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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
9.03 Rzeczpospolita: Światłowody będzie kłaść 2 – 3 tysiące osób 

Autor: Urszula Zielińska 

W wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita” Bruno Duthoit, prezes 
Orange Polska, mówi, że inwestycje w światłowodowy internet już 
trwają, a 75% inwestycji zostanie zrealizowana w drugiej połowie 
roku. Prezes Orange Polska ocenia, że 90% inwestycji będzie miało 
miejsce w największych miastach, w których została w zeszłym 
roku zwolniona z obowiązków udostępniania sieci konkurentom. 
Spółka liczy, że dzięki elastyczności cenowej, którą uzyskała w 
wyniku deregulacji, okres zwrotu z inwestycji będzie nie dłuższy niż 
8 – 10 lat. Zdaniem Duthoita światłowody Orange nawet w 
połowie nie pokryją się z istniejącą infrastrukturą operatorów 
telewizji kablowej.  

10.03 Puls Biznesu: Zaskakujący finał bitwy o TVN 

Autor: Magdalena Wierzchowska 

Według źródeł Pulsu Biznesu Scripps Networks Interactive, 
właściciel Travel Channel, jest najbardziej zdeterminowany, aby 
kupić większościowy pakiet akcji TVN. Zaoferował najwyższą cenę 
przekraczającą 20 zł za akcję.  

Scripps Networks Interactive to amerykański producent kanałów 
lifestyle’owych, którego portfolio obejmuje Travel Channel, HGTV 
(dekoracje wnętrz i ogrodów), DIY Network, Food Network i 
Cooking Channel. Scripps mocno stawia na internet i 
interaktywność treści.  

W 2014 r. Scripps miał 2,7 mld USD przychodów i 454 mln USD 
zysku przypadającego jednostce dominującej.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
10.03 Polska Agencja Prasowa: Orange Polska oczekuje stabilizacji na 

rynku konsumenckim i presji w biznesie 

Autor: Łukasz Kucharski 

W wywiadzie dla PAP Maciej Nowohoński, członek zarządu ds. 
finansowych Orange Polska, mówił, że spółka oczekuje w 2015 r. 
stabilnej sytuacji na rynkach B2C telefonii komórkowej, natomiast 
jeżeli chodzi o rynek B2B nadal spodziewa się agresywnej 
konkurencji zarówno w telefonii mobilnej jak i łączy data dla 
korporacji oraz administracji publicznej. Zdaniem Nowohońskiego, 
poziom cenowy umów kontraktowych jest niższy niż wcześniej, co 
musi odbijać się na przychodach.  

W 2015 Orange Polska spodziewa się utrzymania wzrostu w 
usługach internetu mobilnego oraz stacjonarnej technologii VDSL. 
Operator nie wyklucza przejęć w segmencie ICT. 

W 2015 roku oszczędności kosztowych telekom będzie szukał m.in. 
w obniżce kosztów: ogólnych, utrzymania sieci, zużycia energii i 
obsługi klientów. 

Nowohoński poinformował, że na przychody operatora nie 
wpłynie w istotny sposób planowana na ten rok budowa sieci 
światłowodowej.  

11.03 Dziennik Gazeta Prawna: Amerykanie dziś marzą o naszej TV 

Autor: Piotr Dziubak 

Według informacji „Dziennika Gazety Prawnej” amerykański gigant 
medialny A+E Networks jest zainteresowany posiadaniem w Polsce 
kanału rozpowszechnianego drogą naziemną. W Polsce dostępne 
są 4 kanały należące do A+E Networks, głównie na platformach 
satelitarnych nc+ i Cyfrowy Polsat, jednak osiągnęły zaledwie 0,3% 
udziału w czasie oglądania w grupie wiekowej 16-49 lat. Zdaniem 
Joanny Nowakowskiej z domu mediowego MEC wejście na 
multipleks oznaczałoby dla A+E Networks częściowe 
uniezależnienie się od płatnej dystrybucji oraz skokowy wzrost.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
Puls Biznesu: Polkomtel mówi pas w aukcji 

Autor: mzat 

Z aktywnej licytacji w aukcji częstotliwości LTE wycofał się 
Polkomtel, operator sieci Plus. W rozpoczętej w lutym br. aukcji 
najwyższe oferty przebijają cenę wywoławczą – 250 mln zł w 
paśmie 800 MHz – już nawet o 44%.  

Jeden blok częstotliwości z pasma 800 MHz jest już na mocy 
ugody z ministrem cyfryzacji w rękach Sferii, a w ciągu kilku 
miesięcy zacznie na nim świadczyć usługi Midas – również 
kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka. Polkomtel podał, że 
jest gotowy do współpracy na partnerskich i 
niedyskryminujących zasadach ze wszystkimi podmiotami, w 
szczególności ze spółkami P4, NetNet i grupę Emitel.  

11.03 Parkiet: Data roszady zagadką 

Autor: ziu 

Według informacji dziennika „Parkiet” rada nadzorcza Netii 
zdecydowała, że nowym szefem zarządu będzie Paweł Szymański, 
dotychczasowy wiceprezes ds. finansowych. Do zarządu dołączy 
trzech menedżerów: Tomasz Szopa, który był już w zarządzie 
(będzie odpowiedzialny za dywizję klientów indywidualnych), 
Cezary Chałupa (odpowiedzialny za dywizję klientów biznesowych) 
oraz Jacek Wiśniewski (pion infrastruktury). Według „Parkietu” 
Adam Sawicki odejdzie z Netii do T-Mobile Polska, gdzie ma zostać 
prezesem grupy powstającej z komórkowej sieci i stacjonarnego 
operatora dla biznesu GTS Poland. Data jego odejście z Netii nie 
została podana.  

Puls Biznesu: Pas w aukcji pomógł Cyfrowemu 

Autor: mzat 

Oświadczenie Polkomtelu o wycofaniu się z aktywnej licytacji 
częstotliwości 800 MHz podbiło w środę 11 marca kurs 
Cyfrowego Polsatu o – momentami – ponad 3,5%.  

- Rynek zareagował pozytywnie na wycofanie się Polkomtela z 
licytacji częstotliwości 800 MHz, najwyraźniej doceniając 
krótkoterminowe korzyści – mniejsze od spodziewanych nakłady 
inwestycyjne, szybsze obniżenie zadłużenie i większe 
prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy w 2017 r. – ocenia 
Dominik Niszcz, analityk DM Raiffeissen. Jego zdaniem 
informacja ta jest neutralna, bo Cyfrowy Polsat musiał wydać 
pieniądze na częstotliwości, tyle że będzie kupować dostęp do 
nich od innych podmiotów. – To z kolei rodzi nowe rodzaje 
ryzyka, bo nie wiadomo, jakie będą rozstrzygnięcia w aukcji i tym 
bardziej nie wiadomo, czy podmioty, takie jak P4 czy Emitel, 
będą chciały współpracować z Polkomtelem, jeśli zdobędą 
częstotliwości – dodaje.  

12.03 
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
13.03 Rzeczpospolita: Ruszył konkurs na operatora nowego multipleksu 

Autor: Urszula Zielińska 

Po dwóch turach konsultacji UKE ogłosił konkurs na rezerwację 
częstotliwości na potrzeby nowego multipleksu cyfrowej telewizji 
naziemnej (tzw. MUX8). Emitel, który jest już operatorem trzech 
multipleksów na zlecenie właścicieli rezerwacji częstotliwości, 
potwierdził udział w konkursie.  

Emitel może jednak mieć konkurencję. W obu turach konsultacji 
brały udział: Polski Operator Telewizyjny – reaktywowana spółka 
dwóch największych komercyjnych nadawców telewizyjnych: TVN i 
Telewizji Polsat, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, 
Agora, Kino Polska TV, Discovery czy Telewizja Puls.  

Zgodnie z decyzją KRRiT, na multipleksie znajdą się 2-3 kanały 
Telewizji Polskiej oraz 4 inne koncesjonowane kanały. Dzięki 
uruchomieniu MUX8 w ciągu 2 lat oferta bezpłatnej cyfrowej 
telewizji naziemnej może rozszerzyć się do 38 kanałów.  

Puls Biznesu: Play zbiera na aukcję 

Autor: mzat 

W czwartek spółka Play Finance 2, kontrolowana przez P4, 
operatora sieci Play, rozpoczęła sprzedaż obligacji za 125 mln EUR, 
czyli ok. 516 mln zł, z kuponem 5,25% i terminem wykupu w 2019 
r. Play potrzebuje pieniędzy, aby zdobyć bloki częstotliwości z 
pasma 800 i 2600 MHz w aukcji rozpoczętej w lutym. W pierwszym 
paśmie operator może zdobyć maksymalnie 2 bloki, których cena 
obecnie wynosi 364 mln zł (tj. 45% powyżej ceny wywoławczej), a 
w drugim - nie więcej niż 4 z 14 bloków, wycenianych na 27,9 mln 
zł (11,6% powyżej ceny wywoławczej).  

Puls Biznesu podaje, że według Moody’s z emisji P4 uzyska 1,6 mld 
zł. Na jego kontach na koniec 2014 r. było 498 mln zł, ma 600 mln 
zł niewykorzystanych linii kredytowych. Analitycy szacowali cenę 
jednego bloku w paśmie 800 MHz na 700-750 mln zł.  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 10 
10 marca 2015 r.  

Decyzja o zaprzestaniu udziału w aukcji w części dotyczącej bloków z częstotliwości 800 MHz 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 10 marca 2015 roku powziął informację od 
spółki Polkomtel sp. z.o.o. („Polkomtel”), będącej podmiotem pośrednio zależnym od Spółki, o podjęciu decyzji o 
zaprzestaniu udziału Polkomtel w aktywnym licytowaniu bloków z częstotliwości 800 MHz, poprzez przejście w tzw. 
oferty pasywne.  

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż na podstawie komunikatu bieżącego spółki Midas S.A. („Grupa Midas”) z 
dnia 3 marca 2015 roku, powziął informację o zawarciu umów współpracy pomiędzy spółkami Aero2 sp. z o.o. („Aero2”) 
i Mobyland sp. z o.o. („Mobyland”) a spółką Sferia S.A. („Sferia”), na bazie których Grupa Midas zamierza realizować 
budowę sieci LTE800.  

Zgodnie z raportem bieżącym nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015, Zarząd Spółki przypomina, iż Porozumienie PLK i 
Porozumienie CP opisane szczegółowo we wspomnianym raporcie, zakładają, iż w przypadku gdy Mobyland uruchomi 
usługi na kolejnych częstotliwościach własnych lub do których uzyska prawo korzystania, Mobyland rozszerzy zakres 
usługi transmisji danych na rzecz Polkomtel.  

Z informacji udostępnionych przez Midas wynika, że uruchomienie pierwszych 1200 stacji bazowych sieci LTE 800, jest 
planowanych w przeciągu kilku kolejnych tygodni, dzięki czemu do końca marca w zasięgu LTE sieci Midas znajdzie się 
ponad 90% populacji Polski. 

 

Raport bieżący nr 11 
13 marca 2015 r.  
 

Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2015 roku powziął informację o 
zarejestrowaniu w dniu 4 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki. 

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 
stycznia 2015 roku w ten sposób, że: 

1. W art. 7 Statutu Spółki po punkcie 34 dodaje się punkt 35 o następującym brzmieniu: 

„35. działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, 
obsługiwanych przez inne jednostki.” 

 

2. W art. 11 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu: 

„4. Spółka może emitować obligacje zamienne.” 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 11 
13 marca 2015 r.  
 

3. W art. 14 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu: 

„4. Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu jest ustalany przez Radę Nadzorczą.” 

 

4. Zmiana art. 15 ust. 1 Statutu Spółki: 

Brzmienie dotychczasowe: 

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.” 

 

Proponowane brzmienie: 

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub 
Wiceprezesów Zarządu.” 

 

5. Zmiana art. 16 Statutu Spółki: 

Brzmienie dotychczasowe: 

„Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:  

• w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie,  

• w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z 
członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo 
członek zarządu działający łącznie z prokurentem.” 

 

Proponowane brzmienie: 

„Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: 

• w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie; 

• w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes Zarządu działający 
łącznie z członkiem Zarządu lub innym Wiceprezesem Zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, dwóch 
Wiceprezesów Zarządu działających łącznie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem albo członek Zarządu 
działający łącznie z prokurentem.” 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 11 
13 marca 2015 r.  
 

6. Zmiana art. 24 lit. j) Statutu Spółki: 

Brzmienie dotychczasowe: 

„j) emisja obligacji,” 

Proponowane brzmienie: 

„j) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,” 

 

Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą nr 01/19/01/2015 Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2015 r. podjętą 
na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 
stycznia 2015 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 

Załącznik: Tekst jednolity Statutu Cyfrowego Polsatu S.A. (.pdf) 

 

Komunikat prasowy 
9 marca 2015 r.  
 

Udane otwarcie wiosny 2015 - programy rozrywkowe Polsatu wśród najchętniej oglądanych pozycji weekendu  

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” – ponad 3,5 mln widzów, nowość “Celebrity Splash! – 2,7 mln, „Twoja 
Twarz Brzmi Znajomo” – 2,9 mln, „Nasz nowy dom” – 2,2 mln widzów! Programy rozrywkowe Telewizji POLSAT udanie 
zadebiutowały znajdując się wśród najchętniej oglądanych pozycji weekendu. Debiut piątkowej 3 odsłony tanecznego 
show wszech czasów „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” przyniósł nam w trakcie nadawania pozycję lidera w 
grupie 4+ z wynikiem 22,25% SHR. W trakcie wieczornego sobotniego prime time’u (godziny 20.00 – 24.00) byliśmy 
stacją numer 1 w obu grupach audytoryjnych poprawiając wyniki oglądalności pasma w zestawieniu z jesienią 2014 roku 
o 50% w grupie 4+, i o 44% w grupie komercyjnej 16-49. Nowość na naszej antenie „Celebrity Splash!” oglądał w sobotę 
co 5 widz w grupie komercyjnej (19,29% SHR), a podczas nadawania show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” byliśmy 
liderem oglądalności w obu grupach z wynikiem 25,12% SHR w 4+ i 24,29% SHR w grupie komercyjnej 16-49. Świetną 
passę kontynuuje „Nasz nowy dom”, którego drugi odcinek wiosennej serii znów przyciągnął przed telewizory ponad 2,2 
mln widzów. Polsat w trakcie nadawania programu miał 20,72% SHR w grupie 16-49. 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

2015-03-09 24,35 23,88 24,30 0,79% 8 003 

2015-03-10 24,30 24,05 24,12 -0,74% 7 166 

2015-03-11 25,09 24,05 25,01 3,69% 24 556 

2015-03-12 25,57 25,01 25,57 2,24% 20 425 

2015-03-13 26,34 25,12 25,65 0,31% 44 764 

2 kwietnia 2015 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

30 kwietnia – 14 maja 2015 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2015 r.  

14 maja 2015 r.  Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.  

Najbliższe wydarzenia 
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