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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
16.02 Puls Biznesu: Hojny Orange odrobił straty 

Autor: mzat 

Po ogłoszeniu wyników za czwarty kwartał akcje Orange Polska 
drożały o ponad 10%. Jest to przede wszystkim reakcja na 
rekomendację zarządu w sprawie wypłaty 0,5 zł dywidendy na 
akcję. Rynek obawiał się, że dywidenda może zostać obniżona ze 
względu na nakłady związane z aukcją częstotliwości LTE.  

Orange w czwartym kwartale 2014 r. miał 898 mln zł zysku EBITDA 
przy 3,087 mld zł przychodów. Na ten rok telekom prognozuje 900 
mln zł przepływów pieniężnych oraz zapowiada inwestycje w sieci 
światłowodowe (FTTH) na poziomie 450 mln zł przy łącznym 
poziomie inwestycji zaplanowanym na 2 mld zł. Prezes Orange 
zapowiadał, że spółka ma zamiar doprowadzić sieć FTTH do 650 
tys. gospodarstw domowych (dziś ma 2,6 tys. klientów usług 
FTTH). 

18.02 Rzeczpospolita: Jasna przyszłość płatnej telewizji 

Autor: ele 

Firma badawcza ABI Research szacuje, że na koniec 2014 r. na 
świecie było 924,4, mln klientów płatnych telewizji, o 5% więcej 
niż rok wcześniej. Według analityków ABI Research najszybciej 
rosła IPTV, o 14%, kolejne były platformy satelitarne ze wzrostem 
na poziomie 7% i kablówki (ok. 3%). Z jednej strony na biznesy 
płatnej telewizji wpływają serwisy internetowe, takie jak Netflix 
czy Hulu, które odbierają im część klientów. Z drugiej strony 
pakietowanie usług oraz nowe funkcjonalności wynikające z 
rozwoju technologii, np. pakiety premium zawierające kanały 
sportowe czy nadawane w HD, hamują odpływ klientów lub 
pozwalają utrzymać ARPU przy kurczącej się bazie abonentów.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
19.02 Rzeczpospolita: Nie widać końca spadku sprzedaży tabletów 

Autor: Magdalena Lemańska 

Według danych IDC Polska w 2014 r. odnotowano spadek liczby 
tabletów na rynku o 5%, co wynikało w dużej mierze z nasycenia 
rynku oraz konkurencji ze strony atrakcyjnych cenowo i bardziej 
funkcjonalnych notebooków. Zdaniem analityka IDC, w 2015 r. 
mimo dalszego spadku cen tabletów należy oczekiwać 
wyhamowania ich sprzedaży.  

Według Gartnera tabletowy rynek wyhamowuje, bo nasyca się i 
jest kanibalizowany przez wielkoekranowe smartfony, które wielu 
użytkownikom w zupełności wystarczają np. do przeglądania 
internetu.  

20.02 Rzeczpospolita: TV Puls inwestuje w produkcję 

Autor: Magdalena Lemańska 

Telewizja Puls, której udziały w widowni rosną, coraz więcej 
inwestuje w programy, w tym we własne produkcje. Dariusz 
Dąbski, prezes TV Puls, poinformował, że w tym roku nakłady 
spółki na programy będą ponad dwukrotnie wyższe niż w 
ubiegłym, kiedy wyniosły 50 mln zł. Przychody spółki nadającej 
Puls i Puls2 rosną, w tym roku mają przekroczyć 200 mln zł. 

Spółka nie wyklucza startu w konkursie na zagospodarowanie 
nowego pakietu naziemnej telewizji cyfrowej. Dąży do osiągnięcia 
udziału w oglądalności na poziomie 7%. 
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
20.02 Parkiet: Netia bez oficjalnych prognoz na 2015 rok 

Autor: Urszula Zielińska 

W 2014 r. przychody Netii spadły o 11%, do 1,67 mld zł, a marża 
EBITDA (po korekcie o zdarzenia jednorazowe) wyniosła 29,5%. 
Spółka zapowiada inwestycje na poziomie 12-13% przychodów w 
tym roku, a to oznacza, że nominalnie będą niższe niż w 2014 r. 
Spółka odeszła od publikacji prognozy wyników. 

Zarząd podtrzymał politykę dywidendową zakładającą wypłatę 
0,42 zł na akcję, ale póki co nie przedstawił oficjalnej 
rekomendacji.  

Zysk netto grupy wyniósł 2014 r. 174,8 mln zł wobec 46,3 mln zł w 
ub.r. i wynikał przede wszystkim ze zdarzeń jednorazowych – 
ugody zawartej z Orange Polska oraz zwrotu niesłusznie 
zapłaconego podatku. Silną stroną Netii jest niskie zadłużenie (dług 
netto na poziomie 93,2 mln zł, wskaźnik dług netto/EBITDA 
skorygowana – 0,19%).  

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                        16 – 22 lutego 2015 



Ostatnie wydarzenia 

Komunikat prasowy 
16 lutego 2015 r. 

Mistrzostwa Europy w siatkówce 2015 i 2017 roku w Telewizji Polsat 

Telewizja Polsat pokaże Mistrzostwa Europy w 2015 i w 2017 roku w siatkówce mężczyzn i kobiet. Telewizja Polsat 
nabył prawa do pokazywania mistrzowskich turniejów na wyłączność i na wszystkie pola eksploatacji – telewizja, 
Internet i sieci mobilne. Siatkarskie Mistrzostwa Europy mężczyzn w 2017 roku odbędą się w Polsce. 

Najbliższe Mistrzostwa Europy kobiet odbędą się jesienią 2015 roku w Holandii i Belgii, a mężczyzn we Włoszech i 
Bułgarii. W 2017 roku, Polska będzie gospodarzem turnieju mężczyzn, a panie zagrają o mistrzowski tytuł w 
Azerbejdżanie. 

W Polsacie Sport, Polsacie Sport Extra i Polsacie Sport News, można oglądać mecze obu naszych reprezentacji w 
Mistrzostwach Europy i świata, Ligę Światową i World Grand Prix, ligowe rozgrywki Plus Ligi i OrlenLigi jak i Ligę 
Mistrzów i Ligę Mistrzyń, Puchar CEV a także Klubowe Mistrzostwa Świata. 

Komunikat prasowy 
16 lutego 2015 r. 
 

Zmień Internet domowy na Plusa! 

Startuje nowa odsłona kampanii „Zmień Internet domowy na Plusa!”. Właśnie taki domowy Internet LTE Plusa jest 
szybszy od Neostrady oraz od oferowanego przez innych operatorów komórkowych działających na rynku. To doskonałe 
rozwiązanie dla większości Polaków, tym bardziej, że w zasięgu LTE Plusa i Cyfrowego Polsatu znajduje się już 8 na 10 
mieszkańców naszego kraju. 

• Według rankingów prędkości robionych przez niezależne serwisy internetowe na podstawie testów 
dokonywanych przez prawdziwych użytkowników usług, Internet oferowany przez Plusa jest szybszy od 
Neostrady oraz wygrywa z ofertami Orange, Play i T-Mobile. 

• Pięć abonamentów do wyboru już od 29,90 do 99,90 zł miesięcznie 

• Pakiety podstawowe 5 GB, 15 GB, 20 GB, 25 GB, 30 GB do wykorzystania we wszystkich technologiach 

• W ofercie smartDOM już od 29,95 zł miesięcznie z pakiet podstawowy 20 GB 

• Transmisja LTE bez limitu danych. 

• 3 miesiące abonamentu gratis przy przenoszeniu internetu do Plusa w ofercie z modemem lub routerem.  

• Możliwość testowania Internetu LTE przez 7 dni za darmo. 

• Dla wszystkich pakiet IPLA PLUS gratis do 31 marca. 

• W każdym pakiecie usługa Ochrona Internetu z Plus Chmura 5 GB - przez pierwszy miesiąc za darmo 
(później 9 zł miesięcznie). 

• 8 na 10 Polaków jest w zasięgu LTE Plusa i Cyfrowego Polsatu - według stanu na 31.01.2015 r. zasięg 
technologii LTE w sieci Plus i Cyfrowym Polsacie obejmuje blisko 80% mieszkańców Polski. 
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Ostatnie wydarzenia 

Komunikat prasowy 
20 lutego 2015 r. 
 

Plus i Cyfrowy Polsat nagrodzeni trzema statuetkami „Złoty Bell” na Gali Mobility Trends 2014 

Głosami klientów i Kapituły Mobility Trends Plus i Cyfrowy Polsat zostali wyróżnieni prestiżowymi nagrodami „Złoty 
Bell” na Gali Mobility Trends 2014 w kategoriach: „Oferta roku dla klientów indywidualnych”, „Internet mobilny roku” 
oraz „Operator roku”. 

Za „Ofertę roku dla klientów indywidualnych” uznano smartDOM, pionierski projekt Plusa i Cyfrowego Polsatu. 
Wprowadzony w lutym 2014 roku program łączenia usług, który zapewnia możliwość skorzystania z systemu rabatów 
na usługi telefonii komórkowej Plusa, telewizji satelitarnej Cyfrowego Polsatu, mobilnego internetu obydwu firm, 
energii oraz usług bankowych, został doceniony za nowatorstwo, atrakcyjność i przejrzystość.  

Głosujący klienci nagrodzili sieć Plus w kategorii „Internet mobilny roku” za usługę Power LTE – mobilny dostęp do 
internetu bez limitu przesyłanych danych. Pierwsza tego typu oferta wprowadzona na polski rynek przez Plusa i Cyfrowy 
Polsat, przełamująca bariery w korzystaniu z Internetu mobilnego, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem 
klientów, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ich werdykcie. 

„Złoty Bell” w kategorii „Operator roku”, przyznany został przez Kapitułę piątej edycji Mobility Trends Plusowi w 
uznaniu nowoczesnych rozwiązań ofertowych zaproponowanych w minionym roku. Kapituła zwróciła też uwagę na 
dynamiczny rozwój sieci Plus, dzięki któremu w zasięgu mobilnego internetu LTE znajduje się już 80 % mieszkańców 
kraju.  
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

16-02-2015 24,18 23,84 24,10 1,43% 4 686 

17-02-2015 24,15 23,80 23,80 -1,24% 4 137 

18-02-2015 24,17 23,82 24,00 0,84% 6 512 

19-02-2015 24,45 24,02 24,45 1,88% 4 030 

20-02-2015 24,48 23,78 23,78 -2,74% 2 226 
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Najbliższe wydarzenia 

18 lutego – 4 marca 2015 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2014 rok 

4 marca 2015 r.  Publikacja wyników rocznych za 2014 rok 

Harmonogram publikacji: 

7:00                    Publikacja raportu rocznego w systemie ESPI 

8:00                    Publikacja raportu rocznego na naszej stronie         
                            internetowej www. cyfrowypolsat.pl/inwestor 

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami (Radisson Blu Centrum Hotel, sala Polonia 3,              
                            piętro 1, ul. Grzybowska 24, Warszawa) 

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami 

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami 

Szczegóły konferencji: 

Data:                          4 marca 2015 r. 

Godzina:                   16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork) 

Numer telefonu:     +44 203 043 2440 (międzynarodowy); 

                                    22 295 35 28 (Polska) 

Kod konferencji:      108330# 

Aby śledzić prezentację podczas telekonferencji na dedykowanej platformie, należy kliknąć na poniższy 
link, a następnie zalogować się jako uczestnik telekonferencji podając imię i nazwisko.  

https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=13529
2460&PIN=108330 
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