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Dziennik Gazeta Prawna: Agora i TVN ze słabszymi

wynikami

Pierwszy kwartał nie należał do najlepszych dla spółek

medialnych TVN i Agory, które zaprezentują wyniki w

najbliższy piątek.

Szansę na lepsze wyniki mają spółki mniej uzależnione od

reklamy, jak Cyfrowy Polsat, który ogłosi dane za I kw. 15

maja. Analitycy szacują, że spółka zwiększy przychody aż o 64

proc. (w ubiegłym roku wyniosły one 402 mln zł), podobnie

urośnie też EBITDA spółki. Tak wysoki wzrost to w dużej

mierze efekt przejęcia przez Cyfrowy Polsat telewizji Polsat.

Na dodatek sam Polsat – wg szacunków – zwiększył

przychody reklamowe o 1.5 proc. Jednak nawet bez tej fuzji

08.05
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przychody reklamowe o 1.5 proc. Jednak nawet bez tej fuzji

analitycy spodziewają się lepszych wyników.

10.05 Rzeczpospolita: Jak to wygląda w Polsce

Polskie spółki wzorem zachodnich rozwijają ofertę wideo w Internecie,

po którą coraz chętniej sięgają użytkownicy komórek.

Trend w sieci jest od miesięcy taki sam: serwisy oferujące wideo cały

czas rosną w siłę. YouTube jest w Polsce niezmiennie w czołówce

najpopularniejszych witryn internetowych. Widzowie na komórkach

coraz częściej oglądają również większe rodzime produkcje, bo w Polsce

w ostatnich latach powstało w sieci klika platform oferujących filmy i

seriale oraz programy znane z polskiej telewizji, które dostępne są także

poprzez smartfona. To np. należąca do Cyfrowego Polsatu platforma

Ipla i TVN Player grupy TVN.
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10.05 Puls Biznesu: Właściciele Multimediów chcą 3 mld zł

Najpierw wycofała się Vectra, UPC też nie chce przepłacać.

Akcjonariusze operatora kablowego poszukują więc inwestorów na

rynku. Multimedia mają przed sobą trudny proces sprzedaży. Różnica

pomiędzy wyceną akcjonariuszy i potencjalnych chętnych jest na tyle

duża, że do transakcji może nie dojść. Zwłaszcza że sprzedający nie mają

noża na gardle, raczej chcą zmaksymalizować zyski z inwestycji. Już kilka

razy wycofywali się z transakcji, bo nie byli zadowoleni z wyceny.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 9

10 maja 2012 r.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 

czerwca 2012 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał.
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.

zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, rocznego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 

2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;

b. rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; oraz

c. wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny  

sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 

2011.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2011.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 

roku obrotowym 2011.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
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14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 

roku 2011.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej 

kadencji.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki.

Brzmienie dotychczasowe:

"Art. 27 ust. 1

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są prawnie skuteczne bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu 
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Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są prawnie skuteczne bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu 

akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji."

Proponowane brzmienie:

"Art. 27 ust.1

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50 % ogółu głosów w 

Spółce."

19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5czerwca 2012 roku, przygotowane zgodnie z art. 

402(2) Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 

czerwca 2012 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod 

adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Investors Center, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy -

Materiały.

http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_05062012.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/Projekty_uchwal_ZWZ_05062012.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/


Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

07-05-2012 14,04 13,37 14,04 4,00% 1 524

08-05-2012 14,10 13,65 13,84 -1,42% 1 367

09-05-2012 13,80 13,54 13,54 -2,17% 516

Akcje Cyfrowego Polsatu
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09-05-2012 13,80 13,54 13,54 -2,17% 516

10-05-2012 13,78 13,41 13,45 -0,66% 1 216

11-05-2012 13,66 13,42 13,55 0,74% 1 802



1 – 15 maja 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2012 roku

15 maja 2012 Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku

Harmonogram publikacji wyników za I kwartał 2012 roku:

7:00                    Publikacja raportu kwartalnego w systemie ESPI

8:00                    Publikacja raportu kwartalnego na naszej stronie     

internetowej www.cyfrowypolsat.pl/inwestor

Najbliższe wydarzenia
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10:00                 Spotkanie z inwestorami i analitykami

12:00                         Spotkanie z dziennikarzami

16:00 (CET)              Telekonferencja z inwestorami i analitykami

Szczegóły telekonferencji:

Data                      15 maja 2012

Godzina      16:00 (CET) 

Numer telefonu +44 (0) 1452 569 335 (międzynarodowy) 

00 80 012 141 28 (Polska) 

ID 77233071


