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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

25.02 Dziennik Gazeta Prawna: Tani tablet jak komputer stacjonarny

bez sieci

W ubiegłym roku Polacy kupili 461,6 tys. tabletów. To o 615%
więcej niż rok wcześniej – wynika z najnowszej analizy firmy
badawczej PMR. Tyle że większość z nich jest używana jak
stacjonarny sprzęt.

Rzeczpospolita: Gołota z Saletą – moc przyciągania

Sobotnią galę Polsat Boxing Night w systemie pay-per-view
wykupiło 120 tys. osób. To drugi najlepszy w historii polskiego
sportu wynik sprzedaży pay-per-view. Telewizja jest zadowolona z
wyników i planuje już kolejne wydarzenia.

Parkiet: Cyfrowy Polsat

26.02 Rzeczpospolita: Walka nadawców o cyfrowe kanały

W konkursie na nowe stacje nadawane w ramach naziemnej
telewizji cyfrowej do Krajowej Rady już wpłynęło 12 wniosków.
To jeszcze nie koniec.
KRRiT wybierze spośród zgłoszonych cztery stacje, dla których
zwolni się miejsce w kwietniu przyszłego roku po tym, gdy z
jednego pakietu usług znikną stacje TVP.
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Parkiet: Cyfrowy Polsat

Telewizja Polsat złożyła w konkursie na uzupełnienie oferty
naziemnej telewizji cyfrowej dwa wnioski. Polsat zaproponował
kanał filmowy i dla dzieci w wieku 4-12 lat.

Parkiet: 15 innowacyjnych spółek z giełdy

Analitycy wytypowali emitentów wprowadzających pionierskie
rozwiązania.
- Wśród spółek planujących wprowadzenie nowych produktów

należy wymienić też spółki rozwijające usługę dostępu do Internetu

w technologii LTE, czyli Cyfrowy Polsat i Midas. Wprawdzie

technologia ta jest już w Polsce od pewnego czasu, jednak skala

zmian, jakie ze sobą niesie, oraz wciąż niezbyt duże

rozpowszechnienie sprawiają, że traktowałbym ją w kategorii

innowacji – dopisuje do listy Witold Wroński, doradca inwestycyjny
BM BNP Parisbas.

jednego pakietu usług znikną stacje TVP.

Puls Biznesu: T-Mobile uruchomi serwis z grami

Coraz częściej Polska jest pierwszym krajem, w którym gigant
wprowadza innowacyjne produkty.
Deutsche Telekom (DT) wprowadza usługę GameTanium, serwis
subskrypcyjny oferujący 150 gier, bez limitu czasowego ich
użytkowania. Klienci polskiego T-Mobile będą mogli korzystać z
niej już wiosną.
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27.02 Puls Biznesu: W Playu zaczęła się już wiosna

Czwarty operator rośnie tak szybko, że przyspieszy spłatę długu.
Mocniej uderzy w transmisję danych.
-Jesteśmy otwarci na partnerstwa, które wnoszą wartość

dodaną do spółki – mówi Jorgen Bang-Jenses, prezes P4.
Ale nie dotyczy to segmentu telewizyjnego. Spółka właśnie
rozwodzi się z Canal+, z którym niedawno nawiązała
współpracę. Tu punkt zdobył Orange, z którym współpraca jest
bardziej lukratywna dla platformy nc+.

Rzeczpospolita: Play rósł szybko, ale nie w Internecie

Choć tort telekomunikacyjny w 2012 roku się skurczył,
przychody i zyski operatora sieci Play pęczniały.
Play nie rósł tylko w Internecie. Tak jak i rok temu ma dziś nieco
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Play nie rósł tylko w Internecie. Tak jak i rok temu ma dziś nieco
ponad 1 mln abonentów usługi Play Online.
- Nie koncentrowaliśmy się na tej usłudze. Czekaliśmy na

rozstrzygnięcie przetargu na pasmo 1800 MHz – wyjaśnia
prezes.

1.03 Parkiet: TVN może zrestrukturyzować dług i zrezygnować z

dywidendy

Mediowa grupa osiągnęła wyniki nieco gorsze od oczekiwać
analityków. Prognozuje dalsze spadki rynku reklamy
telewizyjnej. Rozważa restrukturyzację sięgającego już 2 mld zł
zadłużenia.

Rzeczpospolita: T-Mobile, Orange i Play mogą stworzyć jedną

sieć LTE

-Jeszcze w tym roku chcemy ruszyć z ogólnopolską usługą LTE.

W ciągu trzech miesięcy chcemy podjąć decyzję, czy będziemy

budować sieć w tej technologii samodzielnie, czy we współpracy

z Orange, czy może także z Play. Na razie nic jeszcze nie

postanowiliśmy – mówi Miroslav Rakowski, prezes Polskiej
Telefonii Cyfrowej, operatora sieci T-Mobile w Polsce.
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1.03 Rzeczpospolita: Zaskoczę sceptyków na Plus

Polkomtel, operator sieci Plus, zaczyna działać tak jak wyobrażał
sobie Zygmunt Solorz-Żak.
- Zaczyna to wszystko działać tak, jak sobie wyobrażałem,

kupując Polkomtel. I na pewno zaskoczeni będą wszyscy

sceptycy, którzy usiłują różnymi plotkami kreować nieprawdziwy

obraz sytuacji spółki. Tych bardziej zorientowanych raczej

utwierdzimy w przekonaniu, iż skutecznie realizujemy to, co

obiecywaliśmy. Dla wszystkich mam jeden prosty komunikat: w

Plusie jest dobrze - mówi Solorz-Żak.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 5,

26 lutego 2013 r.

Standard & Poor's Rating Services podwyższył perspektywę dla Cyfrowy Polsat S.A. i podtrzymał rating na poziomie 'BB'

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat") informuje, że agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services
("S&P") podwyższyła perspektywę dla spółki Cyfrowy Polsat ze stabilnej na pozytywną oraz podtrzymała korporacyjny
rating kredytowy przyznany Spółce na poziomie 'BB'. S&P podtrzymała także na poziomie 'BB' długoterminowy rating dla
emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018
roku wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu.

Zgodnie z raportem S&P, pozytywna perspektywa jest odzwierciedleniem opinii, iż w 2013 roku Cyfrowy Polsat, dzięki
generowaniu silnych przepływów pieniężnych i konsekwentnemu zmniejszaniu zadłużenia, może przedstawić wskaźniki
współmierne z wyższym ratingiem.
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Komunikat prasowy

25 lutego 2013 r.

Komunikat prasowy

28 lutego 2013 r.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu
posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Sukces gali Polsat Boxing Night: Gołota - Saleta

Dostęp do jednego z największych wydarzeń telewizyjnych tego roku - gali Polsat Boxing Night, podczas której 23 lutego w
walce wieczoru zmierzyły się dwie legendy wagi ciężkiej Andrzej Gołota i Przemysław Saleta – wykupiło w usłudze PPV
Cyfrowego Polsatu i telewizji internetowej ipla ponad 120 tysięcy osób.
Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/235308/sukces-gali-polsat-boxing-night-golota-saleta

Trzy nowe kanały pod marką „Polsat”

Od 1 marca br. Telewizja Polsat poszerzy swoją ofertę o trzy nowe kanały dostępne pod marką „Polsat”. W efekcie
współpracy pomiędzy grupą Cyfrowy Polsat i grupą Viasat Broadcasting należącą do międzynarodowego koncernu
medialnego Modern Times Group, dostępne na rynku polskim kanały Viasat rozpoczną nadawanie pod dwoma markami –
„Polsat” i „Viasat”, otrzymując nazwy: Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer oraz Polsat Viasat Nature. Tym samym
portfolio kanałów Telewizji Polsat wzrośnie do 20 pozycji.
Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/235733/trzy-nowe-kanaly-pod-marka-polsat



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy

1 marca 2013 r.

Plan ZERO i Extra SIM w Internecie mobilnym Cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat wprowadził nowe promocje internetowe: Plan ZERO, dla tych, którzy chcą od czasu do czasu korzystać z 
Internetu mobilnego na atrakcyjnych warunkach oraz usługę Ekstra SIM umożliwiającą korzystanie z jednego abonamentu 
na kilku urządzeniach jednocześnie.
Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/235836/plan-zero-i-extra-sim-w-internecie-mobilnym-cyfrowego-polsatu
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Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

25-02-2013 16,50 16,03 16,40 -0,12% 2 671

26-02-2013 16,60 16,12 16,30 -0,61% 9 150

27-02-2013 16,40 16,15 16,38 0,49% 5 124

Akcje Cyfrowego Polsatu
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27-02-2013 16,40 16,15 16,38 0,49% 5 124

28-02-2013 16,47 16,35 16,40 0,12% 8 035

01-03-2013 17,00 16,40 17,00 3,66% 4 883



Najbliższe wydarzenia

26 lutego – 12 marca 2013 Okres zamknięty przed publikacją wyników za 2012 rok 

12 marca 2013 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok

Harmonogram publikacji wyników za 2012 rok

7:00                    Publikacja raportu rocznego w systemie ESPI

8:00                    Publikacja raportu rocznego na naszej stronie     

internetowej www.cyfrowypolsat.pl/inwestor
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10:00                 Spotkanie z inwestorami i analitykami

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami

Szczegóły telekonferencji:

Data:                              12 marca 2013 r.

Godzina:                   16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork) 

Numer telefonu:        +44 (0) 1452 555 566 (międzynarodowy); 

22 307 0118 lub 00 800 121 2655 (Polska) 

Kod telekonferencji:  15437413


