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16.04 Dziennik Gazeta Prawna: Media zagrają na smartfonach

Sieci komórkowe przestają się różnić od siebie cenami. Wabikiem na
klientów ma stać się teraz oferta medialna. W ofercie sieci
komórkowych działających na polskim rynku rozrywki będzie coraz
więcej.

Bloomberg Businessweek Polska: W strumieniu gra muzyka

Streaming muzyki to branża, która według wielu ekspertów jest tuż
przed boomem. – Bariery hamujące dotąd rozwój streamingu muzyki

znikają wraz z pojawieniem się technologii mobilnych działających w

sieciach 3G i 4G umożliwiających użytkownikom stały kontakt z większą

ilością treści i muzyki – tłumaczy Paul Resinkoff, redaktor naczelny
portalu Digital Music News. – Dzięki temu zaczęła się zacierać różnica
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portalu Digital Music News. – Dzięki temu zaczęła się zacierać różnica

pomiędzy posiadaniem nagrań na własność a prostym dostępem do

nich online.

17.04 Puls Biznesu: Orange może popchnąć rynek do konsolidacji

Orange Polska rozpoczął rebranding Grupy TP i wprowadził na rynek
Orange Open, telewizyjno-głosowo-internetowy konglomerat za ponad
200 zł. Można się spodziewać, że pozostali gracze będą musieli pójść w
stronę konwergencji usług i pakietyzacji. Zwłaszcza że w podobnym
kierunku idzie już Zygmunt Solorz-Żak, kontrolujący Cyfrowy Polsat i
Polkomtel, a dawno już na nim są operatorzy sieci kablowych.

Rzeczpospolita: A może oglądać na smartfonie i tablecie?

W ramach cyfryzacji sygnału telewizyjnego niedługo ruszy też
mobilna telewizja cyfrowa. Jeszcze przed Euro 2012 uruchomi
ją Cyfrowy Polsat.
Niewykluczone, że za jakiś czas mobilna telewizja pojawi się
także w ofercie operatorów komórkowych. Najbardziej
prawdopodobny jest jej start w ramach oferty Plusa.

18.04 Parkiet: Mobilny Internet, telewizja i pakiety

To dzięki tym trzem usługom w tym roku przychody dostawców
telekomunikacyjno-telewizyjnych wzrosną – uważa Audytel. W 2011 r.
rynek usług telekomunikacyjnych i płatnej telewizji w Polsce urósł o
1,6%, do 46,6 mld zł – szacuje Audytel w najnowszym raporcie. Jej
zdaniem w 2012 r. wzrost będzie szybszy i wyniesie 4,9%, a łączne
przychody operatorów urosną do 48,9 mld zł.
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Parkiet: 10 fundamentalnych perełek

Cyfrowy Polsat znalazł się w wyłonionej przez Parkiet
czołówce spółek, które w minionym roku najbardziej
zwiększyły marżę EBITDA.

20.04
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 8

18 kwietnia 2012 r.

Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości, że dnia 17 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę o
przedstawieniu do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku o niewypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy z zysku Spółki za rok
2011. Zarząd Spółki rekomenduje podział zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości 156.092.789,88 złotych w następujący
sposób: 140.979.430,60 złotych na kapitał zapasowy oraz 15.113.359,28 złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych
stanowiących straty spółek przejętych przez Spółkę tj. M.Punkt Holdings Ltd., mPunkt Polska S.A. oraz mTel Sp. z o.o.

Podstawą decyzji Zarządu co do podziału zysku był jeden z celów strategicznych Spółki, jakim jest jak najszybsze obniżenie
poziomu zadłużenia Spółki, powstałego na skutek nabycia przez Spółkę Telewizji Polsat. Konsekwentne zmniejszenie poziomu
zadłużenia Spółki, a co za tym idzie obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, zgodnie z zapisami umów kredytowych
spowoduje zmniejszenie obciążeń odsetkowych i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową Spółki w
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spowoduje zmniejszenie obciążeń odsetkowych i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową Spółki w
przyszłych okresach.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim.



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

16-04-2012 13,70 13,43 13,43 -2,68% 2 814

17-04-2012 13,58 13,33 13,39 -0,30% 2 713

18-04-2012 13,45 13,21 13,42 0,22% 1 836

Akcje Cyfrowego Polsatu

Biuletyn Cyfrowego Polsatu 16 – 22 kwietnia 2012

18-04-2012 13,45 13,21 13,42 0,22% 1 836

19-04-2012 13,75 13,30 13,52 0,75% 2 781

20-04-2012 13,65 13,30 13,65 0,96% 7 984

1 – 15 maja 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2012 roku

15 maja 2012 Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku

Najbliższe wydarzenia


