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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
18.11 Rzeczpospolita: Pierwszy raz zysk z sieci LTE 

W III kw. br. grupa Midas pierwszy raz miała dodatnią EBITDA w 
wysokości 1,6 mln zł. Wraz z wynikami za III kw. fundusz 
poinformował, że przystąpił do prac nad aktualizacją strategii. 
Według Piotra Owdzieja, zajmującego się w Midasie kontaktami z 
inwestorami, trwają analizy modelu zaangażowania spółki w 
„Projekt 800”, dotyczący pozyskania i wykorzystania pasma 800 
MHz. 

Przychody hurtowego operatora mobilnego internetu skoczyły w 
III kw. o ponad 100% do 114 mln zł za sprawą większego popytu na 
gigabajty danych ze strony użytkowników Cyfrowego Polsatu i 
Plusa. W minionym kwartale klienci indywidualni i firmy 
korzystające z ich usług wykorzystali 22,7 mln GB, podczas gdy rok 
wcześniej tylko 8,1 mln GB, a w drugim kwartale br. 14 mln GB.  

W poniedziałek kurs akcji Midasa na GPW zyskał 3,5% rosnąc do 
60 gr.  

21.11 Parkiet: Play ma już ponad 20% rynku 

Wartość rynku operatorów komórkowych w Polsce, mierzona 
przychodami czterech największych infrastrukturalnych 
operatorów mobilnych, spadła o 1,2% r/r po trzech kwartałach 
2014 r., do 17,27 mld zł. 

Najwyższe wpływy, 4,9 mld zł, miał Polkomtel, operator sieci Plus, 
należący do grupy Cyfrowy Polsat. Był to także najbardziej 
rentowny operator w kraju, z marżą EBITDA sięgającą 43%. Drugim 
pod względem przychodów telekomem jest T-Mobile Polska, który 
w trzech kwartałach uzyskał wpływy rzędu 4,61 mld zł. Segment 
usług mobilnych Orange, zyskujący w tym roku dzięki 
wprowadzeniu systemu sprzedaży ratalnej smartfonów i tabletów, 
miał po trzech kwartałach 4,6 mld zł wpływów. 
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
21.11 P4, operator sieci Play, w III kw. miał 1,15 mld zł przychodu (wzrost 

o 22% r/r). Według zarządu spółki, głównym motorem wzrostu 
sieci jest jej strategia „firmy smartfonowej”: przewidująca wzrost 
wykorzystania mobilnego transferu danych i rozłożona w czasie 
wymiana urządzeń końcowych z modeli starszych na te 
obsługujące technologię LTE. Według operatora mniej niż 20% 
wszystkich urządzeń posiadanych przez użytkowników to 
urządzenia obsługujące LTE.  

Liczba użytkowników Play nadal rośnie. Na koniec września 
operator wykazał 11,79 mln aktywnych kart SIM, o 515 tys. więcej 
niż w końcu czerwca. Pierwszy raz udział telekomu w rynku 
przekroczył 20%. Operator poprawia strukturę bazy użytkowników 
na rzecz klientów kontraktowych. Po III kw. stanowili oni 46,3% 
całej bazy.  

W III kw. wynik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe 
wyniósł w P4 275 mln zł, rosnąc o 45%. Marża liczona na 
podstawie skorygowanej EBITDA urosła do 24%. 

Parkiet: TVN publikuje prognozy i czeka na inwestora 

Przygotowujący się do zmiany właściciela TVN (w październiku ITI i 
Grupa Canal+ ogłosiły, że chcą sprzedać kontrolny pakiet 51% w 
spółce) upublicznił szacunki dla polskiego rynku i samej spółki na 
najbliższe lata.  

W swoich prognozach TVN podał, że w tym roku skonsolidowane 
przychody całej grupy mogą wzrosnąć w procentach o niską 
jednocyfrową wartość, a w latach 2015-2016 tempo ich wzrostu 
może przyspieszyć do 5-9%. Roczny skonsolidowany skorygowany 
wynik EBITDA ma w tym roku wynieść ok. 520 mln zł, w przyszłym 
590 mln zł i 630 mln zł w 2016 r. Podano także, że spółka planuje 
w 2015 r. proporcjonalny skup akcji własnych wart od 225 mln do 
250 mln zł, a w 2016 r. dywidendę na poziomie ok. 50% 
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
21.11 skonsolidowanego zysku netto za 2015 r. Nakłady inwestycyjne 

telewizyjnej grupy mają wynieść w tym roku ok. 60 mln zł, 70 mln 
zł w przyszłym i 60 mln zł w 2016 r.  

Puls Biznesu: Miliardy w rękach prawników 

Biuro Analiz Sejmowych zakwestionowało prawidłowość 
ogłoszenia aukcji częstotliwości 800 i 2600 MHz. Urząd 
Komunikacji Elektronicznej ogłosił ostateczny termin składania 
ofert wstępnych na godzinę piętnastą 14 listopada, podczas gdy 
BAS uważa, że termin powinien upłynąć w dniu 24 listopada o 
północy i jednoznacznie stwierdza, że UKE popełnił błąd i powinien 
aukcję odwołać. 

Prezes UKE podtrzymała opinię, że termin składania ofert został 
określony prawidłowo i aukcja zostanie przeprowadzona zgodnie z 
wcześniejszym harmonogramem.  

Marcin Gruszka, rzecznik operatora Play, mówi, że telekom jest w 
pełni przygotowany na do uczestnictwa w ogłoszonej aukcji. 
Przedstawiciele T-Mobile Polska uważają, że aukcja powinna odbyć 
się zgodnie z przyjętym przez UKE harmonogramem. Orange i 
Polkomtel nie komentują.  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżące nr 69 
18 listopada 2014 r.  

Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego o zmianie w składzie zarządu Cyfrowy Polsat S.A. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2014 z dnia 28 października 2014 roku o powołaniu na stanowisko Prezesa 
Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) pana Tomasza Gillnera-Gorywody, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje 
informacje uzupełniające do tego raportu, dotyczące wcześniej zajmowanych stanowisk oraz przebiegu pracy 
zawodowej pana Gillnera-Gorywody.  

Pan Tomasz Gillner-Gorywoda jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
podyplomowych studiów zarządzania Uniwersytetu Monash w Melbourne. 

Karierę zawodową rozpoczął w 1979 roku w pionie operacyjnym w spółce PLL LOT, gdzie pracował blisko 10 lat. W 
latach 1988 – 1993 pracował jako Key Account Manager/Product Manager w firmie General Woods & Veneers Ltd. 
(Montreal) w Kanadzie. W 1993 roku wyjechał do Australii, gdzie podjął pracę w następujących firmach:  

• 1993 – 1996 Furncraft Pty. Ltd. – Production Manager oraz Operations Manager (Członek Zarządu); 

• 1996 – 2001 Marbut Mouldings Pty. Ltd. (Gunnersen Group of Companies) – Członek Zarządu ds. operacyjnych; 

• 2002 – 2006 DWT Pty. Ltd. (Gunnersen Group of Companies) – Członek Zarządu ds. operacyjnych; 

• 2006 – 2006 Australian Char Pty. Ltd. (Morwell) – Plant Manager. 

Po powrocie do Polski w 2008 roku, Pan Tomasz Gillner-Gorywoda pełnił funkcje zarządcze oraz działał w charakterze 
prokurenta w kilku spółkach. Między innymi, zajmował stanowisko prezesa zarządu w spółkach Laris Investments Sp. z 
o.o. (2008 – 2013) oraz Apena S.A. (2011 – 2012). Od 2008 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki PRN Polska 
Sp. z o.o. Działał również w charakterze prokurenta w spółkach SPV Grodzisk Sp. z o.o. (2012-2013), JK Project Sp. z o.o. 
(2010-2013) oraz 3G Sp. z o.o. (od 2011 do chwili obecnej). Ponadto, w latach 2011-2012 zajmował stanowisko członka 
rady nadzorczej spółki Tower-Service Sp. z o.o. 

W 2011 roku objął stanowisko Generalnego Dyrektora spółki Polkomtel Sp. z o.o., gdzie odpowiadał w szczególności za 
proces restrukturyzacji spółki.  

Komunikat prasowy  
21 listopada 2014 r.  

Gala KSW 29: Reload w PPV Cyfrowego Polsatu i IPLI 

W Cyfrowym Polsacie i IPLI będzie można obejrzeć galę KSW 29, która odbędzie się 6 grudnia br. w Kraków Arenie. Tego 
wieczoru swoje umiejętności pokażą: najgroźniejszy zawodnik Europy - Mamed Khalidov, najsilniejszy zawodnik MMA 
na świecie - Mariusz Pudzianowski, pionier polskiego MMA - Paweł Nastula, najmłodszy mistrz KSW w historii - Borys 
Mańkowski oraz wielu innych zawodników.  

Galę KSW 29 mogą zamówić w systemie „pay-per-view” (PPV), w cenie 40 zł, abonenci telewizji satelitarnej Cyfrowego 
Polsatu oraz użytkownicy największej telewizji internetowej IPLA. Specjalnie dla widzów PPV zostanie przygotowane 
studio, które poprowadzą dziennikarze Polsatu Sport. 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

17-11-2014 25,25 24,12 24,40 -4,31% 20 362 

18-11-2014 24,79 23,95 24,50 0,41% 25 974 

19-11-2014 24,83 24,40 24,69 0,78% 7 955 

20-11-2014 24,70 24,43 24,64 -0,20% 2 357 

21-11-2014 24,64 24,11 24,30 -1,38% 7 827 
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