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12.12 Uważam Rze inaczej pisane: Telefon od świętego Mikołaja

Żniwa operatorów komórkowych zaczynają się na dobre.
Przedświąteczny czas to dla mobilnych sieci najgorętszy okres handlowy i
pora wymyślnych akcji promocyjnych. W kwartale obejmującym Boże
Narodzenie operatorzy pozyskują zwykle większą liczbę klientów niż
średnio w każdym z pierwszych trzech kwartałów.
Do gry wchodzi nowy konkurent: Cyfrowy Polsat oferujący usługę
mobilnego internetu w technologii LTE.

Parkiet: Za trzy lata TP bez telefonii stacjonarnej

Jak Maciej Witucki, prezes TP, wyobraża sobie grupę TP za trzy lata?
- Wyobrażam sobie, że grupa TP nie będzie wtedy sprzedawała już

telefonii stacjonarnej, tylko łączność przez komórki lub telefony w
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telefonii stacjonarnej, tylko łączność przez komórki lub telefony w

technologii VOIP. Nie wyobrażam sobie, by za trzy lata ktoś kupował

jeszcze pojedyncze usługi: tylko internet, tylko telewizję.

13.12 Puls Biznesu: UPC może opóźnić fuzję „n” i Cyfry Plus

Joint venture satelitarnych platform może poleżeć w urzędzie
antymonopolowym kilka miesięcy. LGI Ventures z grupy Liberty Global,
właściciel sieci kablowej UPC, ma mniejszościowe udziały w Canal Plus
Cyfrowym, który z kolei jest właścicielem Cyfry Plus. To komplikuje
akceptację fuzji Cyfry Plus i „n”-ki przez urząd antymonopolowy. Do 2,3
mln abonentów obu platform satelitarnych będzie prawdopodobnie
trzeba dodać 1,5 mln abonentów UPC.
Opóźnienie finału transakcji jest na rękę konkurencyjnemu Cyfrowemu
Polsatowi, który będzie mógł powalczyć o klientów.

Parkiet: W 2012 roku na sprzedaż Netia i Play, a Polkomtel na giełdę

Na 2012 rok przejdą dwie ostatnie prywatyzacje: infrastrukturalnych
operatorów TK Telekom (należy do Skarbu Państwa i PKP) oraz Exatelu
(kontrolny pakiet ma Polska Grupa Energetyczna). – Do znaczących
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transakcji, które mogą wydarzyć się w 2012 r., zaliczyłbym sprzedaż P4
oraz Netii – uważa Jacek Chwedoruk, zarządzający warszawskim biurem
Rothschild. Waldemar Stachowiak, analityk Ipopema Securities , sądzi, że
przyszły rok może zaowocować publiczną ofertą Polkomtelu.

Dziennik Gazeta Prawna: Telewizja w komórce na Euro 2012

Cyfrowy Polsat, największa platforma satelitarna w Europie
Środkowej i Wschodniej, zrobiła wczoraj kolejny krok w
kierunku uruchomienia ambitnego przedsięwzięcia. Podpisała
umowę z holenderską spółką Irdeto, zajmującą się
zabezpieczaniem treści cyfrowych dystrybuowanych za
pomocą różnych mediów – telewizji cyfrowej, IPTV oraz
rozwiązań mobilnych.

14.12 Dziennik Gazeta Prawna: Zmienia się sposób oglądania telewizji

Mieszkańcy wsi i średnich miast z wykształceniem podstawowym oraz
mieszkające tam osoby po 35. roku życia – to odbiorcy, o których walczą
stacje telewizyjne. Bo ich ukochany wykształcony widz wielkomiejski
coraz częściej telewizję zamienia na internet.
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rozwiązań mobilnych.
Holendrzy dostarczą platformie system dostępu wraz ze
wsparciem technologicznym. Dzięki niemu Cyfrowy Polsat ma
zbudować infrastrukturę techniczną na potrzeby płatnej
mobilnej cyfrowej telewizji naziemnej. Dzięki temu programy
Polsatu, TVN, TVP, a przede wszystkim rozgrywki Euro 2012
mają być dostępne dla klientów Cyfrowego Polsatu na
mobilnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety czy
laptopy.

Rzeczpospolita: Spadły wyceny TVN i Cyfrowego Polsatu

Analitycy Citigroup obniżyli do 17,1 zł z 19,1 zł cenę docelową
akcji Cyfrowego Polsatu. Jest o 26,8 proc. wyższa niż
notowania giełdowe (13,48 zł).

Rzeczpospolita – Ranking najcenniejszych polskich marek:

Fabryka gwiazd i rozrywki

Telewizja Polsat znalazła się na trzecim miejscu w kategorii
Media i wydawnictwa, ma natomiast największe szanse na
jeszcze lepsze wyniki w rankingu w przyszłym roku. Po

15.12 Dziennik Gazeta Prawna: Ipla będzie jak kablówka: kanały telewizyjne

w sieci na żywo

Internetowa telewizja związana z grupą Polsatu przyspiesza: w przyszłym
roku wprowadzi nowe programy. Ipla szykuje się do ekspansji. W
pierwszej połowie roku chce zaprezentować strategię, która będzie
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pierwsze, w przeciwieństwie do TVN wciąż jeszcze poszerza
portfolio swoich stacji, dzięki czemu jako cała telewizyjna
grupa ma coraz więcej widzów, po drugie, zaczęła bardziej
inwestować w ramówkę, przez co z kanałem ma szansę
identyfikować się więcej ludzi. Polsat umacnia się też w
świadomości widzów dzięki mocnym inwestycjom w relacje z
ogromnych wydarzeń sportowych, czym bardzo wyróżnia się
na tle największej konkurencji (TVN i TVP).

15.12 uwzględniać współpracę z innymi podmiotami w grupie Solorza-Żaka:
Cyfrowym Polsatem i Polkomtelem.
Analitycy kreślą scenariusz, w którym Ipla staje się częścią Cyfrowego
Polsatu i jego bramą do domu klienta. Uważają, że ostatecznie do tego
dojdzie.

Rzeczpospolita: Platformy satelitarne nie dają się Internetowi

140 milionów abonentów mają platformy cyfrowe na świecie. Według
firmy Northern Sky Research platformy satelitarne wciąż zwiększają
popyt na swoje usługi pomimo trudnej sytuacji na rynku oraz rosnącej
konkurencji ze strony nowych pojawiających się w Internecie usług
oferujących wideo. Wabikiem płatnych telewizji są nie tylko nowinki
technologiczne, widzów przyciągają przede wszystkim treści: zarówno
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technologiczne, widzów przyciągają przede wszystkim treści: zarówno
filmowe jak i sportowe. Tradycyjne płatne telewizje wygrywają też,
stając się multidostawcami usług telekomunikacyjno-telewizyjnych.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy

13 grudnia 2011

Kolejny krok Cyfrowego Polsatu w kierunku telewizji mobilnej

Spółka Cyfrowy Polsat, największa polska platforma satelitarna, z myślą o wdrożeniu usług telewizji mobilnej podpisała
umowę o współpracy z holenderską spółką Irdeto, będącą jedną z wiodących firm w dziedzinie zabezpieczania treści
cyfrowych.

W ramach tej umowy Iredto dostarczy system dostępu warunkowego wraz ze wsparciem technologicznym, pozwalające
Cyfrowemu Polsatowi zbudować infrastrukturę techniczną na potrzeby uruchomienia usług płatnej, mobilnej cyfrowej
telewizji naziemnej.

Dodatkowo w oparciu o podpisaną umowę Cyfrowy Polsat planuje rozwijać rynek urządzeń mobilnych, takich jak: smartfony,
tablety, tunery DVB-T USB oraz przenośne routery umożliwiające odbiór telewizji na telefonach, niezbędnych do świadczenia
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tablety, tunery DVB-T USB oraz przenośne routery umożliwiające odbiór telewizji na telefonach, niezbędnych do świadczenia
usług telewizji mobilnej.

Trwają rozmowy zmierzające do wyłonienia pierwszych dostawców i producentów urządzeń przenośnych. Otrzymaliśmy już
bardzo interesujące oferty, ale jesteśmy otwarci na dalsze propozycje współpracy w celu poszerzenia potfolio dostępnych na
rynku polskim urządzeń odbierających mobilną cyfrową telewizją naziemną - mówi Dariusz Działkowski, członek zarządu ds.
technicznych Cyfrowego Polsatu.

Cyfrowy Polsat z myślą o dalszej realizacji strategii mającej na celu możliwie szeroką dystrybucję treści programowych przy
wykorzystaniu wszystkich nowoczesnych technologii, podpisał 28 października br. warunkową umowę zakupu spółki INFO TV
FM. W oparciu o aktywa posiadane przez tę firmę planuje rozszerzyć działalność o usługi na urządzenia mobilne, co wpisuje
się zarówno w plany biznesowe operatora, jak i trendy rozwoju rynku oraz oczekiwania konsumentów.

Irdeto to jeden ze światowych liderów w dziedzinie zabezpieczania treści cyfrowych dystrybuowanych za pomocą różnych
mediów - telewizji cyfrowej, IPTV oraz rozwiązań mobilnych.
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Raport bieżący nr 65

17 grudnia 2011 roku

Informacja o przeniesieniu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących w posiadaniu Polaris Finance B.V. na spółkę Delas

Holdings Limited

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 grudnia 2011 r. Spółka otrzymała od Polaris Finance B.V. w
likwidacji ("Polaris") i od Delas Holdings Limited ("Delas"), informację o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki będących w
posiadaniu Polaris Finance B.V. na spółkę Delas Holdings Limited.

W dniu 13 grudnia 2011r. oraz 14 grudnia 2011r. w toku prowadzonej likwidacji Polaris Finance B.V. w likwidacji, spółka Delas
Holdings Limited utworzona zgodnie z prawem Malty jako jedyny udziałowiec Polaris nabyła łącznie 168.941.818 (sto
sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście) akcji Spółki ("Akcje",
"Transakcja").
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Przed przeniesieniem własności Akcji Polaris posiadał 168.941.818 akcji Spółki, co stanowiło 48,5% kapitału zakładowego
Spółki; akcje uprawniały do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,64% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składał się z:
a. 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do

333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki oraz

b. 1.999.317 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,57% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.999.317 głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeniesieniu własności Akcji, Polaris nie posiada jakichkolwiek akcji Spółki.

W wyniku przeprowadzenia wyżej opisanej transakcji Delas posiada 168.941.818 akcji Spółki, co stanowi 48,5% kapitału
zakładowego Spółki; Akcje uprawniają do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet Akcji składa się z:
a. 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do

333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki oraz

b. 1.999.317 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,57% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.999.317 głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.



Ostatnie wydarzenia

Nie istnieją podmioty zależne od Delas posiadające akcje Spółki, jak również Delas nie jest stroną jakichkolwiek umów,
których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Delas nie zamierza dalej zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od
złożenia niniejszego zawiadomienia.

Oba podmioty - Delas i Polaris są podmiotami pośrednio kontrolowanymi przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka, tak wiec
transakcja została zawarta w ramach jednej grupy kapitałowej.
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Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

12-12-2011 13,80 13,48 13,68 -0,87% 1 745

13-12-2011 13,79 13,40 13,48 -1,46% 1 658

14-12-2011 13,83 13,20 13,20 -2,08% 5 578

Akcje Cyfrowego Polsatu
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14-12-2011 13,83 13,20 13,20 -2,08% 5 578

15-12-2011 14,28 13,30 13,42 1,67% 5 549

16-12-2011 13,64 13,14 13,45 0,22% 6 413

27 lutego – 12 marca 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2011 rok

12 marca 2012 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r.

Najbliższe wydarzenia


