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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

05.05 Rzeczpospolita: Opłaca się być obecnym w cyfrowej telewizji 
naziemnej 
Autor: ele 

Dom mediowy Starlink podał, że rynek reklamy telewizyjnej w 
Polsce w I kw. 2015 r. był wart 873 mln zł netto, o 3,7% więcej 
niż rok wcześniej. Łączne wpływy z reklam w czterech 
największych stacjach - TVP 1, TVP 2, TVN i Polsacie - stanowiły 
prawie 60% tej kwoty.  

Kosztem tzw. „wielkiej czwórki” rosły mniejsze stacje nadawane 
w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Przychody ze spotów 
stacji emitowanych ramach naziemnej telewizji cyfrowej, 
wyłączając TVP 1, TVP 2, TVN i Polsat, wzrosły w I kw. o 34,4% 
r/r i sięgnęły 173 mln zł, a ich udział w rynku reklamy 
telewizyjnej zbliżył się do 20% wobec 14,7% w 2014 r. Według 
danych Starlinka w tej grupie bardzo dobrze radzą sobie TV Puls, 
która odnotowała najwyższe przychody reklamowe, TV4 
(największy wielkościowy wzrost przychodów) oraz Stopklatka. 
Przychody pozostałych stacji tematycznych dostępnych za 
pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych wzrosły o I kw. 
2015 r. o 2,2%. 

06.05 Parkiet: Akcje TVN w wezwaniu co najmniej po 20 zł? 
Autor: Magdalena Lemańska 

Zarząd TVN oczekuje, że cena za akcję w obowiązkowym 
wezwaniu, jakie będzie musiał ogłosić nowy właściciel – Scripps 
Networks Interactive, wyniesie minimum 20 zł. Spółka  
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06.05 spodziewa się decyzji UOKiK w sprawie sprzedaży pakietu 
kontrolnego jej akcji w ciągu kilki tygodni, a całą transakcję 
planuje zakończyć na początku III kw.  

Analityków zaskoczyły jednorazowe koszty związane z transakcją 
sprzedaży pakietu kontrolnego akcji TVN. Spółka poinformowała, 
że obejmują 40 mln zł związanych z długoterminowym 
programem motywacyjnym oraz 8 mln zł kosztów usług 
doradczych. W przypadku zamknięcia transakcji zmiany kontroli 
zostaną poniesione dodatkowe koszty w wysokości 15-20 mln zł.  

W I kw. 2015 r. przychody TVN sięgnęły 362,9 mln zł (wzrost r/r 
o 3,2%), wynik operacyjny wyniósł 41,7 mln zł (spadek r/r o 47%) 
a zysk netto 79,5 mln zł (7x wyższy niż rok wcześniej). Średnia 
prognoz analityków wyliczona przez PAP zakładała przychody w 
wysokości 365,5 mln zł, wynik operacyjny na poziomie 80,5 mln 
zł oraz 117 mln zł zysku netto.  

Zarząd TVN potwierdził oczekiwaną całoroczną jednocyfrową 
dynamikę przychodów w przedziale od średniej do wysokiej oraz 
skorygowaną EBITDA na poziomie ok. 590 mln zł.  

07.05 Rzeczpospolita: Play zmienia podejście do roamingu 
Autor: ziu 

P4, operator sieci Play, wprowadził nową ofertę, w ramach 
której proponuje nowe podejście do usług w roamingu.  

W najwyższych abonamentach operator oferuje rozmowy i SMS 
bez limitu do wykorzystania przez 30 lub 60 dni w trakcie 
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07.05 umowy i dodaje odpowiednio 500 MB lub 1 GB internetu 
mobilnego. To nowość na tle ofert innych operatorów w kraju, 
którzy zwykle proponują pakiety usług w roamingu, ale na krótki 
czas. 

W ten sposób Play przygotowuje się do zmian w prawie. Komisja 
Europejska zapowiadała, że dąży do eliminacji nadwyżek w 
opłatach za usługi świadczone w roamingu. Zgodnie z 
harmonogramem przez ostatnich kilka lat maksymalne ceny 
usług w roamingu stopniowo malały, ostatnia obniżka miała 
miejsce latem ub.r.  

Parkiet: Oficjalna propozycja tegorocznej wypłaty 
Autor: ziu 

Zarząd Netii zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie na 2 
czerwca, na którym akcjonariusze zdecydują m.in. o podziale 
zysku. Projekt uchwały w tej sprawie przewiduje, że dywidenda 
wyniesie 42 gr. na akcję, czyli w sumie 146,2 mln zł. 
Proponowany dzień przyznania prawa do dywidendy to 12 
czerwca, a wypłaty – 26 czerwca.  

Pozostałą część zysku netto osiągniętego przez Netię w 2014 r. 
(nie więcej niż 129,44 mln zł) zgromadzenie przeznaczyć ma na 
kapitał zapasowy.  
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07.05 Dziennik Gazeta Prawna: Nowe otwarcie na 20-lecie Canal+ 
Autor: Damian Furmańczyk 

Rozszerzenie oferty Premium z 6 do 8 kanałów i większe 
zaangażowanie w autorskie projekty zapowiada Canal+, którego 
nowa odsłona startuje 11 maja. Przedstawiciele stacji 
zapewniają, że za większy pakiet klienci zapłacą tyle samo co 
dotychczas. Dodatkowych kosztów do końca trwania umowy nie 
poniosą także obecni abonenci platformy nc+. Nowa kampania 
ma pomóc nc+ w odzyskaniu pozycji rynkowej. Liczba 
abonentów na koniec I kw. 2015 r. wyniosła 2,12 mln i była o 3% 
mniejsza niż rok wcześniej.  

9-10.05 Parkiet: Netia podpisała z PKP umowę kupna TK Telekom 
Autor: Urszula Zielińska 

W piątek Netia i Polskie Koleje Państwowe podpisały 
przedwstępną umowę w sprawie nabycia przez Netię operatora 
TK Telekom, świadczącego usługi firmom i innym operatorom.  
Za 100% udziałów TK Telekom Netia zapłaci niecałe 222 mln zł. 
Zapłata stanowi 5,2-krotność zysku EBITDA tej firmy za 2014 r., 
nie uwzględniając potencjalnych korzyści kosztowych.  

Jeśli na sprzedaż TK Telekom wyrazi zgodę minister 
infrastruktury i rozwoju oraz urząd antymonopolowy, do 
finalizacji transakcji mogłoby dojść we wrześniu. Konsolidacja 
przychodów operatora pomogłaby Netii wyhamować spadek 
przychodów i być może utrzymać poziom EBITDA. Analitycy 
spodziewają się spadku EBITDA Netii w I kw. 2015 r. do 112 mln 
zł z 134 mln zł rok temu.  
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Ratingi Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu na liście obserwacyjnej Standard&Poor’s ze wskazaniem pozytywnym 

Agencja ratingowa Standard&Poor's Rating Services (S&P), w związku z informacją o rozważanym przez Grupę 
Cyfrowy Polsat refinansowaniu całkowitego zadłużenia, umieściła ratingi Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu na swojej 
liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym. 

Na liście obserwacyjnej S&P ze wskazaniem pozytywnym znalazły się: długoterminowe korporacyjne ratingi 
kredytowe ‘BB’ Cyfrowego Polsatu i Metelem, ratingi ‘BB’ dla kredytu terminowego Cyfrowego Polsatu w wysokości 
2,5 mld zł oraz kredytu rewolwingowego w wysokości 500 mln zł, a także rating ‘B+’ dla obligacji high yield 
wyemitowanych przez spółkę Eileme2. 

Decyzja S&P podyktowana jest pozytywną oceną rozważanego przez Cyfrowy Polsat refinansowania całkowitego 
zadłużenia Grupy. S&P ocenia, że może ono przynieść Grupie szereg korzyści: 

- dostęp do rachunku przepływów pieniężnych Metelem, w związku z potencjalnym ograniczeniem restrykcji w 
dokumentacji kredytowej,  

- minimalizacja ryzyka walutowego, w związku z rozważanymi przez Grupę złotówkowymi instrumentami 
finansowymi, 

- niższe koszty obsługi długu. 

S&P bardzo pozytywnie ocenia nie tylko rozważane refinansowanie, ale także przeprowadzoną integrację Cyfrowego 
Polsatu z Polkomtelem, potencjał biznesowy połączonej Grupy i w konsekwencji większą dywersyfikację portfolio 
produktów i usług, rozwój oferty konwergentnej smartDOM oraz fakt posiadania największej w Polsce sieci w 
najnowocześniejszej technologii LTE.  

S&P podejmie decyzję co do podniesienia ratingów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu w ciągu 3 miesięcy, kiedy 
spodziewa się podjęcia przez Grupę decyzji co do refinansowania. 

Więcej>> http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/ratingi-cyfrowego-polsatu-polkomtelu-na-liscie-obserwacyjnej-
standardpoors-ze-wskazaniem 
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Polsat liderem oglądalności w kwietniu w obu grupach 

Telewizja POLSAT kontynuuje doskonałą passę - po zwycięstwie w rankingu oglądalności w pierwszym kwartale tego 
roku, również kwiecień może zaliczyć do bardzo udanych. Polsat okazał się liderem oglądalności w pierwszym 
miesiącu wiosny w obu grupach audytoryjnych, notując wynik na poziomie 14,2% SHR w grupie komercyjnej i 12,5% 
SHR w grupie wszystkich badanych 4+. Polsat wyprzedził w grupie wiekowej 16-49 kolejno: TVN (12,8% SHR), TVP1 
(8,14% SHR) i TVP2 (8,01% SHR), a wśród wszystkich badanych: TVP1 (12,1% SHR), TVN (11,2% SHR) i TVP2 (9% SHR). 
Polsat udanie rozpoczął również maj, zostając liderem oglądalności w czasie długiego weekendu w grupie 
komercyjnej - z wynikiem 12,4% SHR. 
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2015-05-04 25,39 24,73 24,73 -1,55% 4 216 

2015-05-05 24,95 24,55 24,83 0,40% 4 947 

2015-05-06 25,44 24,70 25,44 2,46% 8 460 

2015-05-07 25,89 25,35 25,75 1,22% 13 537 

2015-05-08 25,95 25,45 25,55 -0,78% 7 397 

Akcje Cyfrowego Polsatu 

Biuletyn IR Cyfrowego Polsat Polsatu 4 – 10 maja 2015 8 



Kalendarz inwestora 

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

14 maja 2015 r.  Publikacja wyników za I kwartał 2015 rok 

Harmonogram publikacji: 

7:00                    Publikacja raportu kwartalnego w systemie ESPI 

8:00                    Publikacja raportu kwartalnego na naszej stronie         
                            internetowej http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow  

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 telekonferencji: 

Data:                          14 maja 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:      964416#  

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=135294007
&PIN=964416  

18 maja 2015 r.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
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