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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
31.03 Rzeczpospolita: Szef TVP kandyduje na szefa TVP 

Autor: Magdalena Lemańska 

Przychody TVP ze sprzedaży wzrosły w 2014 r. o 2,2%, do prawie 
1,52 mld zł, z czego 902 mln zł stanowiły wpływy z reklamy i 
sponsoringu a 436 mln zł z abonamentu radiowo-telewizyjnego. 
Spółka zamknęła rok z zyskiem netto na poziomie 6,3 mln zł wobec 
20,5 mln zł straty w 2013 r. Zatrudnienie na koniec 2014 r. 
wyniosło 2.913 osób, w tym 2.889 na etatach.  

Spółka planuje rozwijanie przychodów internetowych, które w 
2014 r. sięgnęły 16 mln zł. Planuje także wziąć udział w konkursie 
na operatora nowego pakietu kanałów naziemnej telewizji 
cyfrowej. Na ósmym multipleksie TVP chce nadawać w 
rozdzielczości HD kanał TVP Kultura, a w SD – nowy kanał TVP 
Dokument. Wczoraj rada nadzorcza TVP ogłosiła konkurs na nowy 
trzyosobowy zarząd. Juliusz Braun, prezes TVP, oficjalnie 
poinformował, że zamierza wystartować w konkursie.  

1.04 Rzeczpospolita: Ponad miliard klientów płatnej TV 

Autor: ele 

Według ABI Research w 2014r. na świecie było 923,5 mln 
subskrybentów płatnej telewizji, tj. o 4% więcej niż w 2013r. 
Według szacunków ABI Research liczba klientów rynku płatnej 
telewizji przekroczy w 2020 r. 1,1 mld. Rosnąca konkurencja 
powoduje, że coraz ważniejszymi czynnikami w utrzymaniu bazy 
klientów staną się jakość oferowanych treści, innowacyjność oraz 
ceny usług płatnej telewizji.  

W Polsce dwaj najwięksi operatorzy płatnej telewizji, Cyfrowy 
Polsat i nc+, nie zwiększają już znacząco liczby abonentów. Według 
prognoz Digital TV Research, Polska wraz z Bośnią, Węgrami, 
Łotwą, Litwą, Rumunią i Słowacją będzie rosnąć już tylko śladowo. 
Zdaniem ekspertów wpływy operatorów płatnej telewizji w tych 
krajach między 2014 i 2020 r. nie wzrosną o więcej niż 5%.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
2.04 Parkiet: Słabnie reklamowy popyt na duże stacje 

Autor: ele 

Pierwszy kwartał przyniósł największym kanałom telewizyjnym 
dalsze spadki udziałów w widowni oraz pogłębienie trendu 
odpływania reklamodawców do tańszych kanałów tematycznych. 
Potwierdzają to eksperci z domów mediowych Codemedia i 
ZenithOptimedia Group. ZenithOptimedia Group podaje w 
raporcie, że od marca zauważalne jest mniejsze wykorzystanie 
zasobów reklamowych. Według tej firmy w tym roku rynek 
reklamy telewizyjnej wzrośnie zaledwie o 2,6%. 

Po I kw. cennikowe wpływy reklamowe (czyli przed 
uwzględnieniem rabatów) Polsatu wyniosły według danych Nielsen 
Audience Measurement 684,4 mln zł (wzrost o 2,4% wobec 
2013r.), a TVN-u – 601,3 mln zł (1,2% wzrostu), TVP 1 – 316, 7 mln 
zł (spadek o 24,4%), a TVP 2 – 256,7 mln zł (spadek o 26,1%). 
Najwyższy udział w widowni powyżej czwartego roku życia miała 
TVP 1 (12,9%), kolejne były: Polsat (11,6%), TVN (10,9%) oraz TVP 
2 (9,4%). 

Rzeczpospolita: Infrastrukturalny scenariusz dla Netii 

Autor: Urszula Zielińska 

Dziennik „Rzeczpospolita” podał, że Netia ma wyłączność na 
negocjacje z PKP w sprawie zakupu prywatyzowanego TK Telekom.  

TK Telekom zarządza siecią 30 tys. km światłowodów biegnących 
wzdłuż torów kolejowych w całej Polsce. Według analityków 
spółka może być wyceniona na 200 mln zł. Paweł Puchalski, szef 
analityków w DM BZ WBK, ocenia, że dla Netii zakup TK Telekom 
to droga do poprawy EBITDA i skali biznesu.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
3.04 Rzeczpospolita: Media 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rusza z konsultacjami w 
sprawie nowego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej. Do 
końca kwietnia można przesyłać do KRRiT opinie na temat tego, 
jakie stacje prywatnych nadawców powinny się znaleźć w ofercie 
nowego pakiety cyfrowych stacji naziemnych (tzw. multipleksu 
ósmego). Wcześniej KRRiT zdecydowała, że trzy miejsca zostaną 
przekazanie Telewizji Polskiej. Pozostałe cztery miejsca mają 
przypaść nadawcom w drodze konkursu ogłoszonego przez 
Krajową Radę.  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 14 
2 kwietnia 2015 r.  

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 2 kwietnia 2015 roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść 
uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 kwietnia 2015  roku. 

Załącznik: Treść uchwał (.pdf) 

Raport bieżący nr 15 
2 kwietnia 2015 r.  
 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 
dzień 2 kwietnia 2015 roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości listę 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 
dzień 2 kwietnia 2015 roku. 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 2 kwietnia 2015 roku reprezentowanych było ogółem 
707.594.376 głosów, stanowiących 86,4% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C 
oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. 

Załącznik: Lista akcjonariuszy (.pdf) 

Raport bieżący nr 16 
2 kwietnia 2015 r.  
 

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A.  

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwał podjętych w 
dniu 2 kwietnia 2015 roku postanowiło, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z sześciu członków oraz 
powołało na kolejną 3-letnią kadencję do Rady Nadzorczej panów: Zygmunta Solorza-Żaka, Roberta Gwiazdowskiego, 
Józefa Birkę, Aleksandra Myszkę, Heronima Rutę oraz Leszka Reksę.  

Życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 2 kwietnia 2015 roku:  

Zygmunt Solorz-Żak prowadzi działalność gospodarczą w różnych dziedzinach polskiej gospodarki. Pod koniec lat 80-
tych założył Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL. Na początku lat 90-tych zaangażował się w media, inwestując w 
Kurier Polski Sp. z o.o. W 1993 roku założył pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku 
otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat działalności 
Telewizja Polsat stała się jednym z liderów rynku nadawców telewizyjnych w Polsce. 

Obecnie działalność Pana Zygmunta Solorza-Żaka koncentruje się w obszarze mediów i telekomunikacji, przede 
wszystkim poprzez takie podmioty jak Cyfrowy Polsat S.A. (którego jest również założycielem), Telewizję Polsat Sp. z 
o.o., Polkomtel Sp. z o.o. i podmioty z grupy kapitałowej Midas S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w 
organach statutowych spółek prawa handlowego związane z udziałem w radach nadzorczych takich spółek jak m.in.  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 16 
2 kwietnia 2015 r.  
 

Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Midas S.A., Plus Bank S.A. (dawniej Invest-Bank S.A.) i Zespół Elektrowni 
‘Pątnów-Adamów-Konin’ S.A.  

Pan Zygmunt Solorz-Żak nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do 
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 

Robert Gwiazdowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Uczelni Łazarskiego. Jest 
praktykującym adwokatem i doradcą podatkowym. Od 2004 roku jest prezydentem Centrum im. Adama Smitha. W 
latach 2006–2007 był przewodniczącym rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jest członkiem rad 
nadzorczych spółek giełdowych: Cyfrowy Polsat S.A., DGA S.A., SARE S.A. oraz Domu Maklerskiego IDM S.A. i MNI S.A., 
która prowadzi działalność w zakresie telefonii i telewizji.  

Pan Robert Gwiazdowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do 
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Pan Robert Gwiazdowski spełnia kryteria 
niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6.  

Józef Birka jest adwokatem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Od samego początku związany z Telewizją 
Polsat, pełnił funkcję Prezes Zarządu Telewizji Polsat w okresie pierwszego procesu koncesyjnego, w wyniku którego 
Polsat otrzymał koncesję na nadawanie pierwszego niezależnego ogólnopolskiego kanału telewizyjnego. Od momentu 
powstania członek Rady Fundacji Polsat, jednej z największych charytatywnych organizacji pozarządowych w Polsce. 

Pan Józef Birka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy  w organach statutowych spółek prawa handlowego. Jest 
członkiem Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., Telewizji Polsat Sp. z o.o. oraz Elektrim S.A. W latach 2004-2006 był 
członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Aktywnie działa w Związku Pracodawców Prywatnych 
Mediów, działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Uhonorowany przez 
Naczelną Radę Adwokacją odznaczeniem „Adwokatura zasłużonym”. 

Pan Józef Birka nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru 
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 

Aleksander Myszka jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1976 
rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w Zespole Adwokackim w Oleśnicy, a następnie w Zespole adwokackim Nr 4 
we Wrocławiu, którym kierował przez dwie kadencje. Prowadził bogatą praktykę cywilistyczną, a od połowy lat 80-tych 
specjalizował się w dziedzinie prawa handlowego, rozwijając obsługę podmiotów gospodarczych. Z Telewizją Polsat 
związany od początku jej istnienia; jest jednym z współtwórców stacji. Przez 12 lat – w okresie od 1995 do 2007 - roku 
zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Polsat.  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 16 
2 kwietnia 2015 r.  
 

Od 30 kwietnia 2007 roku Pan Aleksander Myszka zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o., a od 9 
listopada 2011 roku w Radzie Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o. Jest także współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia 
Kreatywna Polska – skupiającym środowisko twórców i przemysłów kreatywnych, którego celem jest głównie ochrona 
praw autorskich i własności intelektualnej. W 2015 roku został powołany na 3-letnią kadencje do Rady Instytutu Sztuki 
Filmowej.   

Pan Aleksander Myszka nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do 
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 

Heronim Ruta ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W latach 1978–1979 był specjalistą 
nadzorującym budowę doświadczalnego wagonu do wykrywania ultradźwiękami pęknięć w szynach w Centralnym 
Ośrodku Badań Techniki Kolejnictwa. W latach 1980–1987 był kierownikiem Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy. W 
roku 1987 założył spółkę Herom Sp. z o.o., której był prezesem do 1992 roku. W latach 1992–1994 był prezesem spółki 
Ster Sp. z o.o. W latach 2002–2005 był członkiem zarządu Polaris Finance B.V., a w latach 2002–2004 członkiem rady 
nadzorczej Uzddaroji Akcine Bendrove „Baltijos Televizja”. Pełni funkcje w radach nadzorczych m.in. Plus Banku S.A., PAI 
Media S.A. w likwidacji, Dolnośląskiego Centrum Aktywności Gospodarczej S.A. (dawniej Gurex S.A.), Cyfrowego Polsatu 
S.A. oraz Telewizji Polsat Sp. z o.o. Od listopada 2011 roku do lutego 2014 roku był ponadto przewodniczącym rady 
nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., zaś obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego tej rady nadzorczej.  

Pan Heronim Ruta nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru 
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.  

Leszek Reksa jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła 
Główna Handlowa). Ukończył wiele seminariów i szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania i finansów, w tym 
seminarium na temat zarządzania spółkami kapitałowymi na Wydziale Finansów DePaul University w Chicago. Posiada 
wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach, w tym 
dwudziestoletnie w bankowości na różnych stanowiskach menedżerskich (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 
S.A.). Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego – był 
prezesem zarządu PHU BIMOT S.A., członkiem rady nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. i członkiem 
rady nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. 

Pan Leszek Reksa nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru 
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Pan Leszek Reksa spełnia kryteria niezależności 
wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6. 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 17 
3 kwietnia 2015 r.  
 

Przedterminowa przedpłata części kredytu terminowego przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. Polkomtel Sp. z o.o., podmiot w 
100% zależny wobec Spółki („Polkomtel“), przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury 
przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego (ang. Senior Facilities Agreement) w wysokości 600 mln PLN. 
Przedpłata wraz z alokacją do poszczególnych transz planowana jest na dzień 13 kwietnia 2015 r. 

Umowa kredytu terminowego w łącznej kwocie 7,95 miliarda PLN została podpisana 17 czerwca 2013 r. pomiędzy 
Grupą Eileme 2 AB (publ), w skład której wchodzi spółka Polkomtel, a konsorcjum polskich i zagranicznych banków i 
instytucji finansowych. Przedterminowa spłata części kredytu terminowego nie będzie miała wpływu na zapisy umowy 
kredytowej. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 24 czerwiec 2019 r. 

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia Polkomtel ma wpływ na 
zmniejszenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek, co z kolei powinno mieć pozytywny wpływ na 
sytuację finansową Polkomtel i całej grupy kapitałowej Spółki w przyszłości. 

Raport bieżący nr 18 
3 kwietnia 2015 r.  
 

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i powołanie Komitetu Audytu i Komitetu 
Wynagrodzeń  

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z powołaniem Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią 
kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 2 kwietnia 2015 r., Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 20 
pkt 3 Statutu Spółki, na swym posiedzeniu wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Solorza-Żaka.  

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, 
powołała spośród swoich Członków Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń.  

W skład Komitetu Audytu weszli: Pan Heronim Ruta, Pan Robert Gwiazdowski oraz Pan Leszek Reksa.  

W skład Komitetu Wynagrodzeń weszli: Pan Zygmunt Solorz-Żak oraz Pan Heronim Ruta.  
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Ostatnie wydarzenia 

Komunikat prasowy 
1 kwietnia 2015 r.  

Polsat liderem w grupie komercyjnej 16-49 w 1. kwartale 2015, bardzo dobry wynik Grupy Polsat 

Polsat okazał się zdecydowanym liderem oglądalności w grupie komercyjnej 16-49 w pierwszym kwartale roku, 
osiągając wynik na poziomie 13,4 % SHR. Jako jedyna stacja spośród tzw. Wielkiej Czwórki poprawiła swoje udziały, 
porównując dane rok do roku – wzrost o 2%, pozostałe stacje zanotowały spadki: TVN (12,67% SHR – spadek o 3%), 
TVP1 (8,87% SHR – spadek o 15%) oraz TVP2 (8,36% - spadek o 6%).  

Bardzo dobre wyniki w grupie komercyjnej 16-49 osiągnęła również cała Grupa Polsat, notując wynik na poziomie 24 % 
SHR. Względem analogicznego okresu w ubiegłym roku, Grupa poprawiła wynik o 1,5%. 

Komunikat prasowy 
2 kwietnia 2015 r.  
 

Grupa Cyfrowy Polsat z nowymi spółkami: Teleaudio Dwa i InterPhone Service 

Do Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, w wyniku podpisanych umów zakupu, zgodnie z realizowaną strategią rozwoju 
Grupy w obszarze nowych technologii, dołączyły spółki Teleaudio Dwa, lider usług Premium Rate, oraz InterPhone 
Service, producent nowoczesnego sprzętu telekomunikacyjnego i elektronicznego powszechnego użytku. Łączna 
wartość transakcji wyniosła 35 mln zł.  

Teleaudio Dwa prowadzi działalność od 1996 r. i jest wiodącym podmiotem w branży telekomunikacyjnej i 
teleinformatycznej, specjalizującym się w dostarczaniu usług Premium Rate opartych o technologie 
SMS/IVR/MMS/WAP. Działa w oparciu o własną, systematycznie rozwijaną, nowoczesną platformę teleinformatyczną 
służącą do obsługi najbardziej zaawansowanych projektów. Ponad 18-letnie doświadczenie uplasowało spółkę na 
czołowej pozycji w rankingu największych dostawców usług dodanych w Polsce, czego najlepszym potwierdzeniem jest 
uznanie ze strony ponad 600 klientów z obszaru B2B. 

InterPhone Service to fabryka z nowoczesnym parkiem maszynowym zajmująca się produkcją sprzętu 
telekomunikacyjnego oraz elektronicznego powszechnego użytku, m.in. dekoderów satelitarnych. Mieści się na terenie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.  

Więcej>>http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/grupa-cyfrowy-polsat-z-nowymi-spolkami-teleaudio-dwa-
interphone-service 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

2015-03-30 25,19 23,81 25,19 5,84% 10 568 

2015-03-31 25,15 24,83 24,95 -0,95% 17 396 

2015-04-01 25,10 24,41 24,41 -2,16% 2 744 

2015-04-02 24,80 24,32 24,36 -0,20% 2 693 

2015-04-03 - - - - - 

30 kwietnia – 14 maja 2015 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2015 r.  

14 maja 2015 r.  Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.  

Najbliższe wydarzenia 
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