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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

08.06 Parkiet: Telekomunikacja 

Autor: ziu 

Suma najwyższych cen w aukcji częstotliwości 800/2600 MHz za 
19 bloków pasma wzrosła do około 3,7 mld zł. Za jeden blok 
pasma 800 oferowano średnio niecałe 650 mln zł (maksymalnie 
653 mln zł) a za blok pasma 2600 niecałe 32 mln zł. 

Puls Biznesu: Play chce udzielać pożyczek on-line 

Autor: Eugeniusz Twaróg, Magdalena Wierzchowska 

Z nieoficjalnych informacji Pulsu Biznesu wynika, że P4, operator 
sieci Play, chce przejąć zagraniczną firmę pożyczkową. – Nie 
komentujemy planów naszych właścicieli – mówi Marcin 
Gruszka, rzecznik Playa.  

Wchodząc w działalność pożyczkową, Play – w odróżnieniu od 
konkurentów – nie byłby pośrednikiem bankowym i z nikim nie 
musiałby dzielić się marżą. Zainteresowanie banków współpracą 
z telekomami jest duże, jednak istniejące alianse dowodzą, że 
nie jest to łatwy biznes. Pierwsze wyniki sprzedażowe są bardzo 
dobre – T-Mobile podał, że od maja ub.r. pozyskał 515 tys. 
klientów bankowych, a Orange, który wystartował pół roku 
później, miał na koniec I kw. 90 tys. klientów. Dane te pokazują 
jedynie przyrost rachunków, nic nie mówią o transakcyjności czy 
dochodach z klientów bankowych. Zdaniem przedstawiciela 
jednego z banków model bankowo-telekomunikacyjnych 
aliansów wykazał duży potencjał akwizycyjny, natomiast dużo 
jest do zrobienia w zakresie aktywizacji klientów.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

Parkiet: Akcje Cyfrowego Polsatu i PAK trafiły do FIZ 

Autor: Urszula Zielińska 

Zygmunt Solorz-Żak, założyciel Cyfrowego Polsatu i główny 
akcjonariusz Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, 
ulokował akcje warte 1,6 mld zł w trzech funduszach.  

Z raportów bieżących Cyfrowego Polsatu i PAK wynika, że 
papiery zostały ulokowane w spółce Embud, która trafiła do 
portfela funduszu zamkniętego prowadzonego przez 
towarzystwo funduszy przy Plus Banku.  

Cyfrowy Polsat poinformował, że IB 8 Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów Niepublicznych objął udziały w spółce 
FIZAN Limited, która z kolei jest podmiotem dominującym 
wobec Embudu. Embud posiada 58,06 mln akcji Cyfrowego 
Polsatu.  

Solorz-Żak przeprowadza zamiany także w swoim portfelu akcji 
PAK (51,55% kapitału i głosów na zgromadzeniu). Papierów się 
nie pozbywa, ale 18,67% kapitału o wartości 220 mln zł 
ulokował w funduszach prowadzonych na zlecenie przez 
Ipopemę i Trigon.  

09.06 

11.06 Rzeczpospolita: Daszczyński przejmuje telewizję 

Autor: Marcin Pieńkowski 

Rada Nadzorcza wybrała nowy zarząd TVP. Na stanowisko 
prezesa publicznej telewizji rada rekomendowała Janusza 
Daszczyńskiego, a na jego zastępców wskazała Wiesława Rolę 
oraz dotychczasowego wiceprezesa Mariana Zalewskiego. 
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

11.06 Puls Biznesu: Giełda będzie uboższa o TVN 

Autor: Magdalena Wierzchowska 

Scripps Networks Interactive (SNI) poinformował, że chce kupić 
100% akcji TVN. To zaskoczenie, do tej pory inwestor mówił o 
objęciu 66-procentowego progu wymaganego przez prawo.  

SNI podkreślał kilkakrotnie, że TVN ma być dla niego platformą 
ekspansji na rynek europejski. Ma też kilka pomysłów na rozwój 
organiczny TVN. – Chcemy wejść w mocno konkurencyjną 
działalność związaną z nielinearnym przekazem telewizyjnym. 
Będziemy mogli w pełni zdyskontować nasze inwestycje, jeśli 
będziemy mogli je rozwijać z dala od opinii publicznej – mówi 
Markus Tellenbach, prezes TVN. Zdaniem Marka Sowy, eksperta 
medialnego, pełna kontrola nad spółką i brak krótkoterminowej 
presji zewnętrznych akcjonariuszy na kwartalne wyniki oznacza 
pełną swobodę w kształtowaniu linii programowej i w zawieraniu 
biznesowych sojuszy w Polsce i w regionie. 

Inwestorzy giełdowi zareagowali na komunikat SNI optymizmem. 
Wcześniej amerykański inwestor zapowiadał, że w wezwaniu na 
akcje zaoferuje 20 zł za akcję. Spółka deklaruje, że ostateczna 
decyzja nie została podjęta, analitycy spodziewają się jednak 
utrzymania sygnalizowanej kwoty. Zdaniem Konrada 
Księżopolskiego, dyrektora działu analiz BESI, jest to atrakcyjna 
wycena. Spodziewa się restrukturyzacji zadłużenia TVN oraz 
zmniejszenia kosztów produkcji treści – dzięki wsparciu Scripps 
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

11.06 TVN może mieć niższe ceny dostępu do bibliotek Hollywood i 
dostęp do lifestyle’owych tematów.  

Zdjęcie TVN z parkietu to negatywna wiadomość dla 
warszawskiej giełdy – zniknie spółka o kapitalizacji 6,7 mld zł, 
jedna z nielicznych notowanych na GPW spółek medialnych.  
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Ostatnie wydarzenia 

Komunikat prasowy 
9 czerwca 2015 

I liga piłkarska w kanałach sportowych Polsatu 

Telewizja Polsat poszerza swoją ofertę programową z myślą o kibicach piłki nożnej. Po meczach reprezentacji 
Polski, spotkaniach eliminacyjnych Euro 2016 i rozgrywkach Pucharu Polski na anteny sportowe Polsatu trafią 
rozgrywki I ligi. Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, do końca sezonu 2017/18.  
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2015-06-08 24,56 23,93 23,94 -2,05% 5 711 

2015-06-09 24,27 23,91 24,02 0,33% 7 951 

2015-06-10 25,09 24,01 24,80 3,25% 7 439 

2015-06-11 24,90 24,57 24,80 0,00% 5 318 

2015-06-12 24,80 24,11 24,11 -2,78% 2 821 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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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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