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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
Parkiet: O Plusie rozmowy, nie negocjacje 

NWZA Cyfrowego Polsatu w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego oraz emisji warrantów i akcji, związaniez planami 
przejęcia spółki Polkomtel, operatora sieci Plus, zostało 
przerwane po tym, jak mniejszościowi akcjonariusze – otwarte 
fundusze emerytalne Nordea i Aviva – oprotestowały uchwałę o 
podwyższeniu kapitału. Mają one zastrzeżenia do wyceny 
aktywów wnoszonych do giełdowej firmy. Według PAP uważają, 
że holdingowa struktura Metelem powinna być wyceniona na 
5,3 -5,4 mld zł, a nie jak w przewidywanej strukturze transakcji – 
6,15 mld zł.  

20.01. Dziennik Gazeta Prawna: Telekomy stawiają na mobilny internet 

Play wyłączył w wybranych lokalizacjach sieć 2G GSM służącą 
wyłącznie do prowadzenia rozmów, działającą na częstotliwości 
900MHz. Na zwolnionym paśmie uruchomił usługi oparte na 
nowych technologiach, które poza rozmowami umożliwiają też 
korzystanie z sieci. Przejście z technologii 2G na nowsze jest 
korzystne dla operatorów, gdyż najnowsze rozwiązania czynią sieci 
bardziej pojemnymi i umożliwiają dostęp do internetu. Jednak nie 
wszyscy operatorzy mogą pozwolić sobie na wyłączenie sieci 2G z 
uwagi na dużą liczbę starych telefonów, które pracują wyłączenie w 
systemie GSM. Tym niemniej operatorzy dążą do lepszego 
wykorzystania pasma. Orange robi to we współpracy z T-Mobile w 
ramach sieci Networks. Polkomtel, dysponujący największą pulą 
częstotliwości 900MHz oraz rozległą siecią LTE, na razie nie martwi 
się o jakość świadczonych przez siebie usług dostępu do mobilnego 
internetu. 

Rzeczpospolita: Tablety będą schodzić jak ciepłe bułeczki 

Ten rok przyniesie dalsze zwyżki sprzedaży tabletów i smartfonów. 
Według najnowszych szacunków Związku Importerów i 
Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i 
TV w tym roku sprzeda się w Polsce 2,01 mln tabletów. To o 44% 
więcej niż w 2013 r. Wpływy z ich sprzedaży będą jednak rosły 
znacznie wolniej, bo tylko o 15% do 260 mln euro. Powodem tej 
różnicy jest spadek średniej ceny urządzeń.  Producenci  szacują, że 
sprzedaż smartfonów, podobnie jak tabletów, będzie się w tym 
roku nadal zwiększać. Rok do roku wzrośnie o 23 % do 6,58 mln 
sztuk, a przychody z tej sprzedaży zwiększą się do 1,38 mld euro.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
22.01 Rzeczpospolita: Waży się sprawa „podatku od Internetu” 

Operatorzy i województwa apelują do decydentów: podatek od 
kabli w studzienkach to uderzenie w budowę sieci internetowej.  
Właściciele infrastruktury i przyszli inwestorzy jednym głosem 
przekonują, że podatek od kabli bije w ich rentowność i stanowi 
kolejne ograniczenie, a nie zachętę do realizacji kosztownych, choć 
potrzebnych, krajowych sieci światłowodowych. Podatek ma 
wynosić 2% wartości księgowej aktywów. Według wyliczeń Hawe, 
biorąc pod uwagę, że województwa budują łącznie 28 tys. sieci, 
zmiana kosztowałaby je rocznie blisko 34 mln zł. „Te obciążenia 
oczywiście będą przerzucane na operatorów, a potem na klienta 
końcowego, czyli tak naprawdę to nie jest podatek od 
nieruchomości, tylko podatek od internetu” – krytykuje pomysł 
Anna Streżyńska, b. prezes UKE. Na dziś zaplanowane jest spotkanie 
rządowej komisji w tej sprawie.  

Dziennik Gazeta Prawna: TVP przesunie się na multipleksie. Choć 
nie od razu 

Nie kończą się spory dot. uruchomienia nowych kanałów na 
pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Wprawdzie 
TVP porozumiała się z Fundacją Lux Veritatis i zamierza 15 lutego 
uwolnić na rzecz TV Trwam jedno z trzech miejsc na MUX-1, ale nie 
zgadza się, aby w tym samym czasie pojawił się tam nowy kanał 
filmowy Stopklatka TV.  

TVP, wychodząc z MUX-1, musiałaby zrezygnować z nadawania 
części programów, gdyż na  dedykowanym jej MUX-3 jest mniej 
miejsca. Ponadto, wchodzące na MUX-1 Stopklatka TV i Fokus TV 
sięgną w tym roku po ok. 2% udział w czasie oglądania TV, a 
powalczą o nie z obecnymi już na multipleksach kanałami. W 
segmencie bezpłatnej telewizji zaostrzy się więc walka 
konkurencyjna, a od profilu nowych kanałów będzie zależało, komu 
zabiorą widzów i pieniądze z reklam.  
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Rzeczpospolita: „Kupuj” Cyfrowy Polsat 

Analitycy DM mBanku w raporcie z 10 stycznia wznowili od 
zalecenia „kupuj” wydawanie rekomendacji dla Cyfrowego 
Polsatu. Wyceniają akcje na 24,1 zł, czyli 21,6% drożej niż na 
GPW (19,82 zł). „Wiadomość o przejęciu Polkomtela spotkała się 
z negatywną reakcją rynku. W krótkim terminie inwestorzy 
zdyskontowali brak dywidendy za 2014 r. i wysokie zadłużenie 
Polkomtela na poziomie 10,2 mld zł. Naszym zdaniem przecena 
jest okazją do kupna” – piszą autorzy materiału.  

23.01 Rzeczpospolita:  Komórkowy plac budowy 

Najwięksi operatorzy komórkowi: Polkomtel, operator sieci Plus, 
Orange Polska z T-Mobile oraz Play mają za sobą rok pracy nad 
infrastrukturą mobilnego internetu. Orange i T-Mobile 
modernizowały przede wszystkim sieć 3G, ale też zaoferowały 
swoim klientom usługi sieci w technologii LTE, określanej jako 4G. 
Plus i Cyfrowy Polsat mają nada największą sieć LTE w kraju. W jej 
zasięgu jest już blisko 67% Polaków, czyli ok. 26 mln osób. To dwa 
razy więcej niż w listopadzie 2012 r. Z kolei w zasięgu internetu Plus 
starszej generacji – 3G – jest już blisko 100% mieszkańców Polski. 
Pozostali operatorzy uruchomili usługi w LTE dopiero w III/IV 
kwartale ubiegłego roku i póki co ich zasięg jest ograniczony.  

Orange Polska i T-Mobile nawiązały współpracę w celu zwiększenia 
zasięgu sieci, poprawienia jakości połączeń i przygotowanie nowej 
technologii LTE. Dzięki współpracy spółki oszczędzają na wydatkach 
inwestycyjnych oraz kosztach utrzymania sieci.  

Dziennik Gazeta Prawna: UKE chce zmusić TVP do opuszczenia 
multipleksu 

Nieoficjalnie wiadomo, że UKE popiera wniosek Stopklatki TV o 
umożliwienie jej rozpoczęcia nadawania na MUX-1 najpóźniej 1 
marca 2014 r. Jeśli TVP nie wyrazi na to zgody, urząd nakaże 
publicznemu nadawcy opuszczenie pierwszego multipleksu.  

Obecnie na MUX-1 emitowany jest program TVP 1 HD, w którym 
transmitowane będą igrzyska olimpijskie w Soczi. TVP liczy, że 
dobrze zarobi na sprzedaży czasu reklamowego. Jeśli ustąpi 
Stopklatce TV, będzie musiała przenieść TVP 1 HD na MUX-3, co 
wymagałoby poinformowania widzów o zmianie, przestrojenia 
telewizorów i dekoderów. TVP obawia się istotnego spadku 
oglądalności i co za tym idzie, znacznych strat.  
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Prasa o nas  Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
Parkiet: Krok do zjednania akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu 

Uchwalona tydzień temu przerwa w obradach walnego 
zgromadzenia Cyfrowego Polsat, które zajmowało się emisją 
akcji na zakup Polkomtela, operatora sieci Plus, w czwartek 
została przedłużona o jeszcze jeden dzień.   

Z rozmów, które odbył Parkiet, wynika, że zmiana wyceny, a w 
rezultacie zmiana parametrów planowanej emisji raczej nie 
wchodzi w grę. Zygmunt Solorz-Żak, główny akcjonariusz 
Cyfrowego Polsatu, widzi pole do ustępstw, ale gdzie indziej. W 
czwartek Cyfrowy Polsat wydał komunikat, z którego wynika, że 
Solorz-Żak i Heronim Ruta zobowiązali się nie sprzedawać akcji 
nowej emisji przez 360 dni od złożenia oświadczeń o ich objęciu. 
To istotne o tyle, że analitycy wskazywali wcześniej, że 
potencjalna, nieregulowana umowami podaż papierów ze strony 
założycieli Cyfrowego Polsatu to istotny element ryzyka dla 
mniejszościowych akcjonariuszy.  

Oprócz komunikatu o lock-upie Cyfrowy Polsat wydał także 
komunikat o polityce dywidendowej. Przewiduje ona – jak 
wcześniej – że do kieszeni akcjonariuszy trafiać będzie 33-66% 
jednostkowego zysku netto, ale wyplata będzie możliwa, gdy 
dług netto do EBIDTA grupy obniży się do 2,5.  

24.01 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 6 
20 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opinia prawna dotycząca art. 419 KSH oraz wyjaśnienia dotyczące projektu uchwały przekazane akcjonariuszom w 
trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść następujących 
dokumentów: 

(1) opinia prawna dotycząca interpretacji art. 419 Kodeksu spółek handlowych w kontekście trybu głosowania przez Walne 
Zgromadzenia Spółki nad uchwałami dotyczącymi warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; oraz 

(2) pisemna wersja odpowiedzi udzielonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej 
interpretacji paragrafu 4 projektu uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 
emisji akcji serii I. 

W dniu 16 stycznia 2014 r., podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w odpowiedzi na pytania 
akcjonariuszy Spółki, istotne elementy opinii, o której mowa w punkcie (1) powyżej, oraz odpowiedzi, o której mowa w 
punkcie (2) powyżej, zostały zaprezentowane ustnie przez doradców prawnych Spółki w trybie przewidzianym w art. 428 
par. 1 Kodeksu spółek handlowych. Mając na uwadze istotność poruszonych kwestii formalnych, jak również mając na celu 
zapewnienie akcjonariuszom Spółki dostępu do istotnych, zdaniem Zarządu, informacji przekazanych podczas obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki podjął decyzję o udostępnieniu do publicznej wiadomości treści 
dokumentów, o których mowa powyżej. 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości informacje 
udzielone akcjonariuszom Spółki w trybie art. 428 par. 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z pytaniami akcjonariuszy 
dotyczącymi metodologii wyceny szacunkowej wartości przedmiotu wkładu niepieniężnego - udziałów spółki Metelem 
Holding Company Limited, pośrednio kontrolującej 100% udziałów w Polkomtel sp. z o.o. 

Załącznik: 

(1) Opinia prawna (.pdf) 

(2) Odpowiedzi (.pdf) 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 7 
23 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raport bieżący nr 8 
23 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 
 

Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o przyjęciu w dniu 22 stycznia 2014 r. nowej polityki 
dywidendy Spółki. 

Nowa polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od jednostkowego zysku netto Spółki za rok 
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. 

Spółka zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy. 

Rekomendując podział zysku Spółki za dany rok obrotowy objęty nową polityką dywidendy, Zarząd Spółki będzie 
przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% jednostkowego zysku 
netto Spółki, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki dług netto/EBITDA na koniec roku 
obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x.  

Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, o których mowa w akapicie 
poprzedzającym, Zarząd będzie brać również pod uwagę kwotę osiągniętego przez Spółkę jednostkowego zysku netto, 
sytuację finansową grupy kapitałowej Spółki, istniejące zobowiązania (w tym ewentualne ograniczenia wynikające z umów 
dotyczących finansowania i zadłużenia Spółki oraz jednostek z jej grupy kapitałowej), możliwość dysponowania kapitałami 
rezerwowymi, dokonywane przez Zarząd i Radę Nadzorczą oceny perspektyw Spółki i jej grupy kapitałowej w określonej 
sytuacji rynkowej, jak również konieczność wydatkowania środków w związku z realizacją nadrzędnego celu Spółki i jej 
grupy kapitałowej, jakim jest stały rozwój, w szczególności poprzez akwizycje oraz podejmowanie nowych projektów. 

Oświadczenia o ograniczeniu zbywalności akcji serii I złożone Cyfrowemu Polsatowi S.A. przez Karswell, Sensor i 
Argumenol 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 22 stycznia 2014 r. oświadczeń 
skierowanych do Spółki przez następujące spółki – Karswell Limited, Sensor Overseas Limited oraz Argumenol Investment 
Company Limited. Spółki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są wspólnikami spółki Metelem Holding Company 
Limited („Metelem”) oraz stronami zawartej ze Spółką w dniu 14 listopada 2013 r. warunkowej umowy inwestycyjnej 
dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów Metelem w zamian za akcje nowej emisji (akcje serii I) emitowane przez Spółkę, o 
zawarciu której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 8, cd 
23 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Każde z oświadczeń, o których mowa powyżej, zostało złożone wyłącznie Spółce w związku z zamierzonym warunkowym 
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. 
W związku z zamierzonym objęciem przez każdą ze spółek wskazanych powyżej określonej liczby akcji nowej emisji (akcji 
serii I) emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w liczbie określonej w 
umowie inwestycyjnej, o której mowa powyżej, oraz w projekcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I (podanym do publicznej wiadomości przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 
28/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.), każda ze spółek, o których mowa powyżej, oświadczyła odrębnie Spółce, wyłącznie w 
odniesieniu do akcji nowej emisji serii I, które dana spółka ma objąć („Akcje Obejmowane”), że w przypadku objęcia danych 
Akcji Obejmowanych, w okresie 360 dni od dnia złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Obejmowanych, dana spółka nie 
będzie oferować lub sprzedawać jakichkolwiek Akcji Obejmowanych lub papierów wartościowych wymiennych bądź 
zamiennych na Akcje Obejmowane lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi 
papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie Akcji Obejmowanych, ani innych papierów wartościowych 
lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny Akcji 
Obejmowanych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami 
oraz (ii) nie zawrze żadnych innych transakcji, które mogą skutkować ofertą lub sprzedażą Akcji Obejmowanych, z 
wyjątkiem zbycia na rzecz podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co dana spółka bądź podmiotów 
utworzonych przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej co dana spółka, przy czym przed dokonaniem 
zbycia na rzecz podmiotów, o których mowa powyżej, dana spółka zapewni złożenie przez taki podmiot Spółce 
oświadczenia o treści zasadniczo zgodnej z treścią oświadczenia złożonego przez daną spółkę, obejmującego okres od dnia 
nabycia Akcji Obejmowanych przez taki podmiot do upływu 360 dni od dnia złożenia przez daną spółkę oświadczenia o 
objęciu Akcji Obejmowanych. 
Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w akapicie poprzedzającym, nie wyłączają uprawnienia danej 
spółki do obciążenia jakimkolwiek prawem rzeczowym całości, części lub którejkolwiek z Akcji Obejmowanych, lub 
jakiegokolwiek innego zabezpieczenia, w tym, między innymi, ustanowienia zastawu (w jakiejkolwiek jego formie) na 
całości, części lub którejkolwiek z Akcji Obejmowanych. 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 9 
23 stycznia 2014 r. 
 
 
 
Raport bieżący nr 10 
23 stycznia 2014 r. 
 
 
 
Raport bieżący nr 11 
23 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport bieżący nr 12 
24 stycznia 2014 r. 
 

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas obrad w dniu 
23 stycznia 2014 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 24 stycznia 
2014 r. do godziny 14:00. Obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w Warszawie przy ul. Łubinowej 4a. 

Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 23 stycznia 2014 r. 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały 
podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 stycznia 2014 roku. 

Załącznik: Treść uchwał (.pdf) 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 
dzień 16 stycznia 2014 roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 
dzień 16 stycznia 2014 roku. 

Załącznik: Lista akcjonariuszy (.pdf)  

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 stycznia 2014 roku reprezentowanych było 
ogółem 437.866.155 głosów, stanowiących 82,97% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, 
B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. 

Oświadczenie Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. złożone w dniu 24 stycznia 2014 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat poniżej przekazuje treść oświadczenia złożonego w dniu 24 stycznia 2014 r. podczas obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wersji złożonej do protokołu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

"Oświadczenie Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. w związku z przedstawionym przez akcjonariusza spółki projektem 
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 12, cd 
24 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport bieżący nr 13 
25 stycznia 2014 r. 
 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w związku ze złożeniem przez akcjonariusza Spółki 
projektu uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, której postanowienia przewidują wypłatę przez Spółkę 
dywidendy za rok 2013 bądź zaliczki na poczet dywidendy za rok 2014 w wysokości nie mniejszej niż 100.000.000 (sto 
milionów) złotych niniejszym oświadcza, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową Spółki, w ocenie Zarządu 
wypłata dywidendy bądź zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 100.000.000 (sto milionów) złotych nie będzie stanowić 
istotnego zagrożenia sytuacji finansowej Spółki bądź jej obecnych planów. Powyższa ocena opiera się na dokonanej przez 
Zarząd analizie aktualnej sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych Spółki przy uwzględnieniu podanych do publicznej 
wiadomości skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 
2013 roku, jak również dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych dotyczących zrealizowanych przez Grupę 
Kapitałową wyników w IV kwartale 2013 roku. 

Przedstawienie przez Zarząd powyższego stanowiska wynika z faktu, że podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy lub zaliczki 
na poczet dywidendy stanowi warunek zamknięcia transakcji przejęcia przez Spółkę spółki Metelem Holding Company Ltd. 
("Metelem"), którą Zarząd Spółki uważa za kluczową dla jej rozwoju oraz skuteczniejszego konkurowania na rynku. W 
ocenie Zarządu realizacja tej transakcji pozwoli zwiększyć efektywność działań Spółki i budować wartość dla akcjonariuszy, 
dlatego też Zarząd Spółki podejmie wszelkie konieczne działania niezbędne do spełnienia warunków realizacji transakcji 
przewidzianych w uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Wskazana w niniejszym oświadczeniu kwota dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy nie stanowi szacunku wyników lub 
prognozy wyników finansowych Spółki bądź grupy kapitałowej Spółki. Nie powinna być również traktowana jako podstawa 
do szacowania lub prognozowania wyników finansowych Spółki lub grupy kapitałowej Spółki." 

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 24 stycznia 2014 
roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał 
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 stycznia 2014 roku. 

Załącznik: Treść uchwał (.pdf) 
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Ostatnie wydarzenia 

Komunikat prasowy 
22 stycznia 2014 r. 

 

 

 

 
 

Plus i Cyfrowy Polsat: Liderzy technologii LTE. Blisko 26 mln Polaków w zasięgu superszybkiego Internetu 

Najszybszy mobilny Internet LTE oferowany przez Cyfrowy Polsat i sieć Plus, dzięki regularnej rozbudowie sieci, obejmuje 
dziś zasięgiem już ponad 66% Polaków! Użytkownicy mają teraz jeszcze łatwiejszy dostęp do ulubionej rozrywki, większy 
komfort pracy i możliwość wybierania spośród kilkudziesięciu urządzeń działających w technologii LTE. Jedyny realny zasięg 
LTE tylko w Plusie i w Cyfrowym Polsacie. 

• 66,7% (blisko 26 mln) Polaków w zasięgu Internetu LTE 

• 99,6% populacji (38,5 mln osób) z dostępem do technologii HSPA/HSPA+ 

• 10 tys. miejscowości z dostępem do LTE 

• Ponad 8,5 tys. stacji bazowych 

• Maksymalna szybkość pobierania danych do 150 Mb/s 

• Ponad 40 urządzeń konsumenckich obsługujących LTE 

• Wzrost o ok. 100% ruchu danych w sieci rok do roku 

Więcej >> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/265290/plus-i-cyfrowy-polsat-liderzy-technologii-lte-blisko-26-mln-polakow-
w-zasiegu-superszybkiego-internetu 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

20-01-2014 19,50 19,10 19,10 -1,55% 3 238 

21-01-2014 19,59 19,15 19,40 1,57% 7 675 

22-01-2014 19,82 19,42 19,82 2,16% 20 907 

23-01-2014 20,50 19,62 20,25 2,17% 89 186 

24-01-2014 20,45 19,65 19,90 -1,73% 13 295 
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Najbliższe wydarzenia 

12 – 26 lutego 2014 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2013 r. 

26 lutego 2014 r. Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r. 


