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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

10.06 Rzeczpospolita: Schyłek filmów na płytach

Rosnące wpływy z filmów udostępnianych widzom w sieci oraz
szalejące w Internecie filmowe piractwo osłabiają sprzedaż płyt z
filmami. W przyszłości wpływy z cyfrowych filmów zapewne dogonią
te ze sprzedaży filmów na nośnikach.

12.06 Rzeczpospolita: Play odpowiada na Nju Mobile

P4 nie poprzestał na poprawionej ofercie Red Bull Mobile i wczoraj
silniej odpowiedział na ofertę Nju Mobile, nowej marki Grupy
Orange.
Tym razem to Play kopiuje konkurencję, czego nie omieszkał wytknąć
mu rzecznik Orange Wojciech Jabczyński. Oceniał on na
korporacyjnym blogu, że nowa oferta Play pachnie „podróbką”.
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Parkiet: WIG30 – szansa na zarobek

Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu poznamy decyzję
giełdy w sprawie indeksów. Do nowego wskaźnika blue chips
dołączy 10 firm. To – w dłuższym okresie – może wspomóc ich
notowania i płynność akcji.
Cyfrowy Polsat jest wymieniany wśród spółek, które oprócz
dotychczasowych blue chips, mogą dołączyć do WIG30.
Wycena Cyfrowego Polsatu od początku roku poszła w górę o
19%. Analitycy przyszłość firmy widzą w jasnych barwach.

Rzeczpospolita: Pod znakiem innowacji i poprawek

7 czerwca Polkomtel i Cyfrowy Polsat uruchomiły hot spoty z
mobilnym Internetem w technologii LTE w strefach kibica
towarzyszących siatkarskim zmaganiom Ligi Światowej.
11 czerwca platforma Cyfrowy Polsat wprowadziła promocję
usługi mobilnej telewizji z dekoderami do odbioru naziemnej
telewizji cyfrowej. Pakiet 8 kanałów TV i kilkunastu radiowych
wraz z dekoderem za 1 zł to koszt 9,9 zł. Platforma przygotowuje
się do kolejnego etapu wyłączania telewizji analogowej.

13.06 Rzeczpospolita: Dostęp mobilny do Internetu podbija globalne rynki

Globalne wpływy z mobilnego korzystania z sieci już w 2014 roku
wyprzedzą przychody z opłat za dostęp stacjonarny – wynika z
prognoz PwC.
Przed Polakami wciąż długa droga, zwłaszcza jeśli chodzi o
korzystanie z mobilnego dostępu do sieci. Jak wynika z
przeprowadzonych niedawno badań Gemiusa, w kwietniu w Polsce z
urządzeń mobilnych pochodziło tylko 5,41% wszystkich wejść do
Internetu. To wprawdzie znacznie więcej niż rok wcześniej w tym
samym miesiącu (2,89%), ale znacznie mniej, niż wynosi analogiczny
wskaźnik w innych krajach regionu.

Rzeczpospolita: Telekomunikacja

Odsetek stacjonarnych łączy internetowych w Polsce doszedł do 19%
na 100 mieszkańców. Choć w ciągu pięciu lat wzrósł o 9-10 pkt proc.,
to Polska plasuje się pod tym względem na przedostatnim miejscu w
Europie przed Rumunią.
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Rzeczpospolita: „Kupuj” Cyfrowy Polsat

Specjaliści Raiffeisena podnieśli do „kupuj” z „trzymaj”
wcześniejszą rekomendację dla Cyfrowego Polsatu.
Równocześnie podnieśli też do 21,9 zł, cenę docelową akcji. Na
parkiecie papierami handlowano na ostatniej sesji po 19,53 zł.

13.06 Rzeczpospolita: Wpływy z reklamy kontekstowej rosną szybciej niż

rynek

Z szacunków firmy Adkontekst wynika, że w ubiegłym roku rynek
reklamy kontekstowej wzrósł o 29% i sięgnął 207 mln zł.
Reklama kontekstowa przyniosła więc już 27% wydatków na reklamę
wykorzystującą w sieci mechanizmy wyszukiwarek (SEM) i niecałe
10% ( 9,44%) wszystkich wydatków na reklamę w sieci. IAB Polska
oszacował, że w 2012 r. wyniosły one 2,2 mld zł.

Dziennik Gazeta Prawna: UKE kontroluje teleoperatorów

Operatorzy powinni wprowadzić obniżki stawek hurtowych za
połączenia od 1 lipca, podpisując stosowne aneksy do umów
operatorskich. Jak dotąd jedynie Play, czwarta co do wielkości sieć,
podpisał aneksy do umów z konkurencyjnymi operatorami. Pozostali
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podpisał aneksy do umów z konkurencyjnymi operatorami. Pozostali
– m.in. Plus, Orange i T-Mobile – na razie wciąż są w fazie negocjacji.

15.06 Parkiet: Dług zrefinansowany

Polkomtel podpisał z instytucjami finansowymi umowę refinansującą
całe istniejące zadłużenie uprzywilejowane sięgające 7,95 mld zł.
Według telekomu, dzięki wynegocjowanym nowym warunkom, jego
koszty odsetkowe spadną o ponad 100 mln zł rocznie, co z kolei
będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe.

Gazeta Wyborcza: YouTube w starym kinie

Polska klasyka filmowa wchodzi do sieci, gdzie jest dostępna za
darmo. Największy serwis wideo na świecie porozumiał się z polskimi
studiami Tor i Kadr.
To największa umowa, jaką do tej pory udało się podpisać
YouTube’owi z producentami treści w Polsce. Od wczoraj można
oglądać w sumie 61 klasyków. Każde studio prowadzi na YouTubie
własny kanał i na bieżąco będzie dorzucać kolejne tytuły.



Ostatnie wydarzenia

Raport Bieżący nr 11,

11 czerwca 2013 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11

czerwca 2013 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2013
roku.

Załącznik:
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/Zalacznik_do_RB_11_2013_akcjonarusze_pow_5_na_ZWZ_11_czerwca_2013.pdf

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku reprezentowanych było ogółem 398.894.997
głosów, stanowiących 75,6% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz
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Raport Bieżący nr 12,

11 czerwca 2013 r.

Raport Bieżący nr 13,

11 czerwca 2013 r.

głosów, stanowiących 75,6% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz
166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 11 czerwca 2013 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku.

Załącznik:
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/zalacznik_do_RB12_2013_tresc_uchwal.pdf 

Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka", "Cyfrowy Polsat") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwał
podjętych w dniu 11 czerwca 2013 roku postanowiła powołać Dominika Libickiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki,
oraz Dariusza Działkowskiego, Anetę Jaskólską i Tomasza Szeląga na stanowiska członków Zarządu Spółki. Członkowie
Zarządu zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję.
(…)
Więcej>> http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/raporty/EA5774EC75D04552B9A776B1203674D2.cp



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy

11 czerwca 2013 r.

Komunikat prasowy

12 czerwca 2013 r.

Specjalne promocje Cyfrowego Polsatu w związku z wyłączeniami telewizji analogowej

W związku ze zbliżającym się kolejnym etapem wyłączeń telewizji analogowej Cyfrowy Polsat przygotował dla klientów
atrakcyjną „Super Okazję” w ramach usługi TV Mobilna z dekoderem DVB-T za 1 zł i obniżonym abonamentem w
wysokości 9,90 zł za pakiet dodatkowych kanałów oraz promocję na satelitarny pakiet Rodzinny HD za 14,90 zł i z 6
miesiącami gratis. Operator oferuje także promocyjne zestawy dekoderów w opcji prepaid.
Więcej>>  http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/245266/specjalne-promocje-cyfrowego-polsatu-w-zwiazku-z-wylaczeniami-
telewizji-analogowej

„Diablo” Włodarczyk kontra Rachim Czakijew w PPV Cyfrowego Polsatu i ipla

21 czerwca br. polski mistrz świata WBC wagi junior ciężkiej, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, zmierzy się z mistrzem
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12 czerwca 2013 r. 21 czerwca br. polski mistrz świata WBC wagi junior ciężkiej, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, zmierzy się z mistrzem
olimpijskim wagi ciężkiej z Pekinu, niepokonanym Rachimem Czakijewem, w walce o obronę pasa WBC. Gala „No Retreat,
No Surrender”, w trakcie której odbędą się łącznie 4 wyjątkowe pojedynki, organizowana jest w Moskwie i będzie
dostępna dla polskich widzów w systemie PPV Cyfrowego Polsatu i telewizji internetowej ipla. Dziś wystartowała sprzedaż
dostępu do wydarzenia, które będzie można oglądać na żywo, również w jakości HD, w cenie 40 zł.
Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/245385/diablo-wlodarczyk-kontra-rachim-czakijew-w-ppv-cyfrowego-polsatu-
i-ipla



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

10-06-2013 19,20 18,83 18,89 -0,58% 1 765

11-06-2013 19,68 18,68 19,40 2,70% 6 940

12-06-2013 19,67 19,39 19,53 0,67% 4 111

Akcje Cyfrowego Polsatu
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12-06-2013 19,67 19,39 19,53 0,67% 4 111

13-06-2013 19,65 19,00 19,05 -2,46% 3 292

14-06-2013 19,45 18,80 19,45 2,10% 3 568

14-28 sierpnia 2013 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2013 r.

28 sierpnia 2013 r. Publikacja wyników za I półrocze 2013 r.

Najbliższe wydarzenia


