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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

24.06 Dziennik Gazeta Prawna: Duże stacje telewizyjne dołują. A
wszystkiemu jest winna cyfryzacja
Nadawcy czterech największych telewizji mają twardy orzech do
zgryzienia. W tym roku udział w oglądalności TVP 1, TVP 2, TVN i
Polsatu był średnio o 13,2% mniejszy niż rok wcześniej – wynika z
danych Nielsen Audience Measurement od stycznia do 13 czerwca.
Ich łączny udział w rynku skurczył się w efekcie do najniższego
poziomu w historii, poniżej 40%. Wygrywają mniejsze stacje.

25.06 Puls Biznesu: Solorz-Żak szuka partnerów do aliansów
Zrolowanie długu może pozwolić Polkomtelowi na przyspieszenie
rozwoju – po przejęciu Plusa przez Zygmunta Solorza-Żaka nowy
właściciel zajął się najpierw jej restrukturyzacją, potem – obniżeniem
kosztów finansowych. Teraz może skupić się na usługach
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kosztów finansowych. Teraz może skupić się na usługach
multimedialnych, inteligentnego domu, ofert wspólnych z energetyką
i finansowych. Będzie chciał wykorzystać synergie w grupie spółek
kontrolowanych przez najbogatszego Polaka – jest wśród nich PAK
czy Invest-Bank.

Dziennik Gazeta Prawna: W walce o GTS pozostali Netia oraz T-
Mobile
Negocjacje w sprawie sprzedaży aktywów GTS Central Europe
wchodzą w finałową fazę. W walce o operatora dostarczającego
infrastrukturę firmom telekomunikacyjnym w Polsce, Czechach, na
Węgrzech i Słowacji oraz w Rumunii na ostatniej prostej został już
tylko Deutsche Telekom, operator T-Mobile, i największy
alternatywny operator telekomunikacyjny Netia.

27.06 Rzeczpospolita: Pierwszy raport o rynku machine-to-machine w
Polsce
190 mln dolarów (ponad 600 mln zł) wyniosła w ub.r. wartość
segmentu operatorów komórkowych określanego mianem M2M –
szacuje firma badawcza IDC. Zdaniem analityków, w ciągu
najbliższych pięciu lat będzie się powiększać średnio co roku o 24%.
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27.06 Rzeczpospolita: Plus i Vodafone działają razem
Kooperacja z globalnym graczem przynosi Polkomtelowi pierwsze
korzyści.
Jeszcze w tym roku, przychody Polkomtela zostaną zasilone przez
wpływy z kontraktów realizowanych za sprawą podpisanego w marcu
porozumienia z byłym udziałowcem – brytyjską grupą
telekomunikacyjną.
- Rozpoczęliśmy współpracę w zakresie obsługi globalnych klientów
Vodafone – informuje Wojciech Pytel, członek zarządu Polkomtela
nie podając szczegółów. – Spodziewam się, że umowa z Vodafone już
niedługo może zacząć mieć wpływ na nasze wyniki – dodaje.

28.06 Puls Biznesu: Netia z czeskim miliarderem idą po GTS
Zaostrza się walka o GTS. Netia znalazła partnera do transakcji –
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Zaostrza się walka o GTS. Netia znalazła partnera do transakcji –
Petera Kellnera, najbogatszego Czecha.
- Peter Keller chce kupić GTS, by rozwijać w Czechach LTE na wzór
Zygmunta Solorza-Żaka, właściciela Polkomtela, który robi to w
Polsce – mówi jedno ze źródeł Pulsu Biznesu.

Parkiet: Cyfrowy Polsat
Spółka spłaciła przed terminem 100 mln zł długu. To część
kredytu udzielonego na zakup Telewizji Polsat przez konsorcjum
banków w 2011 r. na kwotę 1,4 mld zł. Ostateczna spłata nastąpi
do końca 2015 r. Na koniec marca tego roku wysokość
zobowiązania sięgała 823 mln zł, a wskaźnik długu netto/EBITDA
wynosił 1,93. Dzięki wcześniejszej spłacie części kredytu ulegną
zmniejszeniu zarówno raty kapitałowe, jak i naliczane odsetki.

29.06



Ostatnie wydarzenia

Raport Bieżący nr 14,
28 czerwca 2013 r. 

Przedterminowa spłata części kredytu terminowego 
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 r. dokonał przedterminowej przedpłaty
części kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan) w wysokości 100 mln zł (sto milionów złotych).

Kredyt terminowy został udzielony Spółce w dniu 31 marca 2011 r., w kwocie 1.400 mln zł przez konsorcjum banków
polskich i zagranicznych, o czym Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 11/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
Dokonana przedterminowa spłata części kredytu terminowego nie ma wpływu na zapisy umowy kredytowej. Ostateczna
data spłaty całości kredytu to 31 grudnia 2015 r. Na dzień 31 marca 2013, wysokość zobowiązania wynikającego z tytułu
kredytu wynosiła 823 mln PLN, zaś wskaźnik dług netto/EBITDA zanotował poziom 1,93x.

Zarząd Spółki uznał powyższą informacja za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia Spółki ma wpływ na proporcjonalne
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Zarząd Spółki uznał powyższą informacja za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia Spółki ma wpływ na proporcjonalne
zmniejszenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek, co z kolei powinno mieć pozytywny wpływ na sytuację
finansową Spółki w przyszłości.

Cyfrowy Polsat spłaca przedterminowo 100 mln zł kredytu
28 czerwca br. Cyfrowy Polsat dokonał dobrowolnej wcześniejszej spłaty części kredytu terminowego zaciągniętego w
2011 r. na zakup Telewizji Polsat. Kwota nadprogramowej raty wyniosła 100 mln złotych i wpłynie ona na obniżenie
zarówno rat kapitałowych, jak i odsetek w kolejnych okresach rozliczeniowych.

-Trwałe zmniejszenie wskaźnika zadłużenia do poziomu poniżej 2,0x dług netto/EBIDTA jest naszym priorytetem. Jak
najszybsze osiągnięcie tego celu i utrzymanie wskaźnika na tym poziomie leżało u podstaw rekomendacji Zarządu o
pozostawieniu w spółce całego zysku netto za 2012 r. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w tym zakresie
pozwoliła nam podjąć decyzję o przedterminowej spłacie części kredytu. Cieszę się, że kondycja finansowa naszej Grupy
daje nam nie tylko swobodę w prowadzeniu działalności operacyjnej, ale także możliwość regularnej, niejednokrotnie
nadprogramowej, obsługi zadłużenia – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/247591/cyfrowy-polsat-splaca-przedterminowo-100-mln-zl-kredytu
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Hity filmowe od NBCUniversal w VOD Cyfrowego Polsatu i telewizji internetowej ipla
Cyfrowy Polsat podpisał z NBCUniversal International Television Distribution umowę dotyczącą dystrybucji hitów
filmowych w serwisie VOD Cyfrowego Polsatu oraz telewizji internetowej ipla. Oferta obydwu platform VOD wzbogaci się
o kilkadziesiąt znakomitych pozycji z biblioteki NBCUniversal i na bieżąco będzie poszerzana o wszystkie nowości
wprowadzane przez wytwórnię. Najświeższa z nich to adaptacja powieści Victora Hugo „Nędznicy” w reżyserii Toma
Hoopera.
Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/247607/hity-filmowe-od-nbcuniversal-w-vod-cyfrowego-polsatu-i-telewizji-
internetowej-ipla

Multimedialny Samsung Galaxy Tab 2 7.0 3G w ofercie Cyfrowego Polsatu
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Multimedialny Samsung Galaxy Tab 2 7.0 3G w ofercie Cyfrowego Polsatu
Cyfrowy Polsat wprowadza do oferty nowy siedmiocalowy tablet Samsung Galaxy Tab 2 7.0 3G, który zapewniania dostęp
do mobilnego Internetu, umożliwia korzystanie z bogatej bazy multimediów dzięki zainstalowanym aplikacjom ipla, HBO
GO i muzo, a także ułatwia dotarcie do celu podróży z pomocą aplikacji GPS. Tablet można kupić na raty już za 0 zł na start
w nowej ofercie ratalnej dostępnej wraz z Taryfami Multimedialnymi.
Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/247630/multimedialny-samsung-galaxy-tab-2-7-0-3g-w-ofercie-cyfrowego-
polsatu



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

24-06-2013 19,35 18,71 19,00 0,00% 4 050

25-06-2013 19,30 18,92 19,00 0,00% 4 515

26-06-2013 19,00 18,35 18,80 -1,05% 6 757

Akcje Cyfrowego Polsatu
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26-06-2013 19,00 18,35 18,80 -1,05% 6 757

27-06-2013 19,28 18,32 18,59 -1,12% 3 050

28-06-2013 19,25 18,15 18,55 -0,22% 17 231

14-28 sierpnia 2013 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2013 r.

28 sierpnia 2013 r. Publikacja wyników za I półrocze 2013 r.

Najbliższe wydarzenia


