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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

29.10 Puls Biznesu: Solorz: priorytetem jest spłata długu

Polkomtel zaoszczędzi więcej niż planował. Pozwoli mu to lepiej

obsłużyć wielomiliardowy dług w obliczu pogarszających się

wskaźników.

Deutsche Bank (lider konsorcjum udzielającego kredytu na kupno Plusa)

pisze w ostatnim raporcie, że Polkomtel przedpłaci w tym roku 750 mln

zł zadłużenia.

-Atrakcyjność inwestycji w Polkomtel nie opiera się na możliwościach

rozwoju spółki, w której wzrostów spodziewamy się dopiero w 2014

roku, ale na wzroście rentowności dzięki optymalizacji kosztów –

napisali analitycy Deutsche Bank.

Ich zdaniem Polkomtel zwiększa skalę oszczędności – za 1-1,5 roku jego

EBITDA powinna na tym zyskać 250 mln zł zamiast poprzednio

planowanych 150 mln zł.
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planowanych 150 mln zł.

Dziennik Gazeta Prawna: Trudna misja Tellenbacha

Najniższa wycena w historii, kurczący się rynek, zwolnienia, fuzja

platformy n z Cyfrą+ i presja nowego francuskiego udziałowca. Prezesa

TVN czekają bardzo trudne miesiące.

31.10 Dziennik Gazeta Prawna: Będzie zacięta walka o LTE

Dlaczego szybki internet w Polsce to wciąż melodia przyszłości?

- Pod względem internetu stacjonarnego jesteśmy na szarym końcu

Unii. Znacznie lepiej jest natomiast z dostępem mobilnym, w tej

kategorii plasujemy się bowiem powyżej średniej europejskiej. Do 2020

roku wszyscy mieszkańcy kontynentu powinni mieć zapewniony dostęp

do globalnej sieci o szybkości przynajmniej 30 Mbps – wynika z unijnej

strategii cyfryzacji. Przed nami znaczne inwestycje. Mamy przeznaczone

1,5 mld euro środków publicznych na budowę sieci szerokopasmowych,

drugie tyle wyłoży sektor prywatny. Szybki internet stacjonarny opiera

się na światłowodach, a mobilny to oczywiście LTE. Obecnie UKE

przeprowadza przetarg na częstotliwość 1800 MHz, a częstotliwość 800

MHz będzie przedmiotem przyszłorocznej akcji – tłumaczy Magdalena

Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
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31.10 Dziennik Gazeta Prawna: Więcej własnych spotów TVP, TVN i Polsatu

Telewizjom na polskiej koncesji łatwiej będzie konkurować z

zagranicznymi.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chce, żeby stacje mogły emitować

dwa razy większą liczbę spotów autopromocyjnych niż obecnie.

Regulator zamierza w ten sposób wyrównać szanse polskich nadawców

w starciu z wieloma telewizjami zagranicznymi, których nie dotyczą

ograniczenia. Przedstawiciele telewizji zapewniają, że nie spowoduje to

zalania ramówek autopromocjami. Po zmianie przepisów w ciągu każdej

godziny programu będzie się mogło pojawić 12 minut reklam i cztery

minuty autopromocji.

Dziennik Gazeta Prawna: Zeebox lub śmierć czyli przyszłość

TV

02.11
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TV

Internet wymusza na telewizji zmiany. Zmiany diametralne.

Bo działający od kilku dekad sposób zarabiania właśnie

przestaje działać.

Cyfrowy Polsat kupił Iplę, aplikację, która jest internetową

biblioteką głównie treści Polsatu oraz jego kanałów

tematycznych, ale też zewnętrznych nadawców. Oferuje

nawet programy na żywo. I pozwala je oglądać na

smartfonach i tabletach.

-Wraz z rozwojem technologii klient nie będzie się

zastanawiał nad tym w jaki sposób dostarczamy mu do domu

telewizję. Dlatego nasza strategia zakłada dostarczanie

rozrywki za pomocą każdej możliwej platformy – tłumaczy

Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu. Ipla długo jeszcze

nie będzie źródłem poważnych przychodów spółki, ale dla

wielu klientów może być kluczowym elementem oferty,

przekonującym do tego, by płacić Cyfrowemu Polsatowi, a nie

Cyfrze+.



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

03.11 Rzeczpospolita: Cyfrowy widz ogląda coraz więcej programów

Dzięki cyfrowym multipleksom telewidzowie dostali dostęp do wielu

nowych kanałów. Główni gracze na rynku muszą bardziej walczyć o

oglądalność.

Rosnąca liczba kanałów sprawia, że uwaga widza rozdrabnia się między

coraz większą liczbę stacji. Im młodszy widz – tym więcej kanałów

ogląda.

Widzów przełączonych na nadawanie cyfrowe jest ok. 5 mln. Tych

odbierających wciąż sygnał analogowy pozostaje ok. 4,6 mln.

Odbiorców kablówek i platform cyfrowych jest dziś ok. 26 mln.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 25,

31 października 2012 r.

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka", "Cyfrowy Polsat" lub "Spółka Przejmująca") , działając na podstawie art. 504 §

1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu

Cyfrowego Polsatu oraz Cyfrowego Polsatu Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878

Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254220 ("CPT" lub "Spółka

Przejmowana"), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym.

Połączenie nastąpi poprzez:

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki

Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
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Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz

(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we

wszystkie prawa i obowiązki CPT.

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art.

515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 19 października 2012 roku i

opublikowanym w dniu 25 października 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 208, poz. 13971.

Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, iż następujące dokumenty:

1. Plan Połączenia,

2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata

obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),

3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,

4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,

5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2012 roku,

6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2012 roku



Ostatnie wydarzenia

("Dokumenty Połączeniowe") będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu począwszy od dnia publikacji

niniejszego zawiadomienia, to jest od 31 października 2012 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.

Na podstawie art. 499 § 4 KSH, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone

oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w

budynku B1 w pokoju nr 118, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
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Akcjonariusze Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów

Połączeniowych.

Przeprowadzenie planowanego połączenia uzależnione jest od uzyskania zgody instytucji finansowych w związku z zawartą

przez Spółkę w dniu 31 marca 2011 r. umową kredytu (ang. Senior Facilities Agreement), o której Spółka informowała w

raporcie bieżącym nr 11/2011 r. z dnia 31 marca 2011 r.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

29-10-2012 14,49 14,20 14,49 0,14% 1 896

30-10-2012 14,60 14,30 14,36 -0,90% 954

31-10-2012 14,50 14,32 14,50 0,97% 856

Akcje Cyfrowego Polsatu
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31-10-2012 14,50 14,32 14,50 0,97% 856

02-11-2012 14,50 14,32 14,50 0,97% 529



Najbliższe wydarzenia

31 października – 14 listopada 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2012 roku

14 listopada 2012 Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku

Harmonogram publikacji wyników za III kwartał 2012 roku

7:00                    Publikacja raportu kwartalnego w systemie ESPI

8:00                    Publikacja raportu kwartalnego 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:                              14 listopada 2012 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:  60281855


