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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

Parkiet: Prospekt obligacji nie zabrania przejęć 

Autor: ziu 

Analitycy z biur maklerskich spodziewają się, że w II kw. 2015 
roku grupa Cyfrowy Polsat osiągnie 2,45 mld zł przychodów, 
940 mln zł EBITDA i 231 mln zł zysku netto. W porównaniu z 
wynikami raportowanymi przez grupę sprzed roku to spory 
wzrost, ale wyniki nie są w pełni porównywalne z uwagi na 
nabycie sieci komórkowej Plus 7 maja 2014 r.  

Analitycy uważają, że liczba klientów grupy lekko zmalała, a 
operator sieci Plus notował spadek przychodów z usług 
głosowych. Z drugiej strony spodziewają się, że Telewizja Polsat 
umocniła pozycję na rynku reklamy telewizyjnej.  

W kwestii refinansowania zadłużenia, uplasowano obligacje 
niezabezpieczone za 1 mld zł. Zgodnie z treścią prospektu 
pierwsze odsetki grupa wypłaci w styczniu przyszłego roku oraz 
może przejmować firmy o pokrewnej działalności. Przy 
transakcji powyżej 200 mln zł potrzeba będzie opinia 
zewnętrznej firmy o wycenie przejmowanego podmiotu. Grupa 
zobowiązała się m.in. do utrzymania wskaźnika dług netto do 
EBITDA na koniec kolejnych kwartałów poniżej 4,5x.  

11.08 

Parkiet: Cyfrowy Polsat 

Decyzją zarządu GPW 12 sierpnia (środa) do obrotu na rynku 
Catalyst trafią obligacje grupy o wartości nominalnej 1 mld zł. 
Jest ich milion, każda o wartości tysiąca złotych.  

 

12.08 Rzeczpospolita: Grzechy Pierworodne aukcji LTE 

Autor: Anna Streżyńska 

Na łamach dziennika „Rzeczpospolita” Anna Streżyńska, była 
prezes UKE, pisze o tym, że „rozstrzygnięcie aukcji na obecnie 
zdefiniowanych warunkach jest nie tylko mało prawdopodobne,  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

12.08 ale przed wszystkim byłoby szkodliwe dla rynku, jego rozwoju i 
aspiracji polskiego społeczeństwa cyfrowego.” 

Streżyńska podsumowuje najważniejsze, jej zdaniem, wady 
aukcji w obecnym kształcie. Pisze m.in. o tym, że obligatoryjne 
pokrycie siecią LTE pokrywa się w istotnym stopniu z węzłami i 
zasięgiem lokalnych sieci szerokopasmowych budowanych z 
funduszy unijnych. Ponadto zgodnie z założeniami aukcji 
maksymalnie można licytować 2 bloki po 10 MHz z całego 
zakresu, który wynosi 25 MHz. Zatem siłą rzeczy rozstrzygnięcie 
aukcji musi dyskryminować jednego lub więcej graczy 
rynkowych. Co więcej, konstrukcja aukcji eliminuje możliwość 
uruchomienia samodzielnie przez jednego z graczy technologii 
LTE Advanced, która wymaga szerokości pasma na poziomie 
2x15 MHz. Streżyńska pisze, że „to z kolei oznacza, że dobro 
rzadkie, jakim są częstotliwości radiowe, zostałoby 
rozdysponowane w sposób uniemożliwiający ich efektywne 
wykorzystanie.” Zdaniem Streżyńskiej w związku z powyższym 
należy unieważnić aukcję i przemyśleć na nowo jej przyszły 
kształt.  

Rzeczpospolita: Kontrowersyjna aukcja 

Autor: Urszula Zielińska 

Wśród analityków giełdowych przybywa opinii, że aukcja 
zostanie odwołana. Taki pogląd wyraził Raiffeisen Centrobank 
oraz Dom Maklerski mBanku. Szefowa UKE, Magdalena Gaj nie 
potwierdza zamiaru odwołania aukcji.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

12.08 We wtorek blok pasma 800 MHz kosztował 1,08 mld zł. Suma 
najwyższych ofert złożonych na wszystkie dostępne bloki 
częstotliwości wyniosłą 5,87 mld zł, ponad 3,6 razy więcej niż w 
chwili startu w lutym br.  

13.08 Polska Agencja Prasowa: UKE nie planuje unieważnić lub odwołać 
aukcji częstotliwości 

Autor: seb/kuc/asa 

Urząd Komunikacji Elektronicznej nie prowadzi analiz 
dotyczących unieważnienia bądź odwołania aukcji częstotliwości 
- poinformował urząd na stronach internetowych.  

"Jednocześnie Prezes UKE ponownie podkreśla, iż jedynie od 
uczestników aukcji zależy w jakim momencie proces zostanie 
zakończony. Uczestnicy aukcji zgodnie z warunkami zawartymi w 
dokumentacji aukcyjnej kształtują ceny za dane bloki 
częstotliwości. Przy czym jedynym kryterium w aukcji jest 
wysokość zadeklarowanej kwoty, a podmioty biorące w niej 
udział zobowiązały się, przystępując do aukcji, do zapłaty ceny, 
którą zadeklarowały w ofertach" - napisano w komunikacie.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

17.08 Rzeczpospolita: Telekomy czeka rewolucja 

Autor: Urszula Zielińska 

Coraz wyraźniej różnią się strategie operatorów 
telekomunikacyjnych. Orange i T-Mobile Polska stawiają na 
pakiety usług mobilnych i stacjonarnych, przy czym pierwszy 
silniej w segmencie klientów indywidualnych, a drugi – usług dla 
firm. Grupie Cyfrowy Polsat, obejmującej sieć komórkową Plus, 
platformę satelitarną i nadawcę TV Polsat, bliżej do operatorów 
telewizji kablowej. Tylko P4, operator Play, decyzję o zmianie 
strategii ma dopiero przed sobą, ponieważ rośnie w 
podstawowym biznesie, zdobywając nowych klientów.  

Zdaniem Mirosława Godlewskiego, byłego prezesa Netii, spadek 
przychodów i zysków największych operatorów 
telekomunikacyjnych to efekt konkurencji przychodzącej spoza 
ich podstawowego rynku. 

Najnowsze dane GUS wskazują na niewielkie podwyżki cen za 
najważniejszą dziś usługę - dostęp do internetu. Godlewski 
uważa, że sposobem na rozwój operatorów jest agresywniejsze 
wejście w obszar streamingu treści wideo.  

Według dziennika „Rzeczpospolita” o mocniejszym wejściu w 
biznes telewizyjny myśli Play. Nowa strategia mogłaby pomóc 
udziałowcom dobrze wycenić udziały P4. Według TMT Finance, 
jeden z udziałowców P4 – Novator – w 2016 r. rozważy wyjście 
ze spółki.  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 39 
11 sierpnia 2015 r.  

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2015 r. powziął wiadomość o podjęciu 
przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 810/2015 z dnia 10 sierpnia 
2015 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji 
na okaziciela serii A spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Uchwała”). Zgodnie z § 1 pkt 1 Uchwały, Zarząd GPW postanowił 
określić dzień 12 sierpnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 
1.000.000 obligacji serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCFRPT00039” („Obligacje”). Zgodnie z § 1 pkt 2 Uchwały Obligacje będą 
notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CPS0721”. 

Informacja o emisji Obligacji została przekazana do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym Spółki numer 
35/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. 
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2015-08-10 22,77 22,29 22,63 1,71% 3 920 

2015-08-11 22,81 22,55 22,77 0,62% 4 317 

2015-08-12 22,74 22,24 22,55 -0,97% 10 593 

2015-08-13 23,01 22,47 22,70 0,67% 6 502 

2015-08-14 23,00 22,65 22,86 0,70% 7 651 

2015-08-17 22,98 22,33 22,65 -0,92% 4 713 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

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

18 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

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