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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

Rzeczpospolita: Konsekwencje aukcji LTE będą dyktować rytm 
operatorom telekomunikacyjnym  

Autor: Urszula Zielińska  

Jeśli uda się rozwiązać wątpliwości związane z aukcją 
elektroniczną, to w 2016 r. możemy być świadkami 
pierwszych wdrożeń LTE na częstotliwości 800MHz. Na razie 
wygląda na to, że w nowym roku nadal będzie głośno na jej 
temat. Zygmunt Solorz-Żak oficjalnie kontestuje wyceny 
uzyskane prze państwo w aukcji. W Wigilię giełdowy Midas, 
ogłosił, że przy tak wysokich cenach nie będzie 
zainteresowany współpracą z żadnym z podmiotów, które 
wygrały pasmo. Midas poinformował też, że poprzez Aero2 
kupił 51% udziałów w Sferii, która uzyskała blok pasma 
800MHz przed aukcją.  

2016 r. będzie też rokiem przygotowań operatorów do 
zniesienia opłat roamingowych, a w okresie przejściowym do 
obniżki cen od 30 kwietnia.  

Przyszły rok ciekawie może wyglądać pod względem fuzji. 
Zakup Midasa zapowiedział już Cyfrowy Polsat. Na dalsze 
zakupy może się wybrać dążący do budowy operatora 
zintegrowanego T-Mobile Polska, któremu brakuje tylko sieci 
stacjonarnej obsługującej klientów detalicznych oraz – 
inaczej niż Plus czy Orange PL – również usług płatnej 
telewizji. To sprawia, że może być zainteresowany 
przejęciem Netii czy sieci kablowej UPC 

 

28.12 Rzeczpospolita: Nadciąga rok zmian w telewizji  

Autor: Magdalena Lemańska   

Nowy rok na pewno będzie bardzo ożywiony na rynku 
telewizyjnym. W okolicy półrocza ruszy nowy pakiet stacji 
naziemnych.  

Ważne kwestie związane z mediami publicznymi rozstrzygną się w 
pierwszym kwartale tego roku. Zapowiedzi PiS przekształcenia 
mediów publicznych w media narodowe niebędące już spółkami 
prawa handlowego mogą się wiązać z ograniczeniem ich 
możliwości reklamowych. Konsekwencje tej decyzji dotknęłyby 
jednak też mediów prywatnych: wedle przedstawicieli PiS 
rozważane jest obciążenie ich opłatami na stacje publiczne.   

W 2016 r. może też się rozstrzygnąć, czy oferta darmowej 
naziemnej telewizji cyfrowej będzie rozbudowywana przez 
nadawców o wysokiej rozdzielczości HD. Z taką intencją o 
częstotliwości MUX5 wnioskował już w UKE Emitel, operator 
cyfrowych kanałów naziemnych.   

W lutym branża internetowa pozna następcę badania 
Megapanelu dostarczanego przez Gemiusa – nowe badanie 
PLaNET realizowane przez GfK.  

Na pograniczu internetu czy telewizji wciąż oczekiwana jest 
również mała rewolucja związana ze spodziewanym startem 
Netflixa w Polsce.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

Puls Biznesu: Cyfrowy Polsat gra częstotliwościami  

Autor: Marcel Zatoński  

Polkomtel z grupy Solorza-Żaka nie będzie rozwijał sieci LTE 
na drogich częstotliwościach 800MHz. Zagadką pozostaje to, 
co zrobi kojarzony z Grupą Cyfrowego Polsatu NetNet, który 
za ponad 2 mld zł wylicytował jeden blok w paśmie 800 
MHz. NetNet oprotestował procedurę aukcyjną i nie 
wiadomo czy odbierze decyzję rezerwacyjną. Sytuację 
dodatkowo gmatwa to, że grupa Zygmunta Solorza-Żaka już 
dysponuje – jako jedyna rynku – pasmem 800MHz. Na mocy 
uzgodnień z ministerstwem cyfryzacji jeden blok w nim 
otrzymała do 2018 r. W ubiegłym tygodniu kontrolę nad nim 
przejął Midas, również kontrolowany przez Zygmunta 
Solorza.  

- (…) Ostatni komunikat, wraz z wcześniejszą informacją o 
przejęciu Sferii przez Midasa, który w przyszłym roku 
prawdopodobnie zostanie wchłonięty przez Cyfrowy Polsat 
układa się w logiczną całość. Spółki kontrolowane przez 
Zygmunta Solorza-Żaka mają wystarczająco dużo 
częstotliwości do rozwoju sieci LTE, a ponadto mogą 
zwiększyć jej pojemność dzięki nowym technologiom, nie 
zamierzając kupować od nikogo pakietów danych drogiego 
pasma 800MHz. Nie zostało to powiedziane wprost, ale jeśli 
taki scenariusz zostanie zrealizowany, to można 
przypuszczać, że spółka NetNet nie zdecyduje się na 
zapłacenie ponad 2 mld zł za wylicytowany blok. – 
powiedział Konrad Księżpolski, szef analiz Haitong Banku  

29.12 
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

Rzeczpospolita: Polsat strzelił gola telewizyjnej konkurencji  

Autor: Barbara Sowa  

Mijający rok należał do polskiej reprezentacji w piłce nożnej. 
Nie tylko dlatego, że wywalczyła awans do Euro 2016. 

 – Polsat, który od lat konsekwentnie inwestuje w sport, jest 
największym wygranym mijającego roku. Otwierają się przed 
nim nowe pola. Nie chodzi tylko o budowanie wizerunku, bo 
stacja Zygmunta Solorza-Żaka dawno przestała być 
kojarzona z siermiężnym disco polo. Chodzi o biznesowe 
możliwości. Przy okazji transmisji mistrzostw będzie mógł 
uruchomić sprzedaż dekoderów i dodatkowych usług. 
Porażka TVP, która w takim momencie przegrała w wyścigu 
o swoje prawa, jest wyjątkowo bolesna – mówi Piotr Piętka, 
Prezes Starcom MediaVest Group  

30.12 Rzeczpospolita: Polacy pozbywają się telewizorów  

Autor: Magdalena Lemańska  

Ze zaktualizowanych zmiennych na podstawie których 
prowadzone są badania telemetryczne Nielsena, do których dotarł 
dziennik wynika, że odsetek gospodarstw domowych, w których 
nie ma telewizora, wzrósł w Polsce w 2015 r. z 3,8% do 4,1%. To 
trend powszechny nie tylko w Polsce, idący w parze z tendencją 
do rezygnowania z tradycyjnej płatnej telewizji i zastępowania jej 
internetowymi odpowiednikami w rodzaju Netflixa, Hulu czy 
Apple TV.  

Z estymacji Nielsena wynika, że okrzepł na razie pęd do bezpłatnej 
TV naziemnej jako jedynego źródła telewizji. Takie domy stanowią 
34% wszystkich i jest to procentowo tyle samo co rok wcześniej. 
Najwięcej gospodarstw wciąż korzysta z platform satelitarnych 
(36%) i ich odsetek wzrósł. Dostęp do kablówek ma 30% 
gospodarstw i jest to nieco mniej niż rok wcześniej.  
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Raport bieżący nr 52 
28 grudnia 2015 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raport bieżący nr 53 
30 grudnia 2015 r. 
 

Podjęcie decyzji dotyczących inwestycji w dalszy rozwój sieci  

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 grudnia 2015 roku powziął informację o 
podjęciu uchwał przez Zarząd i Radę Nadzorczą Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel”), podmiotu w 100% zależnego wobec 
Spółki, w sprawie dalszego rozwoju sieci, na mocy której Polkomtel będzie inwestował w dalszy rozwój sieci w oparciu o 
obecnie posiadane i wykorzystywane częstotliwości. Zarząd Polkomtel na podstawie przeprowadzonych analiz uznał, że 
potencjalna współpraca z podmiotami, które wylicytowały częstotliwości 800 MHz na bardzo wysokich poziomach 
cenowych w aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800 MHz, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej 10 października 2014 roku, byłaby nieopłacalna i nieracjonalna zarówno dla Grupy Kapitałowej Spółki, jak 
i jej klientów. 

Zarząd Polkomtel spodziewa się, że rozbudowa sieci 1800 MHz przy zastosowaniu najnowszych technologii ODU-IDU 
(Outdoor Unit Indoor Unit) pozwolą osiągnąć zasięg sieci zbliżony do częstotliwości 800 MHz. Kolejnym istotnym 
rozwiązaniem będzie refarming częstotliwości 900 MHz oraz 2100 MHz. W efekcie spodziewany jest wyższy poziom 
jakości usług dostępu do Internetu niż w przypadku sieci 800 MHz, przy znacznie niższych nakładach kapitałowych. 
Docelowo może przełożyć się to na atrakcyjniejsze usługi i ceny dla klientów niż w przypadku rozbudowy sieci na 
częstotliwości 800 MHz. Wobec powyższego Polkomtel opracowuje model rozwoju sieci w oparciu o częstotliwości 900 
MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz. 
 

Doręczenie przez Eileme 2 AB (publ) warunkowego zawiadomienia o umorzeniu wyemitowanych przez tę spółkę 
niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem 
zapadalności w 2020 roku 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje o doręczeniu obligatariuszom w dniu 30 grudnia 2015 r. 
przez jej spółkę zależną – Eileme 2 AB (publ)) (Eileme 2) - zawiadomienia o umorzeniu (ang. notice of redemption) 
wszystkich wyemitowanych przez Eileme 2 niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln 
EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu, odpowiednio, 11¾% dla transzy EUR 
oraz 11⅝% dla transzy USD (ang. 542,500,000 Senior Notes due, $500,000,000  Senior Notes due 2020) (Obligacje HY). 
Umorzenie Obligacji HY ma nastąpić w dniu 1 lutego 2016 r. (Dzień Umorzenia). 
Umorzenie Obligacji HY będzie możliwe po spełnieniu (bądź uchyleniu przez Eileme 2, według własnego uznania) 
warunku w postaci otrzymania przez Polkomtel sp. z o.o. (Polkomtel) środków netto (ang. net cash proceeds), po 
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przewalutowaniu oraz doliczeniu kosztów i wydatków, w kwocie wystarczającej na umożliwienia dokonania przez Eileme 
2 wszelkich płatności w związku z umorzeniem Obligacji HY, na podstawie umowy kredytów (ang. senior facilities 
agreement), którą m.in. Eileme 2, Polkomtel, UniCredit Bank AG, London Branch, jako agent oraz Citicorp Trustee 
Company Limited jako agent zabezpieczeń zawarli 21 września 2015 r. (Umowa Kredytów). O zawarciu Umowy 
Kredytów oraz możliwości przeznaczenia części środków udostępnionych na jej podstawie na spłatę Obligacji HY Spółka 
poinformowała w raporcie bieżącym nr 42 z 21 września 2015 r. 
Obligacje HY zostaną umorzone po cenie równej, odpowiednio, 105,875% wartości nominalnej transzy EUR Obligacji HY 
oraz 105,813% wartości nominalnej transzy USD Obligacji HY, powiększonej o naliczone i należne odsetki łącznie 
177.065,97 EUR dla transzy EUR oraz 161,458,33 USD dla transzy w USD. 

 
 

Komunikat prasowy 
28 grudnia 2015 r. 
 

 

Oświadczenie Polkomtelu w sprawie częstotliwości 800 MHz 

Polkomtel, spółka z Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu, analizując modele kosztowe dalszego rozwoju sieci oraz usług 
dla klientów, podjął decyzję, że bardziej opłacalne i efektywne, a jednocześnie zapewniające najwyższą jakość usług 
będzie rozwijanie sieci na częstotliwościach innych niż 800 MHz 

Od początku 2014 roku Polkomtel propagował koncepcję jednej, wspólnej sieci dla wszystkich operatorów, jako jedynej 
racjonalnej i opłacalnej dla wykorzystania częstotliwości 800 MHz. Polkomtel stał na stanowisku, że najlepsza dla Polski i 
Polaków byłaby jedna, wspólna sieć zapewniająca najlepszą jakość i najwyższą prędkość transmisji danych. Dwie sieci po 
maksymalnie dopuszczalne prawnie 15 MHz (2x15 MHz) miały być jedynie etapem przejściowym w kierunku jednej sieci 
1x30 MHz. W tym kontekście jednak zaskakujące było licytowanie po 10 MHz (razem 20 MHz) przez współpracujące ze 
sobą i współkorzystające z częstotliwości firmy Orange i T-Mobile. 

Polkomtel wycofał się z aukcji z aktywnego licytowania bloków 800 MHz w marcu 2015 roku na poziomie około 360 mln 
PLN za jeden blok. Polkomtel ogłosił, że stwarza w ten sposób szanse innym uczestnikom na szybsze zakończenia aukcji 
na racjonalnych biznesowo poziomach cenowych i jest zainteresowany współpracą z nimi dla realizacji wyżej opisanego 
celu.  

Więcej>> http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/oswiadczenie-polkomtelu-w-sprawie-czestotliwosci-800-mhz  
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Komunikat prasowy 
28 grudnia 2015 r. 
 

POLSAT bezkonkurencyjny w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia 

Wigilia Bożego Narodzenia zdecydowanie należała do Telewizji POLSAT! Tego dnia stację wybierał średnio niemal co 
piąty widz. W grupie komercyjnej POLSAT zgromadził udziały w rynku na poziomie 19% i zdeklasował konkurencję. 
Niemal 3 mln widzów zasiadły do wigilijnej kolacji przy emitowanych przez Telewizję POLSAT dźwiękach najpiękniejszych 
polskich kolęd w wykonaniu plejady polskich artystów. „Wielkie Kolędowanie z POLSATEM – Kraków 2015” - koncert w 
krakowskiej bazylice pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu zapewnił stacji pozycję lidera w trakcie emisji programu i 
udziały na poziomie 29,5% wśród wszystkich oglądających oraz 28% w grupie komercyjnej. „Kevin sam w domu” to 
pozycja, bez której połowa dzieci nie wyobraża sobie Świąt. Przygody niesfornego chłopca przyciągnęły w wigilijny 
wieczór przed telewizory prawie 4,1 mln widzów. W czasie jego emisji POLSAT był najchętniej oglądaną stacją w obu 
grupach i zanotował rekordowe udziały: niemal 40% w grupie 16-49 i 31% w grupie 4+, zaś wśród dzieci w wieku 4-12 
lat aż 45,5%! Warto wspomnieć, że w trakcie 3 świątecznych dni stacja zanotowała średnio 13,5% udziały w grupie 
komercyjnej, co oznacza, że widzowie w wieku 16-49 najchętniej spędzali je właśnie z Telewizją POLSAT.  

 
 

 

Więcej>> http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/polsat-bezkonkurencyjny-w-wigilie-swieta-bozego-narodzenia  
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2015-12-28 22,43 21,97 22,00 -1,30% 10 805 

2015-12-29 22,35 21,58 21,65 -1,59% 80 048 

2015-12-30 21,90 20,88 20,88 -3,56% 14 122 

2015-12-31 - - - - - 

2016-01-01 - - - - - 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

20 – 21 stycznia 2016 r.  dbAccess CEEMEA Conference, Londyn 

15 – 29 lutego 2016 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2015 r. 

29 lutego 2016 r. Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r. 
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