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Przegląd prasy

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce
Puls Biznesu: Droga aukcja miesza na rynku 06 07Puls Biznesu: Droga aukcja miesza na rynku
Autor: MZAT
Aukcja częstotliwości zwolnionych przez telewizję analogową
trwa już prawie pół roku. Operatorzy, którzy chcą
wykorzystywać częstotliwość z pasma 800 MHz cały czas

06.07

wykorzystywać częstotliwość z pasma 800 MHz cały czas
przebijają oferty. Obecnie, najwyższa zadeklarowana kwota za
jeden blok wynosi 791,38 mln zł. Midas, kontrolowany przez
Zygmunta Solorza‐Żaka zażądał zwołania na 20 lipca
zgromadzenia obligatariuszy w celu m.in. wyłączenia
maksymalnego wskaźnika dźwigni finansowej z konwenantów
obligacji. Według Midasa zmiany są konieczne, bo spółka
będzie musiała zainwestować w infrastrukturę dla
częstotliwości z pasma 800 MHz, która to zostanie
wykorzystana do dostarczania Internetu mobilnego LTEwykorzystana do dostarczania Internetu mobilnego LTE.

Parkiet: Giełdowi miliarderzy w tym roku radzą sobie gorzej niż
rynek
Autor: Katarzyna Kucharczyk
Portfele największych inwestorów są warte ponad 25 mld zł. To
nieznacznie mniej niż na początku stycznia. Najbogatszy
niezmiennie jest Zygmunt Solorz‐Żak – jego giełdowy majątek
mocno wzrósł w ubiegłym roku, po tym, jak Cyfrowy Polsat
sfinalizował przejęcie Polkomtelu. Od tego czasu wartośćsfinalizował przejęcie Polkomtelu. Od tego czasu wartość
portfela Solorza‐Żaka utrzymuje się na stosunkowo stabilnym
poziomie około 10 mld zł. Od początku stycznia wzrosła o
niespełna 2 proc. Solorz zostawił w tyle takie nazwiska, jak:
Sołowow, Czarnecki czy Kulczyk.
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07.07 Parkiet: Co będzie z dywidendą z Orange Polska?

Autor: Urszula Zielińska
Od poniedziałku, uczestnicy aukcji częstotliwości z zakresu 800 i
2600 MHz ponownie licytują bloki pasma. Mimo, że ceny w
aukcji sięgnęły już ponad 4,4 mld zł, to Orange Polska, T‐Mobile,
P4, Polkomtel i Net Net w dalszym ciągu walczą, mimo iż ryzyko,
że gra nie zakończy się ani sukcesem telekomów, ani
organizatora aukcji – Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest
coraz większe. Niepewne zakończenie sprawia, że analitycy zcoraz większe. Niepewne zakończenie sprawia, że analitycy z
biur maklerskich nie są przekonani, czy Orange wypłaci w
przyszłym roku dywidendę. „Myślę, że dywidenda Orange w
przyszłym roku będzie niższa, niż tegoroczna” – przyznaje Hanna
Kędziora, analityk DM Trigon. Biuro w kwietniu utrzymało
l i j” d k ji O d 10 3 łzalecenie „trzymaj”, podnosząc wycenę akcji Orange do 10,3 zł.

Parkiet: Wezwanie na TVN bez niespodzianki: 20 zł za akcję
Autor: Magdalena Lemańska
Kontrolujący TVN od ubiegłego tygodnia Scripps Networks
Interactive w wezwaniu na brakujące 45,63 proc. akcji TVN
zgodnie z oczekiwaniami części rynku zaoferuje za akcję 20 zł.
„Wezwanie po tej cenie nie jest zaskoczeniem, bo ten poziom
pojawił się w komentarzach TVN Uważam że wezwaniepojawił się w komentarzach TVN. Uważam, że wezwanie
zakończy się powodzeniem, gdyż cena jest atrakcyjna. Minusem
jest fakt, że zniknie z parkietu w Warszawie duża, płynna spółka
z ciekawego i cyklicznego sektora” – ocenia Konrad Księżopolski,
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analityk BESI. W piątek TVN podał, że na wypłatę dywidendy za
2014 r. przeznaczy 102,07 mln zł, co w przeliczeniu daje 30
groszy na każdą akcję. Po objęciu wszystkich akcji polskiej spółki
Scripps planuje wycofać ją z GPW. SNI jest notowane na giełdzie
w Nowym Jorkuw Nowym Jorku.

11‐12. 
07

Parkiet: Netia – Nowe finansowanie na TK Telekom i kolejne trzy
lata. Z właścicielemw jednym banku
A t ZIUAutor: ZIU
9 lipca spółki z grupy Netii zawarły z mBankiem oraz DNB Bank
Polska ASA umowę trzyletniego kredytu na 400 mln zł. Netia
przeznaczy część pieniędzy na spłatę dotychczasowego
zadłużenia z listopada ub r Pozostała część kredytu ma posłużyćzadłużenia z listopada ub. r. Pozostała część kredytu ma posłużyć
na „realizację inwestycji związanej z nabyciem udziałów w spółce
TK Telekom”. Spłatę kredytu rozłożono na sześć półrocznych rat,
termin spłaty ostatniej to lipiec 2018 r. Na koniec marca grupa
miała około 300 mln zł zobowiązań finansowych. Kwartał

k ł k l łzamknęła z wynikiem EBIDTA na poziomie 113 mln zł. Netia nie
podała szczegółów warunków umowy z bankami.
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Ostatnie wydarzenia
Raport bieżący 34/2015
10 lipca 2015 r.

Przydział obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lipca 2015 r. postanowił o dokonaniu
przydziału 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i
łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN („Obligacje”). Obligacje zostały przydzielone łącznie 52
inwestorom.
Informacja o rozpoczęciu oferty publicznej i emisji Obligacji została przekazana do wiadomości publicznej w
raporcie bieżącym Spółki numer 33/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsat Polsatu 6 – 12 lipca 2015 5



Ostatnie wydarzenia
Komunikat prasowy
6 lipca 2015

Rekordowy weekend kanałów sportowych Polsatu. Niemal 2 mln widzów meczu Polska – USA w siatkarskiej Lidze
Światowej
Siatkarska reprezentacja Polski zdobyła niezbędne punkty i zagra w turnieju finałowym Ligi Światowej, który
odbędzie się w Rio de Janeiro od 15 do 19 lipca. Oglądalność piątkowego meczu na antenie Polsat Sport i Polsat
Sport News w grupie komercyjnej 16‐49 osiągnęła wynik na poziomie 14,5 % udziałów w widowni. Więcej>>
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/rekordowy‐weekend‐kanalow‐sportowych‐polsatu‐niemal‐2‐mln‐widzow‐
meczu polska usa wmeczu‐polska‐usa‐w

Komunikat prasowy
7 lipca 2015

Rekordowe wyniki Szóstki w czerwcu
Czerwiec był najlepszym miesiącem w historii Szóstki pod względem udziałów w rynku.
W grupie komercyjnej wyniosły one 1,6% i były prawie dwukrotnie większe w porównaniu z czerwcem 2014
(wzrost rok do roku o 94%). Z kolei udziały w całej widowni osiągnęły 1,3% i były o 57% wyższe niż w czerwcu roku
poprzedniego.
Jeszcze wyższe rekordy zanotowała Szóstka wśród widzów naziemnej telewizji cyfrowej. Średnie udziały czerwca w
grupie 16‐49 osiągnęły tu 4,1%, notując przyrost o 80% w stosunku do czerwca roku ubiegłego oraz zyskując
i l d k j i j ś ód ji dbi h i i W i 4 d i ł i łniemal dwa punkty procentowe – najwięcej spośród stacji odbieranych naziemnie. W grupie 4+ udziały wyniosły

prawie 3%, przy wzroście rok do roku o 53%.
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Akcje Cyfrowego Polsatuj y g

Data
Cena 

maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

2015‐07‐06 24,40 23,40 23,50 ‐3,29% 11 658

2015‐07‐07 23,70 22,21 22,29 ‐5,15% 9 597

2015‐07‐08 22,50 22,06 22,30 0,04% 7 811

2015‐07‐09 22,43 22,06 22,10 ‐0,90% 6 284

2015‐07‐10 23,20 22,20 22,90 3,62% 9 772
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Kalendarz inwestora

12 – 26 sierpnia 2015 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2015 r. 

26 sierpnia 2015 r.  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r. 
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