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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

26.08 Rzeczpospolita: Zaognia się batalia o stację filmową

O kanał z filmami, który ma nadawać w ramach naziemnej telewizji
cyfrowej, walczy czterech silnych graczy. Im bliżej jest decyzji, tym
bardziej ich lobbing się zaostrza.
Wanda Ropaczyńska, prezes Agory i Zbigniew Benbenek, szef rady
nadzorczej ZPR, są prawdopodobnie najsilniejszymi graczami w
rozgrywce o kanał filmowy. Najmniej wiadomo o pomyśle Telewizji
Polsat. – Spokojnie i bez emocji czekamy na decyzję KRRiT. Uważamy,

że nasza propozycja jest najlepsza dla widzów i obiektywnie powinna

zostać wybrana przez Krajową Radę – mówi Tomasz Matwiejczuk,
Rzecznik Polsatu.

Rzeczpospolita: Na co stawiają dziś dostawcy Internetu

Sieci komórkowe rezygnują z hot spotów. Operatorzy stacjonarni i
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Sieci komórkowe rezygnują z hot spotów. Operatorzy stacjonarni i
telewizje kablowe – przeciwnie.
- Plus nie oferuje publicznych płatnych hot spotów. Wycofaliśmy się z

tej koncepcji jako anachronicznego zamiennika Internetu mobilnego.

W obecnych czasach, kiedy to sieci HSPA+ oraz LTE są powszechne i

oferują znacznie szybszy Internet niż publiczne płatne hot spoty, te

ostatnie, naszym zdaniem, tracą rację bytu – mówi Arkadiusz
Majewski z biura prasowego Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Dziennik Gazeta Prawna: Białe plamy na internetowej mapie

Z najnowszego „Raportu pokrycia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną” Urzędu Komunikacji
Elektronicznej wynika, że w całym kraju są białe plamy na mapie
dostępu do Internetu, i to zarówno stacjonarnego, jak i mobilnego.
UKE szacuje, że w Polsce w 8 proc. miejscowości, zazwyczaj liczących
poniżej 100 mieszkańców, nie ma zasięgu żadnej sieci.

27.08 Dziennik Gazeta Prawna: T-Mobile rzuca państwu rękawicę

Po tym, jak Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło
porozumienie ze Sferią, na rynku pojawiły się głosy sprzeciwu.
Najgłośniej protestuje T-Mobile.
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27.08 W wyniku ugody zawartej przez Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji ze Sferią, firma uzyskała częstotliwości z zakresu 800 MHz
przeznaczone do świadczenia usług szerokopasmowego Internetu, na
przykład LTE.
T-Mobile ostrzega, że jeżeli mimo protestów Sferia uzyska rezerwację
na częstotliwości, PTC skieruje do międzynarodowego arbitrażu
własny spór z UKE.

28.09 Dziennik Gazeta Prawna: Sieci komórkowe szykują się na wydatki

Do 2016 r. tylko na częstotliwości operatorzy wydadzą prawie 2,7
mld zł. Większe środki pochłonie budowa sieci LTE.
Zgodnie ze znowelizowanym prawem telekomunikacyjnym
przedłużenie rezerwacji częstotliwości w Polsce nie jest już
bezpłatne. Opłata ustalana jest na podstawie średniej ceny 1 MHz
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bezpłatne. Opłata ustalana jest na podstawie średniej ceny 1 MHz
zwycięskich ofert z ostatniego przetargu na dane pasmo. Cena jest
waloryzowana o wskaźnik inflacji.
Poza wydatkami na częstotliwości, komórkowcy potrzebują
ogromnych środków na rozbudowę sieci LTE. – To są miliardowe

inwestycje - mówi Tomasz Kulisiewicz, analityk rynku telekomuni-
kacyjnego z firmy Audytel.

Rzeczpospolita: UOKiK ukarał operatorów

11 operatorów płatnej telewizji dostało w sumie 3,6 mln kary za
zmowę przy ustalaniu cen płatnych relacji z meczów
reprezentacji Polski w piłce nożnej. Urząd zwolnił za to z kary
właściciela praw do tych rozgrywek – Sportfive.
To najbardziej zbulwersowało operatorów. „Ukarane zostały
podmioty, które zdecydowały się umożliwić dostęp do transmisji
meczów przy wykorzystaniu nowoczesnych usług w sytuacji
braku jakiejkolwiek alternatywy ze strony tradycyjnych mediów,
w tym przede wszystkim telewizji publicznej.

29.08 Parkiet: Konsorcjum na LTE?

Multimedia Polska, jak Cyfrowy Polsat, odczuły wpływ cyfryzacji
telewizji. W II kw. liczba abonentów kablówki spadła o 2 tys. do 923
tys. – Obserwujemy powrót klientów, którzy zmigrowali do telewizji

bezpłatnej – mówił prezes Multimediów Andrzej Rogowski. Nie
wykluczył startu po pasmo 800 MHz, pozwalające świadczyć usługi
Internetu LTE w zbliżającej się aukcji. – Moglibyśmy wejść w skład

konsorcjum. UPC jako partner to jedna z opcji – mówił Rogowski.
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Kary zaś uniknął podmiot, który dysponował wyłącznymi
prawami do transmisji i którego żądań finansowych nie była w
stanie zaakceptować nawet telewizja publiczna” – napisał
Cyfrowy Polsat w oświadczeniu.
Jak podał Dominik Libicki, prezes spółki, firma będzie się
odwoływać od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (nie jest prawomocna).

Dziennik Gazeta Prawna: Cyfrowy Polsat z mniejszą

oglądalnością

O 3 proc. większe przychody i o 19 proc. mniejszy zysk netto niż
w analogicznym okresie ub. r. – to wyniki Cyfrowego Polsatu za II
kw. 2013 r. Przychody grupy kapitałowej wyniosły 735,9 mln zł i
rosły m.in. dzięki zwiększeniu liczby korzystających z Internetu.

29.08
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rosły m.in. dzięki zwiększeniu liczby korzystających z Internetu.
Na koniec II kw. 2013r. Cyfrowy Polsat miał 187,6 tys.
abonentów szerokopasmowego Internetu.
Na koniec II kw. 2013 r. baza klientów płatnej telewizji
Cyfrowego Polsatu liczyła blisko 3,546 mln abonentów oraz
136,3 tys. klientów telefonii komórkowej.
Wskaźnik ARPU, czyli średni przychód użytkownika, w przypadku
telewizyjnego Pakietu Familijnego wzrósł o 5,2 proc. do 48,3 zł.
Lepszy wynik osiągnięto między innymi dzięki przychodom z
dodatkowych usług oraz rosnącej liczbie klientów wyższych
pakietów programowych. Wskaźnik churn, czyli liczba odejść
klientów, kształtuje się na poziomie 8,8 proc. i jest nieznacznie
niższy niż w tym samym okresie 2012 r., kiedy wynosił 9,2 proc.

30.08 Puls Biznesu: Mniejszościowi rosną w siłę

Starć na linii akcjonariusze – główny właściciel w giełdowych spółkach
przybywa. Rynek się emancypuje.
Głośnych sporów mniejszościowych akcjonariuszy z większościowymi
było dużo, choć nieliczne zakończyły się sukcesem małych.
Pozytywnie wypada na tym tle Zygmunt Solorz-Żak, który planował
kiedyś przeniesienie Sferii do giełdowego Cyfrowego Polsatu.
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30.08 Wycofał się jednak z planowanej transakcji po kilku dniach od
ogłoszenia, po protestach instytucji finansowych.
- Nie miałem wtedy wielkiego doświadczenia na giełdzie, a transakcji

rzeczywiście nie poprzedzały głębsze konsultacje z funduszami.

Uznałem, że w tej sytuacji nie będę nic narzucał ani na siłę wchodził w

konflikty – tłumaczy dziś Solorz-Żak.

31.08 Parkiet: Deutsche Telekom zainteresowany Netią

Nawet o 8 proc., do 5,4 zł, rósł w piątek kurs akcji Netii po tym, jak
„Wall Street Journal” opublikował artykuł o przymiarkach grupy
Deutsche Telekom do usprawnienia realizacji strategii. Rozmowy
władz DT na ten temat miałyby odbywać się w przyszłym tygodniu w
Polsce.
Netia jest na sprzedaż od kilku lat, ale w programie motywacyjnym
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Netia jest na sprzedaż od kilku lat, ale w programie motywacyjnym
zarządu plan ten znalazł ujście w ubiegłym roku. Miroslav Rakowski,
prezes T-Mobile Polska, zapewniał niedawno, że Netia nie jest w
kręgu zainteresowań kierowanej przez niego firmy ze względu na
cenę, jakiej oczekują właściciele. Zarząd Netii pytany o sprzedaż firmy
przy publikacji wyników za II kw. odmawiał komentarza.



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 15

30 sierpnia 2013 r.

Finalizacja transakcji nabycia spółki Polskie Media S.A. oraz transakcji sprzedaży RS TV S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat", "Spółka") informuje, że w dniu 30 sierpnia 2013 roku, po spełnieniu
się warunków zawieszających określonych w warunkowych przedwstępnych umowach nabycia akcji w spółce Polskie
Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Polskie Media") zawartych w dniu 28 marca 2013 r. pomiędzy spółką Telewizja Polsat
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Telewizja Polsat"), spółką zależną od Cyfrowego Polsatu, a spółką Karswell Limited z
siedzibą w Nikozji, Cypr oraz spółką Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, o których Spółka informowała w
raporcie bieżącym nr 7/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, doszło do finalizacji transakcji nabycia przez Telewizję Polsat
łącznie 14.500.000 akcji imiennych Polskie Media o wartości nominalnej 10,00 zł każda, stanowiących 100% kapitału
zakładowego i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Polskie Media za łączną kwotę 99 mln zł,
obejmującą cenę za akcje oraz korekty do wartości przedsiębiorstwa.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu 26 sierpnia – 1 wrze śnia 2013

Spółka Polskie Media jest nadawcą dwóch kanałów rozprowadzanych zarówno drogą naziemną jak i kablowo-satelitarną:
TV4 i TV6. Niezależna opinia firmy doradczej KPMG, przygotowana dla Zarządu Cyfrowego Polsatu, potwierdziła, że
warunki cenowe transakcji są godziwe z punktu widzenia interesów Cyfrowego Polsatu.

Nabycie Polskie Media stanowi dla Grupy Cyfrowy Polsat strategiczny krok w kierunku wzmocnienia pozycji rynkowej
Telewizji Polsat. Otwiera możliwość zwiększenia przychodów reklamowych w oparciu o rosnący zasięg i silniejszą pozycję
negocjacyjną Grupy, a także możliwość realizacji synergii w obszarach: dostępu i wykorzystania treści programowych,
technicznym, reklamy, marketingu i cross-promocji oraz zasobów back-office.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 sierpnia 2013 roku doszło do finalizacji transakcji sprzedaży 100%
akcji w spółce RS TV S.A. ("RS TV") przez spółkę Telewizja Polsat na rzecz Emitel SP. z o.o. za kwotę 45,5 mln zł. Wykonanie
transakcji nastąpiło w wyniku spełnienia sie warunków zawieszających określonych w warunkowej umowie podpisanej
dnia 28 marca 2013 roku. Warunki te obejmowały uzyskanie zgody od banków będących stronami umowy kredytowej
(SFA) Cyfrowego Polsatu, zwolnienie wszystkich zabezpieczeń na akcjach i majątku spółki związanych z umową kredytową i
emisją obligacji oraz rejestrację przez sąd podziału RS TV.

Zgodnie z posiadaną przez Cyfrowy Polsat umową kredytową środki pozyskane ze zbycia akcji RS TV zostaną w całości
przeznaczone na przedterminową częściową spłatę kredytu terminowego zaciągniętego w marcu 2011 roku na zakup
Telewizji Polsat.
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Komunikat prasowy,

28 sierpnia 2013 r.

Komunikat prasowy,

Oświadczenie Cyfrowego Polsatu w sprawie decyzji UOKiK dotyczącej udostępnienia meczów reprezentacji Polski w

piłce nożnej w systemie PPV

W nawiązaniu do decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dn. 21 sierpnia 2013 r. dotyczącej
udostępnienia w systemie pay-per-view (PPV) meczów reprezentacji Polski z drużynami Czarnogóry w dn. 7 września 2012
r. i Mołdawii w dn. 11 września 2012 r. w ramach rozgrywek eliminacyjnych do Mistrzostw Świata 2014 w piłce nożnej,
oświadczamy z pełną stanowczością i przekonaniem, że Cyfrowy Polsat nie był inicjatorem ani stroną zmowy rynkowej i
nie stosował żadnych praktyk naruszających konkurencję.
More>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/252038/oswiadczenie-cyfrowego-polsatu-w-sprawie-decyzji-uokik-dotyczacej-
udostepnienia-meczow-reprezentacji-polski-w-pilce-noznej-w-systemie-ppv

Cyfrowy Polsat prezentuje wyniki zgodne z oczekiwaniami
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Cyfrowy Polsat prezentuje wyniki zgodne z oczekiwaniami

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat prezentuje zgodne z oczekiwaniami wyniki finansowe za II kwartał br. W segmencie
usług świadczonych klientom indywidualnym Cyfrowy Polsat kolejny raz odnotował rekordowy poziom przychodów, dzięki
stabilnie rosnącemu ARPU i prawie dwukrotnemu wzrostowi bazy klientów usługi internetowej. W segmencie nadawania i
produkcji telewizyjnej Grupa utrzymała wysoki poziom marży EBITDA, pomimo wciąż mało sprzyjającej sytuacji rynkowej.
Grupa utrzymuje wysoki poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co pozwoliło jej na dokonanie kolejnej
dobrowolnej spłaty raty długu.
More>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/252042/cyfrowy-polsat-prezentuje-wyniki-zgodne-z-oczekiwaniami

Najnowsze seriale TV Polsat i TVP przedpremierowo w IPLA!

Wraz ze startem jesiennych ramówek telewizji platforma internetowa IPLA umożliwia dostęp do przedpremierowych
odcinków najnowszych i najpopularniejszych seriali i programów Telewizji Polsat oraz seriali Telewizji Polskiej, które
obejrzeć będzie można na komputerach, urządzeniach mobilnych, dekoderach, konsolach i Smart TV. Już dziś o godz.20.00
internauci w IPLA będą mogli zobaczyć pierwszy odcinek nowej serii ”Świata według Kiepskich”, a jutro seriali „Zdrady”
(godz. 20.00), „Hotel 52”(godz. 21.00) i „2XL”(godz.22.00).
More>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/252061/najnowsze-seriale-tv-polsat-i-tvp-przedpremierowo-w-ipla
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Komunikat prasowy,

29 sierpnia 2013 r.

Komunikat prasowy,

30 sierpnia 2013 r.

Kanał FightKlub na żywo dla użytkowników IPLA

Pakiety IPLA SPORT i IPLA MIX na platformie IPLA zostały wzbogacone o nowy kanał sportów walki FightKlub, który od
sierpnia znajduje się także w ofercie Cyfrowego Polsatu. Pojawienie się nowej stacji dostępnej na żywo nie powoduje
zmian w cenach pakietów.
More>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/252136/kanal-fightklub-na-zywo-dla-uzytkownikow-ipla

Grupa Polsat: finalizacja transakcji zakupu Polskich Mediów i sprzedaży RS TV

30 sierpnia 2013 roku, w wyniku spełnienia warunków zawieszających, doszło do finalizacji transakcji nabycia przez
Telewizję Polsat spółki Polskie Media będącej nadawcą kanałów TV4 i TV6 za łączną kwotę 99 mln zł, obejmującą cenę za
akcje oraz korekty do wartości przedsiębiorstwa. Jednocześnie sfinalizowana została także sprzedaż przez Telewizję Polsat
spółki RS TV na rzecz spółki EmiTel za kwotę 45,5 mln zł.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu 26 sierpnia – 1 wrze śnia 2013

Komunikat prasowy,

30 sierpnia 2013 r.

spółki RS TV na rzecz spółki EmiTel za kwotę 45,5 mln zł.
More>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/252225/grupa-polsat-finalizacja-transakcji-zakupu-polskich-mediow-i-
sprzedazy-rs-tv

Polsat Romans startuje w Cyfrowym Polsacie

1 września premierę w Cyfrowym Polsacie będzie miał Polsat Romans, nowy kanał stworzony z myślą o kobietach, który
emitować będzie polskie i zagraniczne seriale oraz filmy fabularne. Stacja zastąpi kanał Zone Romantica, który decyzją
nadawcy z końcem sierpnia zakończy nadawanie. Polsat Romans będzie dostępny od pakietu Mini HD, czyli dla wszystkich
abonentów Cyfrowego Polsatu.
More>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/252254/polsat-romans-startuje-w-cyfrowym-polsacie



Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

2013-08-26 21,50 21,10 21,10 -1,49 3 196

2013-08-27 21,40 20,61 21,40 1,42 1 653

2013-08-28 21,20 20,61 20,80 -2,80 4 328
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Najbliższe wydarzenia

2013-08-28 21,20 20,61 20,80 -2,80 4 328

2013-08-29 21,00 20,02 20,40 -1,92 2 797

2013-08-30 20,60 20,02 20,12 -1,37 8 743

30 października – 13 listopada 2013r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2013 r.

13 listopada 2013r. Publikacja wyników za III kwartał 2013 r.


