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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

14.11 Parkiet: Pięciu za jednego, ale bez drugiego dna

Na wtorkowej sesji kurs akcji TVN praktycznie się nie zmienił po
informacji o przetasowaniach w zarządzie telewizyjnej stacji. Jak
napisaliśmy we wtorek, Piotr Walter wycofał się do rady nadzorczej, a
zarząd TVN poszerzono.
Oprócz Edwarda Miszczaka i Adama Pieczyńskiego do zarządu TVN
powołani zostali w poniedziałek Piotr Tyborowicz, dyrektor sprzedaży i
reklamy, Piotr Korycki (dyrektor finansowy) oraz Maciej Maciejowski
odpowiedzialny za kanały tematyczne.

Puls Biznesu: Cyfrowy Polsat szybko się rozkręca

Spółka Zygmunta Solorza-Żaka może jeszcze sporo ugryźć na
rynku telewizji satelitarnej. Liczy na rozwój nowych mediów i
telekomunikacji.

15.11 Puls Biznesu: Rodzina TVN rodzi się na nowo

Po trzech latach perturbacji właściciele mediowej grupy mają
precyzyjny obraz jej kształtu za trzy lata. Chcą wrócić do najwyższej
formy.
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telekomunikacji.
-Rośnie znaczenie nowych usług, takich jak internet, telewizja

mobilna, ipla czy telefonia komórkowa. Ale nie

umniejszałbym znaczenia segmentu telewizyjnego –

spodziewamy się wzrostu przychodów na abonenta dzięki

sprzedaży wyższych pakietów i usługi multiroom – mówi
Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.

Rzeczpospolita: Cyfrowy Polsat przyspiesza w sieci

Grupa Cyfrowego Polsatu poprawiła zyskowność. Nie jest
wykluczone, że wypłaci dywidendę szybciej, niż zapowiadała.
W trzecim kwartale tego roku EBITDA grupy wyniosła 257,9
mln złotych, o 31% więcej niż rok wcześniej. Także zyski
operacyjny i netto Cyfrowego Polsatu pozytywnie zaskoczyły
analityków i inwestorów.

formy.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży Onetu pozwolą zrzucić balast
wysokiego zadłużenia, dzięki nowej strategii TVN zabłyśnie w internecie
i nowych technologiach. I wreszcie – fuzja Canal+ z „n”-ką.
-Spodziewam się ciekawej rozgrywki o widza, w której to Cyfrowy Polsat

będzie rozdawał karty. nC+ może być zmuszona do selektywnych

obniżek pakietów, by bronić bazy subskrypcyjnej przed zakusami

Cyfrowego Polsatu – mówi Piotr Janik, analityk KBC Securities.

Dziennik Gazeta Prawna: O klientów walczą platformy satelitarne i

kablówki

Płatne telewizje próbują dzięki cyfryzacji zyskać nowych odbiorców.
Na fali zainteresowania darmową telewizją naziemną operatorzy
satelitarni i kablowi też próbują zrobić interes. Pomysł jest prosty:
namawiają klientów, by za kilkanaście złotych miesięcznie wybrali ich
ofertę, która pozwala odbierać nie tylko stacje dostępne w ramach
bezpłatnej telewizji naziemnej, ale także nawet kilkadziesiąt
dodatkowych programów.



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Puls Biznesu: Wyniki przetasowały czołówkę

Wyniki za trzeci kwartał kazały inwestorom zweryfikować
podejście do kilku firm uważanych za pewniaki. Na szczęście
są zastępcy.
W branży mediów błyszczy Cyfrowy Polsat, który zyskuje na
tle rywali, bo skuteczniej tnie koszty i ma bardziej
zrównoważony biznes.
Kiedy Cyfrowy Polsat, kierowany przez Dominika Libickiego,
przejmował Telewizję Polsat, analitycy podkreślali, że
zmniejszy to odporność firmy na wahania koniunktury
gospodarczej. Wyniki pokazują, że nie jest to problem.

15.11

17.11 Rzeczpospolita: Reklama online: Google i reszta

Polski rynek reklamy w sieci nie daje się kryzysowi.
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Polski rynek reklamy w sieci nie daje się kryzysowi.
Dzięki rosnącej liczbie internautów i stron WWW Internet jest w stanie
skonsumować coraz większe budżety reklamowe. Wydatki w tym
segmencie w pierwszej połowie tego roku wyniosły 1 026 mln zł podaje
opublikowany niedawno raport IAB AdEx 2012.
Według Piotra Kowalczyka, prezesa Związku Pracodawców Branży
Internetowej IAB Polska, odporność na obecny kryzys segment online w
dużej mierze zawdzięcza reklamie wideo, na którą jest coraz większy
popyt. Część spotów nie mieści się w telewizyjnych blokach
reklamowych, tak więc reklamodawcy przenoszą je do sieci.



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 27,

15 listopada 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 tj. 4
grudnia 2012 r.

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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budynku B1 w pokoju nr 118, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

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 drugim.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy,

14 listopada 2012 r.

Cyfrowy Polsat wciąż rośnie

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała w III kw. br. wyniki finansowe na bardzo dobrym poziomie,
przewyższającym konsensus rynkowy. W obu segmentach działalności Grupa osiągnęła wysoki wzrost wyniku EBITDA oraz
marży EBITDA. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miały przede wszystkim: organiczny wzrost przychodów w segmencie
klientów indywidualnych, konsekwentna kontrola kosztów oraz realizowane synergie. Cyfrowy Polsat utrzymał ponad 3,5-
milionową bazę abonentów i stabilny niski wskaźnik churn oraz odnotował organiczny wzrost ARPU. Grupa Telewizji Polsat
zachowała stabilną, silną pozycję na rynku, mimo że jej działalność operacyjna pozostawała pod silnym wpływem
niekorzystnych czynników zewnętrznych.

(…)
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– Kolejny raz z dumą prezentujemy wysoki wynik EBITDA Grupy i rekordową, 40% marżę EBITDA w trzecim kwartale. Grupa

generuje wysokie przepływy gotówkowe, które wystarczają nie tylko na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej, ale i

na obsługę zadłużenia, a nawet jego przedpłacanie. W trzecim kwartale z wygenerowanych środków własnych

dokonaliśmy dobrowolnej spłaty aż 200 mln zł kredytu – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. -

Wysoki wzrost wyników odnotowaliśmy w obu segmentach działalności. W segmencie usług świadczonych klientom

indywidualnym możemy pochwalić się prawie 10% wzrostem przychodów, osiągniętym głównie dzięki stabilnie rosnącemu

średniemu przychodowi na abonenta. Cieszymy się z coraz większego zainteresowania naszymi usługami dodatkowymi –

rośnie liczba użytkowników dekoderów HD i usługi Multiroom, a także baza naszych klientów internetowych. Dobre wyniki

segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej zawdzięczamy efektywnemu zarządzaniu kosztami i dopasowaniu ich

poziomu do trudnej sytuacji na rynku reklamy telewizyjnej. Dzięki stabilnej ramówce, w okresie pierwszych dziewięciu

miesięcy tego roku utrzymaliśmy bardzo dobre wyniki oglądalności naszych kanałów, co jest znakomitym osiągnięciem

zważywszy na transmisje rozgrywek EURO 2012 i Igrzysk Olimpijskich w telewizji publicznej – dodaje Dominik Libicki.

(…)



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

12-11-2012 14,48 14,20 14,20 -1,73% 2 780

13-11-2012 14,45 14,25 14,45 1,76% 736

14-12-2012 14,84 14,53 14,60 1,04% 13 365

Akcje Cyfrowego Polsatu
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14-12-2012 14,84 14,53 14,60 1,04% 13 365

15-11-2012 14,78 14,55 14,70 0,68% 2 258

16-11-2012 14,81 14,66 14,70 0,00% 926

Najbliższe wydarzenia

4 grudnia 2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.


