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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Parkiet: Na giełdzie nie brakuje spółek, których akcje mogą
drożed
Według analityka DB Securities, akcje Cyfrowego Polsatu w
najbliższym czasie mogą zachowywad się lepiej od rynku.
Biznes telewizyjny spółki pozytywnie wybija się na tle
zaskakująco słabej branży.

Parkiet: Odżywa rywalizacja TVN z Polsatem
Polsat po przejęciu przez Cyfrowy, będzie częściej oceniany
poprzez porównanie z TVN. I ma szansę wypadad lepiej.
Według analityka KBC Securities, raczej nie ma wątpliwości,
że w dalszej części roku to Polsat będzie górował nad
konkurencją.

Rzeczpospolita: TVN i Polsat walczą o rynek
Po I kwartale 2011 r. Polsat odnotował większy wzrost
przychodów niż TVN i zgarnął mu częśd rynku reklamowego.
TVN musi się bronid by nie tracid zaufania inwestorów. W
nadchodzących kwartałach analitycy jednym głosem
zapowiadają wyższy wzrost biznesu telewizyjnego w Polsacie.

Dziennik Gazeta Prawna: 350 mln euro dla Cyfrowego
Polsatu
Cyfrowy Polsat Finance AB, spółka należąca do Cyfrowego
Polsatu, wyemitowała w piątek obligacje zabezpieczone o
wartości 350 mln euro z terminem zapadalności w 2018 roku.

23.05
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Parkiet Wyniki Spółek: Udany kwartał spółek publicznych
Stabilną dynamikę rezultatów w porównaniu z Agorą i TVN
wykazał Cyfrowy Polsat, działający wprawdzie ciągle w nieco
innej branży, niezwiązanej w istotnym stopniu ze sprzedażą
reklam, jako, że Telewizja Polsat będzie konsolidowana
dopiero w dalszej części roku, ale i tak regularnośd i
powtarzalnośd tych wyników należy docenid.

24.05 Dziennik Gazeta Prawna: Telekomunikacja atakuje UPC, Vectrę i
Multimedia
Spółka zamierza konkurowad o klientów korzystających z dostępu do
szybkiej sieci i telewizji. Największy polski operator jako ostatni wchodzi
do rywalizacji na rynku superszybkiego Internetu. Wczoraj TP ogłosiła
start nowej usługi - Neostrady Fiber – opartej częściowo na
światłowodach. Sporym hamulcem nowej oferty będzie, zdaniem
analityków, stosunkowo mały zasięg.

Puls Biznesu: Cyfrowy Polsat: Trzymaj
DM IDM w raporcie z 16 maja podwyższył cenę docelową dla
Cyfrowego Polsatu do 19 zł z 17,9 zł, podtrzymując
rekomendację „trzymaj”. Raport wydano przy cenie 16,89 zł.

25.05 Polityka: Komórki do zajęcia
Nowe marki, nowe technologie i usługi. Na polskim rynku telefonii
komórkowej idzie nowe. Branża z uwagą śledzi ruchy Zygmunta
Solorza-Żaka, właściciela Polsatu. Jeśli uda mu się kupid Polkomtel,
mógłby stad się czarnym koniem w zbliżającej się rynkowej rozgrywce.

Rzeczpospolita: Wzrosła wycena Cyfrowego Polsatu
Deuche Bank podwyższył do 20 zł z 19 zł cenę docelową dla
akcji Cyfrowego Polsatu. Wczoraj na parkiecie można je było
nabyd po 17,22 zł.

26.05

27.05 Rzeczpospolita: Będzie obowiązkowy zestaw kanałów do nadawania
Krajowa Rada myśli o nałożeniu na platformy satelitarne i kablówki
obowiązku nadawania 20 stacji, które będzie można oglądad w telewizji
naziemnej. Branża się nie zgadza.

29.05 Newsweek: Polsat Plus
Sprzedający Polkomtela chcą doprowadzid do ostrej licytacji. Do drugiej
rundy zakwalifikowało się nie dwóch a czterech rywali. Mogą się
przeliczyd, bo jeśli najbardziej zdeterminowany, Solorz-Żak, straci
cierpliwośd i się wycofa, to pozostali obniżą ceny o miliard, a może i
dwa.
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
25 maja 2011

Komunikat prasowy
25 maja 2011

Cyfrowy Polsat po raz drugi Mistrzem Biznesu
23 maja br. podczas uroczystej gali miesięcznika "Businessman.pl" Cyfrowy Polsat, wiodąca grupa medialna w Polsce, otrzymał tytuł
Mistrza Biznesu w kategorii "Telekomunikacja i IT".

Cyfrowy Polsat notuje na swym koncie kolejny sukces. Spółka po raz drugi została uhonorowana nagrodą "Mistrz Biznesu" w kategorii
"Telekomunikacja i IT", przyznawaną przez miesięcznik "Businessman.pl" oraz Wydawnictwo Migut Media S.A. Tytuł ten został przyznany
platformie za spójną strategię rozwoju, konsekwentne budowanie pozycji firmy na rynku telekomunikacyjnym, propagowanie
nowatorskich rozwiązao oraz efektywne zarządzanie. Nagrody Mistrza Biznesu zostały rozdane już po raz drugi. W tym roku w przyznano
je w 10 kategoriach, m.in.: "Finanse i bankowośd", "Handel i usługi", "Przemysł" oraz "Telekomunikacja i IT". Statuetki zostały wręczone
23 maja podczas uroczystej gali w Businessman Institute.

Laureaci zostali wybrani przez niezależną Kapitułę Nagrody Mistrz Biznesu, w której skład weszły osobistości polskiej gospodarki,
administracji, prawa, mediów, polityki, które swoim doświadczeniem, wiedzą, prestiżem i orientacją w polskim życiu biznesowym
zapewniły kandydatom rzetelną ocenę z różnych punktów widzenia. Do Kapituły Mistrza Biznesu w tym roku zaproszeni zostali, m.in.
Grzegorz Gauden, Jan Król, Jerzy Kwiecioski, Wiktor Legowicz, Wiesław Migut, Tadeusz Mosz, prof. Witold Orłowski, Ryszard Petru,
Tomasz Sielicki, Jacek Socha, Janusz Steinhoff, Adam Szejnfeld, Wojciech Szeląg, Józef Wancer, Piotr Zesiuk, Jacek Ziarno.

Internet LTE Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 100 Mb/s!
Najmłodszy produkt Cyfrowego Polsatu - Internet LTE - będzie jeszcze szybszy. Od momentu rozpoczęcia w marcu br. testów
konsumenckich usługi, spółka cały czas intensywnie pracowała nad rozwojem technologii. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
operator finalizuje prace związane z uruchomieniem transmisji danych w kanale 20 MHz. Dzięki temu już od 6 czerwca br. blisko 2000
uczestników akcji "Zapisz się na Internet LTE" będzie mogło osiągad jeszcze wyższe prędkości transferu danych - do 100 Mb/s przy
pobieraniu danych (dotychczas 73 Mb/s) i do 50 Mb/s przy wysyłaniu (dotychczas 25 Mb/s) - pod warunkiem dokonania aktualizacji
oprogramowania modemu Speed 1000. W dniu 13 czerwca br. sied radiowa LTE zostanie w pełni przełączona na kanał 20 MHz.

Sied LTE firmy Mobyland, z której korzysta Cyfrowy Polsat jest znacząco szybsza od pozostałych sieci dostępu do Internetu działających w
Polsce i pozwala na pobieranie danych z prędkością do 150 Mb/s oraz ich wysyłanie z prędkością do 50 Mb/s. Technologia LTE w
porównaniu do HSPA+ czy UMTS, oprócz znacząco wyższych prędkości, charakteryzuje się także dużo mniejszymi opóźnieniami i pozwala
na obsługę istotnie większej liczby użytkowników w ramach jednej stacji nadawczej.

Usługi LTE Cyfrowego Polsatu są obecnie dostępne na większości spośród blisko 500 stacji bazowych, na których świadczone są usługi
HSPA+. W kolejnych etapach sied będzie systematycznie rozbudowywana.



Biuletyn Cyfrowego Polsatu 23 – 29 maja 2011

Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 35
26 maja 2011

Raport bieżący nr 36
27 maja 2011

Wprowadzenie do obrotu akcji serii H oraz ustalenie daty pierwszego notowania 
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 26 maja 2011 r. otrzymał uchwałę nr 666/2011 Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") z dnia 26 maja 2011 r. stwierdzającą dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześd) akcji zwykłych na okaziciela 
serii H spółki Cyfrowy Polsat S.A. o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda. 

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarząd GPW postanowił wprowadzid z dniem 30 maja 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu 
giełdowego na rynku podstawowym w/w akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
rejestracji akcji Spółki w dniu 30 maja 2011 r. i oznaczenia ich kodem ISIN PLCFRPT00013.

Rejestracja akcji serii H w KDPW 
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2011 z dnia 11 maja 2011 r., niniejszym informuje, że 
w dniu 27 maja 2011 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A ("KDPW") z dnia 27 
maja 2011 r., w którym KDPW poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 404/11 z dnia 10 maja 2011 r. w dniu 30 maja 2011
r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCFRPT00013 nastąpi rejestracja 80.027.836 (osiemdziesiąt 
milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześd) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Cyfrowy Polsat S.A. o wartości 
nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda. 



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartośd 
obrotu
(tys. PLN)

23-05-2011 16,94 16,61 16,87 0,12% 649

24-05-2011 17,19 16,90 17,19 3,37% 4 558

25-05-2011 17,24 16,89 17,15 -0,58% 3 945

26-05-2011 17,69 17,10 17,69 2,73% 3 410

27-05-2011 17,40 17,17 17,25 -0,58% 7 613

Akcje Cyfrowego Polsatu
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