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Prasa o Nas Data
Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet w 

Polsce

12.04 Puls Biznesu: Nie będzie kolejki po Dialog
Oferta sprzedaży Dialogu przez KGHM nie wzbudziła wielkiego
zainteresowania inwestorów. Na głównego zainteresowanego wyrasta
Netia, która jeśli kupi Dialog, sama może stad się bardziej atrakcyjnym
celem akwizycji.

Gazeta Wyborcza: WIG20 otarł się o rekord hossy
W środę, od rana indeksy rosły. Najmocniej drożały mniejsze
spółki, z dużych firm liderem był Cyfrowy Polsat.

14.04

Parkiet: Zastawy pod kredyt
Cyfrowy Polsat zawarł 14 kwietnia umowy przewidujące
ustanowienie zabezpieczeo kredytów, jakie zaciąga na zakup
akcji Telewizji Polsat. Na majątku satelitarnej platformy oraz
spółek od niej zależnych – Cyfrowego Polsatu Technology,
Cyfrowego Polsatu Trade Marks i mPunkt Polska – zostaną
utworzone zastawy na rzecz Citicorp Trustee Company Ltd.
Podmiot ten (z siedzibą w Londynie) pełni funkcję agenta
zabezpieczeo.

16.04
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
13 kwietnia 2011

Raport bieżący nr 15
15 kwietnia 2011

Cyfrowy Polsat wprowadza usługę catch-up tv

Cyfrowy Polsat, jako pierwsza platforma satelitarna w Polsce, poszerzył ofertę o nową usługę catch-up tv, oferowaną pod nazwą "Strefa
Wideo". Za jej pośrednictwem blisko 3,5 miliona abonentów operatora będzie mogło bezpłatnie obejrzed w Internecie wybrane pozycje
programowe ze swojego pakietu telewizyjnego. Na start użytkownicy mają do wyboru najbardziej popularne tytuły z anten aż 20
kanałów.

Nasze obserwacje i doświadczenia wyraźnie wskazują, że coraz większą rolę w dystrybucji treści multimedialnych będzie odgrywał
Internet. Dlatego ważne jest dla nas dostarczanie rozrywki każdym kanałem, niezależnie od technologii wybranej przez widza. Cyfrowy
Polsat ma tę przewagę, że oprócz treści programowych, oferuje także dostęp do szybkiego mobilnego Internetu, co pozwala
maksymalizowad korzyści ze świadczenia obydwu usług - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.
Zalety telewizji catch-up tv i naszej usługi "Strefa Wideo" docenią wszyscy ci, którzy wolny czas odmierzają w minutach, a nie w godzinach,
lubią decydowad o czasie oglądania ulubionych tytułów i wracad do nich w dowolnym momencie - dodaje.

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Mpunkt Polska z siedzibą w Warszawie -
zawiadomienie drugie 

Zarząd spółki CYFROWY POLSAT S.A. ("CYFROWY POLSAT" lub "SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu 
spółek handlowych ("KSH"), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu Cyfrowy Polsat oraz mPunkt Polska S.A. z 
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246160 ("MPP" 
lub "SPÓŁKA PRZEJMOWANA").
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Raport bieżący nr 16
15 kwietnia 2011

Ustanowienie zabezpieczeo kredytów na aktywach o znacznej wartości 
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje o ustanowieniu zabezpieczeo w związku z zawartymi przez Spółkę w dniu 31 marca 
2011 r. umową kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) ("Umowa Kredytu") i umową kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility
Agreement) ("Umowa Kredytu Pomostowego"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 r. z dnia 31 marca 2011 r.

W dniu 14 kwietnia 2011 r. zostały zawarte i podpisane umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie następujących 
zabezpieczeo:

(i) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki; 
(ii) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Cyfrowy Polsat 

Technology Sp. z o.o., spółki zależnej od Spółki;
(iii) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Cyfrowy Polsat Trade   

Marks Sp. z o.o., spółki zależnej od Spółki;
(iv) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa mPunkt Polska S.A.,   

spółki zależnej od Spółki;
(v) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o., należących do Spółki;
(vi) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o., należących do Spółki;
(vii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(viii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(ix) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących mPunkt Polska S.A. wobec różnych dłużników;,
(x) Hipoteka łączna umowna na nieruchomościach będących własnością Spółki;
(xi) Oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xii) Oświadczenie Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xiii) Oświadczenie Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xiv) Oświadczenie mPunkt Polska S.A. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Hipoteka powstanie z chwilą wpisu do odpowiednich ksiąg 
wieczystych. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, 
pełniącego funkcje agenta ds. zabezpieczeo.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartośd 
obrotu
(tys. PLN)

11-04-2011 16,40 16,20 16,23 -0,31% 3 277

12-04-2011 16,15 15,80 15,95 -2,03% 1 753

13-04-2011 16,80 15,95 16,50 3,45% 5 338

14-04-2011 16,85 16,06 16,25 -4,07% 3 467

15-04-2011 16,39 15,92 16,13 -1,53% 7 549

Akcje Cyfrowego Polsatu
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4 maja 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

16 maja 2011 Publikacja wyników za I kwartał 2011 roku

Najbliższe wydarzenia


