (cena emisyjna 
jednej akcji opłacanej w ten sposób wyniosła 21,12 zł) („Emisja Nowych Akcji”); (ii) zmiany udziału Pola (bezpośrednio) 
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wynikającego z Emisji Nowych Akcji oraz zbycia w dniu 20 
maja 2014 r. w drodze aportu na rzecz Reddev 154.204.296 akcji Spółki; oraz (iii) pośredniego nabycia akcji Spółki 
przez Pola oraz zmiany udziału Reddev (bezpośrednio) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w 
wyniku nabycia w dniu 20 maja 2014 r. przez Reddev w drodze aportu od Pola 154.204.296 akcji Spółki. 
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1. Pola 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pola z dnia 20 maja 2014 r. wystosowanego na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, 
przed Emisją Nowych Akcji Pola, spółka pośrednio zależna od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, w stosunku do której 
podmiotem bezpośrednio dominującym jest podmiot bezpośrednio zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, tj. TiVi 
Foundation, posiadała bezpośrednio łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 44,27% kapitału zakładowego 
Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 58,11% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składały się: 

a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 43,78% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 
57,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 
do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,32% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pola, po Emisji Nowych Akcji Pola posiadała bezpośrednio łącznie 154.204.296 akcji 
Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które 
składały się: 

a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 
37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 
do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

2. Karswell 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Karswell z dnia 20 maja 2014 r. wystosowanego na podstawie art. 69 Ustawy o 
Ofercie, przed Emisją Nowych Akcji Karswell, podmiot bezpośrednio zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, nie 
posiadał akcji Spółki. 
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Zgodnie z treścią zawiadomienia Karswell, po Emisji Nowych Akcji Karswell posiada 157.988.268 akcji zwykłych na 
okaziciela Spółki, stanowiących 24,70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 157.988.268 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Karswell, nie istnieją podmioty zależne od Karswell posiadające akcje Spółki, jak 
również Karswell nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, oraz w okresie 12 
miesięcy od dnia zawiadomienia, tj. od dnia 20 maja 2014 r., Karswell nie zamierza dalej zwiększać swojego udziału w 
ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

3. Argumenol 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Argumenol z dnia 20 maja 2014 r. wystosowanego na podstawie art. 69 Ustawy o 
Ofercie, przed Emisją Nowych Akcji Argumenol, podmiot bezpośrednio zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, nie 
posiadał akcji Spółki. 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Argumenol, po Emisji Nowych Akcji Argumenol posiada 58.063.948 akcji zwykłych na 
okaziciela Spółki, stanowiących 9,08% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 58.063.948 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Argumenol, nie istnieją podmioty zależne od Argumenol posiadające akcje Spółki, jak 
również Argumenol nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. 

4. Pan Zygmunt Solorz-Żak 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pana Zygmunta Solorza-Żaka z dnia 20 maja 2014 r. wystosowanego na podstawie art. 
69 Ustawy o Ofercie oraz art. 160 Ustawy o Obrocie, przed Emisją Nowych Akcji Pola, spółka pośrednio zależna od 
Pana Zygmunta Solorza-Żaka, w stosunku do której podmiotem bezpośrednio dominującym jest podmiot bezpośrednio 
zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, tj. TiVi Foundation, posiadała łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 
44,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki, co stanowiło 58,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składały się: 

a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 43,78% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 
57,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 



Ostatnie wydarzenia 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                         19 – 25 maja 2014 

Raport bieżący nr 47, cd. 
21 maja 2014 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 
do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,32% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pana Zygmunta Solorza-Żaka, po Emisji Nowych Akcji Pola posiada łącznie 
154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 
306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, na które składają się: 

a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 
37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 
do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Ponadto, zgodnie z treścią zawiadomienia Pana Zygmunta Solorza-Żaka, po Emisji Nowych Akcji Pan Zygmunt Solorz-
Żak posiada za pośrednictwem Karswell i Argumenol łącznie 216.052.216 akcji Spółki, stanowiących 33,78% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 216.052.216 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 
stanowi 26,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się: 

a) 157.988.268 akcji zwykłych na okaziciela posiadanych przez Karswell, stanowiących 24,70% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 157.988.268 głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki, co stanowi 19,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) 58.063.948 akcji zwykłych na okaziciela posiadanych przez Argumenol, stanowiących 9,08% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 58.063.948 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 
co stanowi 7,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pana Zygmunta Solorza-Żaka, po Emisji Nowych Akcji podmioty, o których mowa 
powyżej, posiadają łącznie 370.256.512 akcji Spółki, stanowiących 57,89% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 522.761.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,83% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
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Zgodnie z treścią zawiadomienia Pana Zygmunta Solorza-Żaka, poza wymienionymi powyżej podmiotami nie istnieją 
inne podmioty zależne od Pana Zygmunta Solorza-Żaka posiadające akcje Spółki, jak również Pan Zygmunt Solorz-Żak 
nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu 
z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. 

5. Pola – Reddev 

W dniu 20 maja 2014 r., zawiadomieniem wystosowanym na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, Pola poinformowała 
Spółkę o zbyciu w dniu 20 maja 2014 r. w drodze aportu na rzecz Reddev, podmiotu bezpośrednio zależnego od Pola, 
154.204.296 akcji Spółki („Transakcja Zbycia”). 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pola z dnia 20 maja 2014 r. wystosowanego na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, 
przed Transakcją Zbycia Pola posiadała bezpośrednio łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 
stanowiło 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składały się: 

a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 
37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 
do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pola, po Transakcji Zbycia, Pola nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki. 

W dniu 20 maja 2014 r., zawiadomieniem wystosowanym na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, Reddev 
poinformowała Spółkę o nabyciu w dniu 20 maja 2014 r. w drodze aportu od Pola 154.204.296 akcji Spółki 
(„Transakcja Nabycia”). 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Reddev z dnia 20 maja 2014 r. wystosowanego na podstawie art. 69 Ustawy o 
Ofercie, po Transakcji Nabycia Reddev posiada bezpośrednio łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% 
kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 
co stanowi 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się: 

a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 
37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 
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b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 
do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Reddev, przed Transakcją Nabycia, Reddev nie posiadała żadnych akcji Spółki. 

Zgodnie z treścią zawiadomienia Reddev, nie istnieją podmioty zależne od Reddev posiadające akcje Spółki, jak 
również Reddev nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, oraz w okresie 12 
miesięcy od dnia zawiadomienia, tj. od dnia 20 maja 2014 r., Reddev nie zamierza dalej zwiększać swojego udziału w 
ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

W dniu 20 maja 2014 r., kolejnym zawiadomieniem wystosowanym na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, Pola 
poinformowała Spółkę o pośrednim nabyciu, w wyniku nabycia w dniu 20 maja 2014 r. przez podmiot bezpośrednio 
zależny od Pola, tj. Reddev, w drodze aportu od Pola, 154.204.296 akcji Spółki („Pośrednie Nabycie”). 

Zgodnie z treścią kolejnego zawiadomienia Pola, przed Pośrednim Nabyciem Pola posiadała bezpośrednio 154.204.296 
akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które 
składały się: 

a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 
37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 
do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z treścią kolejnego zawiadomienia Pola, po Pośrednim Nabyciu Pola posiada za pośrednictwem Reddev, 
podmiotu bezpośrednio zależnego od Pola, 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego 
Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,45% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się: 

a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych posiadanych przez Reddev, stanowiących 23,85% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 
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b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela posiadanych przez Reddev, stanowiących 0,27% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 
stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z treścią kolejnego zawiadomienia Pola, poza Reddev nie istnieją podmioty zależne od Pola posiadające akcje 
Spółki, jak również Pola nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, oraz w okresie 12 
miesięcy od dnia zawiadomienia, tj. od dnia 20 maja 2014 r., Pola nie zamierza dalej zwiększać swojego udziału w 
ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

Informacja o pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 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 ten sposób, że w 
wyniku zapisania w dniu 14 maja 2014 r. na rachunku papierów wartościowych spółki Sensor Overseas Limited z 
siedzibą w Nikozji, Cypr („Sensor”), będącej podmiotem zależnym Pana Heronima Ruty, akcji serii J Spółki, Sensor 
nabyła poza rynkiem regulowanym 27.880.274 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 0,04 zł 
każda, które zostały opłacone wkładem niepieniężnym w postaci 191.521 należących do Sensor udziałów w spółce 
Metelem Holding Company Limited (cena emisyjna jednej akcji opłacanej w ten sposób wyniosła 21,12 zł) („Nabycie 
Akcji”). 

Przed Nabyciem Akcji Pan Heronim Ruta posiadał pośrednio (tj. za pośrednictwem Sensor) łącznie 25.341.272 akcji 
Spółki, stanowiących 7,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 50.382.647 głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które 
składały się: 

a) 25.041.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 7,19% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 50.082.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,49% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) 299.897 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,09% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 
wykonywania 299.897 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,06% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki. 
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Po Nabyciu Akcji Pan Heronim Ruta posiada 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 stanowi 9,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają 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 stanowi 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 stanowi 3,44% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Poza Sensor nie istnieją inne podmioty zależne od Pana Heronima Ruty posiadające akcje Spółki. 

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od 
TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein („TiVi Foundation”), podmiotu zależnego Pana Zygmunta Solorza-
Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, wystosowane na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( „Ustawa o Ofercie”). 

Otrzymane zawiadomienie dotyczy powzięcia przez TiVi Foundation w dniu 21 maja 2014 r. informacji o zmianie 
pośredniego udziału TiVi Foundation w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w związku z wydaniem 
291.193.180 akcji nowej emisji Spółki wspólnikom spółki Metelem Holding Company Limited („Emisja Nowych Akcji”) 
oraz informacji o wniesieniu w dniu 20 maja 2014 r. przez spółkę zależną TiVi Foundation – Pola Investments Ltd. z 
siedzibą w Nikozji, Cypr („Pola”) wszystkich posiadanych przez nią bezpośrednio akcji Spółki aportem do spółki Reddev 
Investments Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Reddev”), podmiotu pośrednio zależnego od TiVi Foundation, w 
stosunku do którego podmiotem bezpośrednio dominującym jest Pola („Wniesienie Akcji”). 

Przed Emisją Nowych Akcji oraz przed Wniesieniem Akcji TiVi Foundation posiadała pośrednio (tj. za pośrednictwem 
Pola) łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 44,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 
wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 58,11% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki, na które składały się: 
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a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 43,78% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 
57,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 
do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,32% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po Emisji Nowych Akcji oraz po Wniesieniu Akcji TiVi Foundation posiada pośrednio, tj. za pośrednictwem Reddev, 
podmiotu pośrednio zależnego od TiVi Foundation, w stosunku do którego podmiotem bezpośrednio dominującym 
jest Pola, łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 
wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,45% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się: 

152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych posiadanych przez Reddev, stanowiących 23,85% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 
stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela posiadanych przez Reddev, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Poza podmiotami wskazanymi powyżej nie istnieją podmioty bezpośrednio ani pośrednio zależne od TiVi Foundation 
posiadające akcje Spółki, jak również TiVi Foundation nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest 
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o 
Ofercie. 

Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat S.A. (podwyższenie kapitału zakładowego w spółce 
zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. - Metelem Holding Company Limited) 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu  23 maja 2014 r. Spółka objęła 212.000 
nieuprzywilejowanych nowych udziałów („Nowe Udziały”) w podwyższonym kapitale zakładowym swojej spółki 
zależnej - Metelem Holding Company Limited („Metelem”), o wartości nominalnej 1 EUR (tj. ok. 4,15 PLN według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.) każdy i cenie emisyjnej 1.000 EUR (tj. ok. 4.152 
PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.) każdy. Łączna cena emisyjna 
Nowych Udziałów wynosi 212.000.000 EUR (tj. 880.308.800 PLN według średniego kursu Narodowego Banku 
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Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.). Wartość ewidencyjna Nowych Udziałów w księgach rachunkowych Spółki wynosi 
883.515.437,80 PLN. 

Nowe Udziały stanowią ok. 9,6% kapitału zakładowego Metelem  i uprawniają do ok. 9,6% głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników Metelem. 

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego w Metelem, Spółka posiadała 2.000.325 udziałów w Metelem o wartości 
nominalnej 1 EUR każdy i łącznej wartości nominalnej 2.000.325 EUR (tj. 8.306.149,53 PLN według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.), stanowiących 100% kapitału zakładowego Metelem. Obecnie 
Spółka posiada 2.212.325 udziałów w Metelem o wartości nominalnej 1 EUR każdy i łącznej wartości nominalnej 
2.212.325 EUR (tj. 9.186.458,33 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.), 
stanowiących nadal 100% udziałów w Metelem. 

Spółka traktuje Nowe Udziały jako długoterminową inwestycję. Objęcie Nowych Udziałów zostało sfinansowane przez 
Spółkę ze środków własnych oraz środków z kredytu terminowego oraz kredytu rewolwingowego udzielonych Spółce 
na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z 11 kwietnia 2014 r., o której Spółka 
poinformowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z 11 kwietnia 2014 r. 

Spółka jest jedynym wspólnikiem Metelem. Nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Spółką i osobami 
zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Metelem i osobami zarządzającymi Metelem.  

Nowe Udziały zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich łączna wartość przewyższa 10% przychodów ze 
sprzedaży grupy kapitałowej Spółki z ostatnich czterech kwartałów obrotowych.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Metelem jest jednym z działań mających na celu zmianę struktury zadłużenia 
grupy Metelem poprzez spłacenie przez Eileme 1 AB (publ), spółkę zależną Metelem, zadłużenia z tytułu 
wyemitowanych przez Eileme 1 AB (publ) obligacji PIK Notes z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu 
14,25%, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 34/2014 z 30 kwietnia 2014 r.  
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(PLN) 
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(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

19-05-2014 21,39 21,00 21,00 -0,71% 4 308 

20-05-2014 20,98 20,46 20,68 -0,29% 2 870 

21-05-2014 20,92 20,45 20,75 0,34% 5 784 

22-05-2014 21,50 20,79 21,48 3,52% 10 119 

23-05-2014 21,54 21,22 21,51 0,14% 5 354 
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