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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Puls Biznesu: Mobilna telewizja w Cyfrowym Polsacie

Cyfrowy Polsat pokaże dziś usługę telewizji mobilnej. To
pierwsza usługa łącząca platformę z operatorem sieci Plus.
Dzięki tej usłudze, Cyfrowy Polsat może przejąć część
klientów naziemnej telewizji cyfrowej.

12.03 Dziennik Gazeta Prawna: UPC Polska ostrzy zęby na Multimedia – to

ułatwi firmie walkę z TP i Polkomtelem

Liberty Global, amerykański właściciel UPC Polska, chce mieć na polskim
rynku niczym niezagrożoną pozycję lidera. A do tego niezbędne jest
połknięcie drugiej co do wielkości sieci kablowej Multimedia Polska.
Tylko tak ten operator telewizji kablowej będzie mógł walczyć z naporem
Telekomunikacji Polskiej oraz Polkomtelem i Cyfrowym Polsatem.

Parkiet: Polsat zostawi telefon Plusowi, sam stawia na

mobilny Internet

Przejęcie internetowej telewizji Ipla, rozpoczęcie współpracy
z Polkomtelem, zakończenie sprzedaży usług telefonii
komórkowej oraz szczegóły projektu telewizji mobilnej ogłosił
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komórkowej oraz szczegóły projektu telewizji mobilnej ogłosił
wczoraj zarząd Cyfrowego Polsatu. Wszystko to przy okazji
publikacji wyników za IV kw. cały 2011 r. Wysokość podanych
przez Cyfrowy Polsat zysków pozytywnie zaskoczyła
analityków.

Rzeczpospolita: Cyfrowy Polsat kupi Iplę

Spółka odkupi za 150 mln zł udziały w firmach, które
prowadzą internetową telewizję Ipla.
-Dla mnie istotne było, że Ipla to lider rynku, tak jak Cyfrowy

Polsat jest liderem na rynku platform satelitarnych. Te firmy

różni tylko technologia – powiedział Dominik Libicki, prezes
Cyfrowego Polsatu.

Rzeczpospolita: Nijaki początek tygodnia

Na giełdzie, dużym wzięciem rano cieszył się Cyfrowy Polsat,
który pochwalił się dobrymi wynikami finansowymi. Na
finiszu wciąż zyskiwał 0,4 proc.
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Dziennik Gazeta Prawna: Cyfrowy Polsat chce opanować

komórki i tablety. Sprzedaż stacjonarnych dekoderów jest

coraz słabsza.

Tania telewizja mobilna, zakup Ipli i współpraca z Plusem
mają zwiększyć liczbę abonentów.
Zmiana kursu. Ponieważ liczba nowych klientów płatnej
telewizji rośnie coraz wolniej – bo rynek jest bliski nasycenia
– Dominik Libicki, szef spółki, wskazuje nowe pole wzrostu:
internet i smartfony.

Puls Biznesu: Cyfrowy Polsat idzie szerokim frontem

Spółka wprowadza od początku kwietnia ofertę komórkową
operatora sieci Plus. Analogicznie, w Plusie pojawi się oferta
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operatora sieci Plus. Analogicznie, w Plusie pojawi się oferta
platformy satelitarnej. To cross-selling pomiędzy 14 mln
klientów Plusa i 11 mln klientów Cyfrowego Polsatu.
Cyfrowy Polsat i Plus wprowadzą przed EURO 2012 usługę
telewizji mobilnej.
- Spółka idzie szerokim frontem, przewidując trendy we

wszystkich kierunkach rozwoju dystrybucji. To ją odróżnia od

TVN, który skupia się na kontencie. Równolegle ekspansja

Cyfrowego Polsatu nie jest kapitałochłonna. Choć w ciągu

najbliższych dwóch lat raczej nie będzie widocznych

przychodowo efektów dla spółki – mówi Dariusz Górski,
analityk DM BZ WBK.

Rzeczpospolita: Telewizja Polsat i TVN biją TVP

efektywnością

Jeden pracownik Polsatu wypracował w 2011 roku wyższe
przychody i większy udział w widowni niż u konkurencji.
Najsłabiej wypada pod tym względem TVP.
Polsat przestał odstawać od TVN i także zaczął produkować
programy i seriale dla zamożnej kobiecej widowni. - To ma
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na celu budowanie lepszego i ciekawszego dla reklamodawcy

profilu widza i to ma sens. W rezultacie Polsat w

nadchodzącym trudnym dla telewizji roku może rosnąć

bardziej niż główny konkurent i odbierać mu wpływy z reklam

– komentuje Piotr Janik, analityk KBC Securities.

13.03

14.03 Polityka: Ani chwili bez mobili

Tradycyjne sieci telefonii komórkowej GSM i 3G już w tej chwili się
zapychają, głównie ze względu na brak wolnych częstotliwości. A będzie
jeszcze gorzej, wraz z perspektywą transmisji ogromnej ilości
multimediów. Rozwiązaniem jest nowa technologia LTE, następca sieci
3G, dynamicznie rozwijająca się w USA, a raczkująca ledwie w Europie -
oprócz Skandynawii, Niemiec i …Polski.
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oprócz Skandynawii, Niemiec i …Polski.
W tej kategorii jesteśmy liderem, bo na budową LTE mocno stawia u nas
konsorcjum Plusa i Cyfrowego Polsatu, kontrolowane przez Zygmunta
Solorza-Żaka.

15.03 Dziennik Gazeta Prawna: Polkomtel ma 8 – 10 lat, aby zarobić na spłatę

gigantycznego długu.

Spłatę zobowiązań zapewnić ma dalszy rozwój operatora poprzez rozwój
sieci LTE oraz sprzedaż treści multimedialnych na smartfony i tablety.
Ma to pomóc odwrócić spadkową tendencję przychodów, z którą
borykają się wszystkie sieci komórkowe.
Oszczędności ma zapewnić restrukturyzacja, a także synergie wynikające
ze współpracy między Polkomtelem a Cyfrowym Polsatem, na przykład
w postaci optymalizacji sieci sprzedaży.

Gazeta Wyborcza: Kiedy filmy podbiją sieć?

Ipla w rękach Cyfrowego Polsatu, Iplex wybiera się na giełdę. Mowa o
milionach, ale rynek filmów i seriali w internecie w Polsce to gra
wyłącznie dla cierpliwych. Według prezesa Iplexu: Za dwa lata będziemy

mieli do czynienia z gwałtownym wzrostem. Pomoże popularność
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smartfonów i aplikacji instalowanych w telewizorach podłączonych do

internetu. Wtedy internetowa telewizja na żądanie będzie oglądana

przez kilkadziesiąt procent populacji i osiągnie masę krytyczną.

17.03 Rzeczpospolita: T-Mobile zacznie współpracę z MTV

Już w przyszłym tygodniu może się pojawić nowy wirtualny operator
działający pod znaną międzynarodową marką. T-Mobile może
wprowadzić markę MTV Mobile.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 5

12 marca 2012 roku

Nabycie udziałów w spółkach tworzących serwis ipla

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka", "Kupujący") informuje, iż w dniu 12 marca 2012 r. zostały zawarte umowy
sprzedaży udziałów ("Umowa") pomiędzy Spółką, a Bithell Holdings Ltd. ("Sprzedający"). Umowy dotyczą sprzedaży na rzecz
Spółki udziałów w spółkach tworzących serwis ipla, lidera rynku dystrybucji treści programowych (video) w internecie w
Polsce.

1. 100% udziałów w Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Redefine")
2. 100% udziałów w Gery.pl Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w likwidacji)
3. 100% udziałów w Frazpc.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4. 100% udziałów w Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
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Podmiotem kontrolującym Sprzedającego jest Pan Zygmunt Solorz-Żak.

Strony uzgodniły, że łączna cena za udziały w wyżej wymienionych spółkach, którą Spółka zobowiązana będzie zapłacić na
rzecz Sprzedającego wynosi łącznie 150 milionów PLN. Ponadto strony ustaliły, że przeniesienie tytułu prawnego do
nabywanych udziałów na rzecz Kupującego oraz płatność za udziały nastąpią w dniu 2 kwietnia 2012 roku.

Nabyte spółki tworzą serwis ipla, będący liderem rynku "online video" w Polsce w trzech obszarach: dostępności na różnych
urządzeniach - komputerach i laptopach, tabletach, smartfonach, telewizorach z dostepem do Internetu, konsolach do gier,
kinach domowych, dekoderach cyfrowych; pod względem ilości oferowanego kontentu, dzięki posiadaniu umów
programowych m.in. z Telewizją Polsat, TVP i wieloma studiami filmowymi, np. Warner Bros, Best Film, Kino Świat, Epelpol
Entertainment; pod względem ilości użytkownikow oraz czasu przeznaczanego przez jednego widza na konsumpcję kontentu
video.

Nabycie serwisu ipla jest dopełnieniem strategii Cyfrowego Polsatu, której kluczowym elementem był zakup Telewizji Polsat,
mającej na celu jak najszerszą dystrybucję treści programowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz
technologii. Ipla będąca liderem rynku "online video" wzmacnia pozycję rynkową Cyfrowego Polsatu jako agregatora i
dystrybutora kontentu oraz zapewnia istotną przewagę konkurencyjną w ważnym segmencie rynku.
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2011 rok czasem wzrostów dla Cyfrowego Polsatu

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała w IV kw. 2011 r. istotny wzrost wszystkich wskaźników finansowych oraz
poprawę wyników operacyjnych. Wzrost przychodów o 92% do 725 mln zł oraz EBITDA o 175% do 197 mln zł wynika głównie
z konsolidacji Grupy Telewizji Polsat oraz zyskowności w obszarze płatnej telewizji. Marża EBITDA, która wzrosła o 8,3 p.p. do
27,4% odzwierciedla również częściowe efekty zrealizowanych synergii. Poziom zysku netto, mimo obciążenia kosztami
związanymi z finansowaniem zakupu Telewizji Polsat, wzrósł o 106% do 76 mln zł.
(…)

Cyfrowy Polsat i Polkomtel nawiązują współpracę

Cyfrowy Polsat, największa grupa medialna w Polsce, oraz Polkomtel, wiodąca firma telekomunikacyjna będąca operatorem
sieci Plus, nawiązały współpracę w zakresie wprowadzenia oferty usług łączonych oraz wzajemnej sprzedaży swoich
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sieci Plus, nawiązały współpracę w zakresie wprowadzenia oferty usług łączonych oraz wzajemnej sprzedaży swoich
standardowych produktów.

W wyniku podjętej współpracy Cyfrowy Polsat zaoferuje swoim abonentom specjalną ofertę usług telefonii komórkowej
firmy Polkomtel, a klienci Polkomtela będą mogli skorzystać z dedykowanej im oferty usług telewizyjnych największej w
Polsce platformy satelitarnej. Klienci niekorzystający dotychczas z usług żadnej z firm będą mogli nabyć ofertę łączoną,
otrzymując dodatkowe korzyści dla każdej z usług. Jednocześnie standardowe oferty Polkomtela i Cyfrowego Polsatu zostaną
wprowadzone do obydwu sieci sprzedaży.
(…)

Cyfrowy Polsat kupuje serwis ipla

Cyfrowy Polsat S.A. nabył za 150 mln zł 100% udziałów w spółkach tworzących serwis ipla będący liderem rynku online video
w Polsce.

- Nabycie serwisu ipla jest dopełnieniem naszej strategii, której kluczowym elementem był zakup Telewizji Polsat, mającej na

celu jak najszerszą dystrybucję treści programowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz technologii. Ipla

będąca liderem rynku online video wzmacnia pozycję rynkową Cyfrowego Polsatu jako agregatora i dystrybutora kontentu.

Transakcja zapewnia nam także istotną przewagę konkurencyjną w ważnym segmencie rynku oraz będzie źródłem synergii w

krótkim i średnim terminie - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.
(…)
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Telewizja mobilna w Cyfrowym Polsacie

Największa platforma satelitarna w Polsce w drugim kwartale br. wprowadzi nową usługę - "TV MOBILNA" - działającą w
oparciu o technologię naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T). Telewizja mobilna Cyfrowego Polsatu będzie dostępna na
najbardziej popularnych urządzeniach przenośnych, a także poprzez najnowszy dekoder DVB-T wyprodukowany przez
Cyfrowy Polsat Technology.
(…)
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Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

12-03-2012 13,99 13,70 13,70 0,37% 9 047

13-03-2012 14,00 13,80 13,85 1,09% 2 735

14-03-2012 14,25 13,81 14,09 1,73% 9 818

Akcje Cyfrowego Polsatu
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14-03-2012 14,25 13,81 14,09 1,73% 9 818

15-03-2012 14,30 13,97 14,30 1,49% 5 364

16-03-2012 14,25 14,01 14,10 -1,40% 3 636


