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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Gazeta Bankowa: Ekonomiczna wartość dodana

Cyfrowy Polsat znalazł się na pierwszym miejscu rankingu
spółek najlepiej gospodarujących powierzonym kapitałem
(wg ekonomicznej stopy zwrotu). Cyfrowy Polsat awansował
o dwie pozycje w porównaniu do roku poprzedniego, co
wiąże się z zakończoną 20 kwietnia 2011 r. transakcją nabycia
Telewizji Polsat.

01.07

02.07 Rzeczpospolita: Czeka nas cyfrowa rewolucja

Zanim Polacy będą na szeroką skalę wykorzystywać cyfrowe
technologie, rynek musi nasycić się urządzeniami do odbioru cyfrowych
treści, a państwo usunąć bariery ograniczające ich rozwój.
- Kluczem do rozwoju mediów nie są one same, ale technologie
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treści, a państwo usunąć bariery ograniczające ich rozwój.
- Kluczem do rozwoju mediów nie są one same, ale technologie

dostępowe – przekonywał Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu,
na „Śniadaniu z Rzeczpospolitą” poświęconym nowym mediom,
dodając, że chodzi o tani i szybki Internet .

03.07 Puls Biznesu: Midas wart dwa razy więcej?

Midas może zakończyć wkrótce negocjacje z dostawcami sprzętu i
oprogramowania niezbędnego przy budowie sieci LTE. Wg analityków
Trigon DM, wpłynie to na przyspieszenie rozbudowy infrastruktury – do
końca tego roku o około 1,5 tys. stacji bazowych. Powinno to
pozytywnie przełożyć się na liczbę użytkowników końcowych internetu
grupy, których pozyskują Cyfrowy Polsat i Polkomtel.

Gazeta Wyborcza: Gra o tron króla internetu

- Dajcie nam wszystko, zapłacimy – wzywają internauci. Ale nadawcy
telewizyjni ostrożnie podchodzą do internetu. Sami chcą decydować o
tym, kiedy i na jakich warunkach finansowych wchodzą do sieci. – Treść

jest królem, ale dystrybucja trzyma klucz do królestwa - mówi Dominik
Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.
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04.07 Dziennik Gazeta Prawna: Ruszył wyścig o pasma dla mobilnego

internetu

Play, Orange i T-Mobile spierają się o warunki przetargu na
częstotliwości 1800 MHz, w którym można świadczyć usługi szybkiego
internetu mobilnego.
UKE od początku zapewniał, że cena nie będzie jedynym kryterium
podziału pasma między sieci komórkowe. Drugim ma być zachowanie
konkurencyjności, czyli taki podział pasma, by działające na rynku
telekomy dysponowały podobnymi zasobami w walce o klientów.

Rzeczpospolita: Polsat na czele cyfrowych stacji

W I półroczu najchętniej oglądaną stacją nadawaną
naziemnie w technologii cyfrowej był Polsat, wynika z danych

05.07
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naziemnie w technologii cyfrowej był Polsat, wynika z danych
Nielsen Audience Measurement. Jego udział w czasie
oglądania cyfrowej TV naziemnej w Polsce wynosił 18,28 %.

06.07 Rzeczpospolita: Polacy wolą sieć bez kabla

Mobilny Internet goni stacjonarny. W tym roku będzie mieć już ponad 4
miliony użytkowników.
-Zakładamy, że liczba abonentów dedykowanych usług mobilnego

Internetu Orange urośnie w tym roku do 921 tys. To oznacza wzrost o

25 proc. w porównaniu z 2011 r. Myślę, że podobne tempo rozwoju

będzie miał również cały rynek mobilnego Internetu, przy czym po

Polkomtelu (Plus) spodziewałbym się szybszego wzrostu niż po

pozostałych trzech graczach – mówi Piotr Janik, analityk KBC Securities.
Jeszcze szybszego wzrostu spodziewa się Dom Maklerski Trigon w
analizie o NFI Midas. Zakłada, że grono użytkowników komputerów
osobistych łączących się za pomocą modemu 2G lub 3G z siecią
powiększy się w br. aż o 29%, do 4,4 mln. Ocenia też, że w przeciągu
kilku lat usługę będzie miało każde gospodarstwo domowe.



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 18

3 lipca 2012 r.

Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 lipca 2012 roku powziął informację o zarejestrowaniu w
dniu 20 czerwca 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 27 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku w
ten sposób, że:

dotychczasowa treść Art. 27 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

Art. 27 ust. 1

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                                          2 – 8 lipca 2012

Art. 27 ust. 1
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są prawnie skuteczne bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu

akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji.

została zastąpiona nową treścią w brzmieniu:

Art. 27 ust. 1
Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50 % ogółu głosów w

Spółce.

Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą nr 07/05/06/2012 Rady Nadzorczej podjętą na podstawie upoważnienia
udzielonego w uchwale numer 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku, jest załącznikiem
do niniejszego raportu bieżącego.

http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/statut-cyfrowy-polsat-tekst-jednolity_03072012.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/statut-cyfrowy-polsat-tekst-jednolity_03072012.pdf


Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy

6 lipca 2012 r.

CYFROWY POLSAT dołączył do projektu „Kino Letnie” FILMBOXU i ANTYRADIA!

CYFROWY POLSAT został partnerem "Kina Letniego" FILMBOXu i ANTYRADIA, które wystartowało 4 lipca br. i w wakacje
zagości w czterech polskich miastach - Warszawie, Krakowie, Sosnowcu i Katowicach. Przez 9 tygodni, do 1 września br.,
odbędą się łącznie aż 34 pokazy, rozpoczynające się o godz. 20.00. Na ekranie "pod chmurką" zostanie wyświetlonych 10
kinowych hitów w tym m.in.: "Rzeź" Romana Polańskiego, "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" z Monicą Bellucci w roli głównej,
"Londyński Bulwar" z Colinem Farrelem i Keirą Knightley, "Taxi 4" Luca Bessona czy "Dziennik zakrapiany rumem" z ciągle
urokliwym Johnnym Deppem. CYFROWY POLSAT zapewni podczas wydarzenia bezpłatne hotspoty, testy superszybkiego
Internetu LTE oraz najnowszej usługi - TV MOBILNEJ, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz dodatkowe benefity dla osób
decydujących się na zakup wybranej usługi.
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Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

02-07-2012 14,59 14,28 14,50 -0,68% 4 541

03-07-2012 14,89 14,42 14,76 1,79% 5 976

04-07-2012 14,60 14,35 14,36 -2,71% 3 554

Akcje Cyfrowego Polsatu
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04-07-2012 14,60 14,35 14,36 -2,71% 3 554

05-07-2012 14,57 13,75 14,12 -1,67% 5 039

06-07-2012 14,50 14,02 14,15 0,21% 1 854

16 – 30 sierpnia 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2012 roku

30 sierpnia 2012 Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku

Najbliższe wydarzenia


