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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
16.09 Puls Biznesu: Orange sprzedaje kanał sportowy 

Orange ogłosiło w poniedziałek, że w najbliższych miesiącach chce 
sprzedać kanał sportowy Orange Sport, który dociera do 5 mln 
gospodarstw domowych. Podpisana została warunkowa umowa 
przejęcia stacji przez RMVC, którą kontroluje były dziennikarz i szef 
TVN CNBC Roman Młodkowski. Wartość transakcji nie została 
ujawniona.  

17.09 Puls Biznesu: Virgin dostał finansowy dopalacz 

Globalny operator wirtualny Virgin Mobile dostał 40 mln EUR na 
rozwój operacji w Polsce i stworzenie oddziału w Turcji. Pieniądze 
wyłożyły po równo: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 
International Financial Cooperation, CEE Mobil Capital i dubajski 
fundusz Delta Partners. - Przy wsparciu nowych udziałowców 
chcemy przyspieszyć wzrost w Polsce i zbudować lidera wśród 
wirtualnych operatorów w Europie Środkowej i Wschodniej - mówi 
Alan Gow, szef Virgin Mobile w regionie CEE.  

Virgin, korzystający z infrastruktury Playa ma dziś w Polsce około 
80 tysięcy klientów, ale celuje w milion za dwa lata. Będzie walczyć 
przede wszystkim o młodszych, mniej zamożnych klientów m.in. 
ofertą internetu LTE.  

Rzeczpospolita: Milion numerów z sieci do sieci 

993 tys. numerów przenieśli użytkownicy polskich sieci 
komórkowych w ciągu ośmiu miesięcy br. Miesięcznie średnio 
przenoszono 124 tysięcy numerów. W sierpniu dodatni bilans (47 
tys.) miał jedynie Play, który w ciągu ośmiu miesięcy pozyskał na 
czysto ok. 390 tys. numerów. Pozostali operatorzy mają ujemne 
bilanse przenoszenia numerów.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
18.09 Rzeczpospolita: Rynek z szansą na stabilizację w 2015 roku 

PMR prognozuje, że w 2014 wartość rynku telekomunikacyjnego 
wyniesie 44,4 mld zł. – Rynek telekomunikacyjny w Polsce znajduje 
się obecnie w trendzie spadkowym. Wprawdzie erozja 
skumulowanych przychodów operatorów jest nieznaczna, lecz 
bieżący rok będzie kolejnym okresem, w którym wartość rynku nie 
wzrośnie. Odbicie możliwe jest dopiero w 2015 r. – mówi Zoran 
Vuckovic, analityk PMR. Grzegorz Bernatek, analityk Audytela, 
spodziewa się 0,5% spadku wartości rynku, do 45 mld zł. Oczekuje 
wzrostu w 2015 r., głównie w wyniku realizowanych projektów 
infrastrukturalnych, w tym wyższych rozliczeń hurtowych.  

Stopniowej stabilizacji sytuacji na rynku telekomunikacyjnym 
spodziewają się największe telekomy. Sami prowokują odwrócenie 
trendu wchodząc na nowe obszary, m.in. usług finansowych i 
energetycznych. W branży panuje przekonanie, że pakietyzacja 
usług, konsolidacja, przecena usług dla firm i urzędów oraz 
sprzedaż usług teleinformatycznych są głównymi czynnikami, które 
będą wpływały na wyniki operatorów w kolejnych latach.  

Rzeczpospolita: Tradycyjne telewizory idą w odstawkę 

Nawet ¼ mobilnych internautów ogląda już materiały wideo nie na 
tradycyjnym odbiorniku TV, lecz na smartfonie lub tablecie. 
Według firmy Ericsson, streaming cieszy się taką samą 
popularnością jak tradycyjna telewizja, tracąc do niej zaledwie 2 
pkt. proc. W efekcie zmian zachowań użytkowników telewizji, 
odchodzi się od starych formatów na rzecz rozrywki wysokiej 
jakości dostępnej na żądanie. 

Wideo to najszybciej rosnąca kategoria ruchu w sieciach mobilnych 
- aż 41% widzów chciałoby oglądać ulubione programy w 
dowolnym miejscu. W 2019 r. będzie odpowiadać za połową ruchu 
komórkowego. W efekcie ilość transferu danych przez najbliższe 
pięć lat skoczy z 0,65 do 2,5GB na miesiąc na użytkownika. 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 64 
18 września 2014 
 

Informacja o zbyciu akcji oraz zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy 
Polsat S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie 
od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych, w którym EBOiR zawiadamia o zbyciu w dniu 15 września 2014 r. 15.596.026 akcji Spółki 
(„Zbycie Akcji”). 

Zbycie Akcji Spółki nastąpiło w drodze transakcji pakietowych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie.  

Przed Zbyciem Akcji Spółki, EBOiR posiadał 47.260.690 akcji Spółki, stanowiących 7,39% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do 47.260.690 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,77% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki.  

W wyniku Zbycia Akcji Spółki EBOiR posiada 31.664.664 akcje Spółki, stanowiące 4,95% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniające do 31.664.664 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,87% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki.  

Zgodnie z treścią zawiadomienia EBOiR, podmioty zależne od EBOiR nie posiadają akcji Spółki, zaś EBOiR nie zawarł z 
osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.  
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

15-09-2014 26,25 25,72 26,00 -0,95 8 917 

16-09-2014 26,20 25,70 26,15 0,58 7 628 

17-09-2014 27,10 26,16 27,00 3,25 8 876 

18-09-2014 27,70 27,00 27,42 1,56 9 861 

19-09-2014 27,94 27,36 27,72 1,09 14 095 

Najbliższe wydarzenia 

23 września 2014 r.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

30 października – 13 listopada 2014 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2014 r.  

13 listopada 2014 r. Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. 
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