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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

15.06 Rzeczpospolita: Pasma nie przeszkodzą w walce o Plusa
Zygmunt Solorz-Żak nie boi się, że straci Polkomtela przez zbyt dużą 
liczbę częstotliwości. Nie ma czegoś jak rynek częstotliwości. Dla firm 
przejmujących operatorów mobilnych ważny jest udział pod względem 
przychodów i klientów, a nie pasma – powiedział dziennikowi Zygmunt 
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przychodów i klientów, a nie pasma – powiedział dziennikowi Zygmunt 
Solorz-Żak pytany, czy obawia się, że UOKiK nie  zezwoli mu na przejęcie 
Polkomtelu w związku z tym, że firmy przez niego kontrolowane razem z 
siecią Plus miałyby najwięcej pasma radiowego w kraju. A to, że jego 
pozycja byłaby silna, wynika z wyliczeń P4, operatora sieci Play, który 
obawia się dominacji grupy Solorza-Żaka.

Puls Biznesu: Pasma Solorza mogą być do zwrotu
UKE unieważnił przetarg z 2007 r. na częstotliwości 1800 MHz, w którym 
zwyciężył CenterNet i Mobyland (obie spółki są dziś w grupie Zygmunta 
Solorza). Przetarg zaskarżyła PTC z powodu unieważnienia jego oferty. 
Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone w zakresie oceny 
oferty PTC, na bazie ówcześnie złożonych ofert. Rozmówcy dziennika 
twierdzą, że nawet gdyby cały przetarg unieważniono, odebranie 
CenterNetowi i Mobylandowi częstotliwości nie musiałoby uderzyć w CenterNetowi i Mobylandowi częstotliwości nie musiałoby uderzyć w 
biznesmena tak mocno jak mogłoby się wydawać. Zwłaszcza, jeśli kupi 
Polkomtela. Częstotliwości wykorzystywane są obecnie tylko testowo, a 
ponadto oprócz zwrotu pieniędzy za częstotliwość spółki zażądałyby 
również wysokiego odszkodowania za już poniesione inwestycje.

16.06 Puls Biznesu: Zygmunt Solorz-Żak najbliżej Plusa
Jeden z najbogatszych Polaków licytuje najwyżej. Telenor i Apax wciąż są 
w grze. Zygmunt Solorz-Żak zaoferował najwięcej za Polkomtela, 
napisała agencja Bloomberg powołując się na nieoficjalne źródła. 
Zdaniem Bloomberga biznesmen chce kupić Polkomtela za 18 mld zł. Dla 
sprzedających cena jest najważniejsza, więc ma największe szanse na 
przejęcie operatora sieci plus. 
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Parkiet: Przybędzie abonentów
Polski rynek płatnej telewizji znajduje się w czołówce regionu Europy, 
Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) – mówi raport 
PricewaterehouseCoopers. Zdaniem ekspertów z PwC obecnie w Polsce 
jest 11,97 mln gospodarstw domowych z dostępem do płatnej telewizji 
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jest 11,97 mln gospodarstw domowych z dostępem do płatnej telewizji 
(satelitarnej, kablowej i IPTV), co stanowi 83,4% wszystkich. Więcej 
klientów takich usług w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej i 
Wschodniej jest tylko w Rosji (prawie 19,9 mln), a całym rejonie EMEA 
także we Francji (20,5 mln), Niemczech (22,1 mln) i Wielkiej Brytanii 
(14,3 mln).  Szacuje się, że w 2015 r. liczba abonentów płatnej telewizji 
w Polsce wyniesie 13,3 mln. Wynik ten plasowałby Polskę na piątym 
miejscu w rejonie EMEA. Oznacza to, że nasycenie płatnej telewizji 
sięgnie w Polsce w 2015 r. 90,9%.

Rzeczpospolita: Solorz zbiera gotówkę na Plusa
Zygmunt Solorz-Żak, na którego stawia rynek w grze o 
Polkomtel, sprzeda akcje Cyfrowego Polsatu. Jak czytamy w 
komunikacie, pieniądze potrzebne są na inwestycje w 
telekomunikacji. Na razie nie wiadomo, jakiego pakietu akcji 

17.06 Dziennik Gazeta Prawna: Sprzedaż Plusa w niecały miesiąc
Trzy, cztery tygodnie – tyle jeszcze może potrwać proces sprzedaży 
Polkomtelu – wynika z informacji zbliżonych do transakcji. 
Im bliżej transakcji tym aktywniej działa konkurencja. Zarzuty P4, 
operatora sieci Play, który zwrócił się do UOKiK z wnioskiem o telekomunikacji. Na razie nie wiadomo, jakiego pakietu akcji 

sprzedaż wchodzi w rachubę. 

PAP: Solorz-Żak środki ze sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu 
przeznaczy na inwestycje w budowę sieci LTE 
Środki pozyskane ze sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu 
zostaną przeznaczone na budowę sieci LTE, a nie przejęcie 
Polkomtela - poinformował PAP Zygmunt Solorz-Żak. Dodał, 
że środki przeznaczone na ewentualną akwizycję telekomu są 
już zabezpieczone na kontach bankowych i w postaci 
kredytów. 
Polkomtel jest sprawą zamkniętą pod względem

operatora sieci Play, który zwrócił się do UOKiK z wnioskiem o 
przeanalizowanie transakcji zarzucając Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi 
koncentrację częstotliwości, biznesmen uznał za bezpodstawne - Nie ma 
tu mowy o żądnym monopolu. Jeśli weźmie się wszystkie częstotliwości, 
które są dostępne, i te, które za chwilę będą dostępne na  rynku, choćby 
po uwolnieniu dywidendy cyfrowej, to udział naszych  częstotliwości 
razem z tymi należącymi do Polkomtelu oscylowałby może około 20%. –
powiedział biznesmen DGP. 
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finansowym. Środki na akwizycje zostały zabezpieczone na 
kontach bankowych i w postaci kredytów. Kwotę uzyskaną ze 
sprzedaży udziałów w Cyfrowym Polsacie przeznaczymy na 
budowę sieci telekomunikacyjnych, a dokładniej sieci LTE -
powiedział PAP Solorz-Żak. 

Gazeta Wyborcza: Telewizyjne cyfrowe początki 
Pierwsze stacje, które pojawiły się dzięki wprowadzeniu naziemnej 
telewizji cyfrowej, na razie radzą sobie skromnie. Więcej widzów odbiera 
je na platformach i w sieciach kablowych niż prze zwykle anteny. 
Teoretycznie aż 46% mieszkańców kraju może odbierać TV 6 - nową 
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powiedział PAP Solorz-Żak. Teoretycznie aż 46% mieszkańców kraju może odbierać TV 6 - nową 
rozrywkową telewizję należącą do spółki Polskie Media – za 
pośrednictwem zwykłych anten, a od sierpnia będzie to nawet 87%. 
Stacja jest bowiem dostępna w drugim pakiecie naziemnej telewizji 
cyfrowej, który szybko rozbudowuje swój zasięg. Tyle, że na razie 
większość widzów ogląda ją na platformach cyfrowych i w sieciach 
kablowych.
Ze wstępnych szacunków Nielsen Audience Measurement wynika, że 
jedynie 4% widzów odbiera naziemną telewizję cyfrową, co daje ok. pół 
miliona gospodarstw domowych. 

Parkiet: Solorz-Żak i Ruta testują popyt na Cyfrowy Polsat
Od 63 mln do 90 mln akcji , czyli do ponad 25% wszystkich 
wyemitowanych, może, zdaniem analityków, objąć oferta 
sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu, którą zapowiedzieli jego 

18.06 Parkiet:  Oferty na Dialog: bez Hawe ale być może z Vectrą
Prawdopodobnie trzy oferty złożyli inwestorzy na zakup stacjonarnego 
operatora. Netia i MNI nie zmieniły zdania, chcą kupić  Dilaog, wycofała 
się natomiast giełdowa spółka Hawe. Jerzy  Karney, prezes spółki, jako sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu, którą zapowiedzieli jego 

założyciele – Zygmunt Solorz-Żak i Heronim Ruta. Jeśli popyt 
dopisze – a zdaniem analityków dopisze – do kieszeni 
właścicieli spółki może trafić nawet około 1,4 mld. Zł. 

się natomiast giełdowa spółka Hawe. Jerzy  Karney, prezes spółki, jako 
powód takiego obrotu spraw podaje brak porozumienia z doradcą KGHM 
co do treści umowy i zakresu badania formalnoprawnego Dialogu. 



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 38
11 czerwca 2011

Rozwiązanie umowy zabezpieczenia oraz ustanowienie zabezpieczenia
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r., niniejszym informuje
o ustanowieniu przez spółkę zależną od Spółki zabezpieczenia na aktywach znacznej wartości oraz o rozwiązaniu umowy dotyczącej
ustanowienia zabezpieczenia na aktywach znacznej wartości.
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W dniu 10 czerwca 2011 roku Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie ("CP Finance"), w której Spółka posiada 100 %
akcji, zawarł umowę zastawniczą z Citicorp Trustee Company Limited z siedzibą w Londynie ("Citicorp"), na podstawie której CP Finance
ustanowił na rzecz Citicorp, z zastrzeżeniem zakończenia postępowania rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów prawa, zastawy
finansowy i rejestrowy na 10 obligacjach imiennych serii A o numerach 01-10 rządzonych prawem polskim, wyemitowanych przez Spółkę
w dniu 20 maja 2011 roku, o nominalnej wartości 35 mln EUR każda (o rocznym oprocentowaniu w wysokości 8,16% nominalnej wartości
obligacji), o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR i o terminie zapadalności w 2018 roku ("Obligacje"), o emisji których Spółka
informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Powyższe zastawy zabezpieczają niepodporządkowane obligacje
zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR z terminem zapadalności w 2018 r. wyemitowane przez CP Finance, o emisji
których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r. oraz zobowiązania Spółki i pozostałych dłużników z
tytułu umów kredytu, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 z dnia 31 marca 2011 roku.

Ponadto, w dniu 10 czerwca 2011 roku rozwiązana została umowa przelewu na zabezpieczenie z dnia 20 maja 2011 r. zawarta pomiędzy
spółką CP Finance, jako cedentem, a Citicorp jako cesjonariuszem (występującym w charakterze agenta zabezpieczeń), na mocy której CP
Finance dokonał warunkowego przelewu swoich praw z Obligacji, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011
z dnia 20 maja 2011 r.

Raport bieżący nr 39
16 czerwca 2011

z dnia 20 maja 2011 r.
(….)

Zawiadomienie o zamiarze sprzedaży akcji spółki przez znaczących akcjonariuszy
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała zawiadomienie (dalej:
"Zawiadomienie") od panów Zygmunta Solorza-Żaka i Heronima Ruty (dalej: "Akcjonariusze"), o tym, że Akcjonariusze zwrócili się do
Deutsche Bank, Credit Agricole CIB oraz Trigon z prośbą o zbadanie możliwości przeprowadzenia potencjalnej oferty sprzedaży części akcji
Spółki znajdujących się w bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu Akcjonariuszy. Ponadto Akcjonariusze poinformowali Spółkę, iż jest ich
zamiarem, aby w przypadku realizacji jakiejkolwiek potencjalnej oferty sprzedaży Pan Zygmunt Solorz - Żak zachował swój większościowy
udział w kapitale zakładowym Spółki. Środki pozyskane z realizacji potencjalnej oferty sprzedaży zostaną przeznaczone przez
Akcjonariuszy na inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym.

Zarząd Spółki jest skłonny poprzeć powyższą potencjalną ofertę sprzedaży, ponieważ jej realizacja zwiększyłaby płynność rynkową Spółki i
w najbliższych dniach będzie dostępny na spotkaniach z inwestorami.
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Zgodnie z Zawiadomieniem, potencjalna oferta sprzedaży miałaby być kierowana jedynie do osób będących kwalifikowanymi inwestorami 
w rozumieniu art. 8 Ustawy.

Co więcej, potencjalna oferta sprzedaży miałaby być kierowana jedynie do (a) osób przebywających poza terytorium Wielkiej Brytanii oraz

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                     13 – 19 czerwca  2011

Co więcej, potencjalna oferta sprzedaży miałaby być kierowana jedynie do (a) osób przebywających poza terytorium Wielkiej Brytanii oraz
(b) osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu ust. 86(7) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (the Financial
Services and Markets 2000), które (i) mają zawodowe doświadczenie w kwestiach dotyczących inwestycji, spełniając kryteria definicji
osób zawodowo trudniących się inwestowaniem zawartej w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia z 2005 r., będącego aktem wykonawczym do
Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. wraz ze zmianami (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005) ("Rozporządzenie") lub (ii) są podmiotami posiadającymi aktywa o wysokiej wartości aktywów netto i innymi osobami, do
których taka oferta może zostać skierowana zgodnie z przepisami prawa, spełniającymi warunki określone w art. 49 ust. 2 lit. a-d
Rozporządzenia (takie osoby są zwane łącznie "stosownymi osobami"). Osoba, która nie jest stosowną osobą, nie powinna polegać ani
podejmować czynności w oparciu o jakiekolwiek oświadczenia dotyczące planowanej oferty sprzedaży. Wszelkie inwestycje lub
działalność inwestycyjna, do której odnosić się będzie jakiekolwiek ogłoszenie w sprawie potencjalnej oferty sprzedaży, zostaną
udostępnione wyłącznie stosownym osobom i tylko takie osoby mogą być zaangażowane w tego rodzaju przedsięwzięcia. Ewentualna
oferta publiczna akcji, która może zostać przeprowadzona w trakcie realizacji potencjalnej oferty sprzedaży w państwie członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/WE (wraz z wszelkimi aktami wykonawczymi
przyjętymi w kraju członkowskim EOG, nazywaną "Dyrektywą Prospektową") będzie adresowana i kierowana wyłącznie do inwestorów
kwalifikowanych w danym kraju członkowskim w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej.
(….)

Raport bieżący nr 40
17 czerwca 2011

(….)

Standard & Poor’s Rating Services przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. długoterminowy korporacyjny rating kredytowy ‘BB-’ oraz
długoterminowy rating ‘BB-’ dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, wyemitowanych
przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ)

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat") informuje, że agencja ratingowa Standard & Poor’s Rating Services ("S&P") przyznała
spółce Cyfrowy Polsat korporacyjny rating kredytowy ‘BB-’ ze stabilną perspektywą. S&P przyznała także długoterminowy rating ‘BB-’ dla
emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 r. ("Obligacje"),
które zostały wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu w dniu 20
maja 2011 roku.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów
wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

Akcje Cyfrowego Polsatu
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17-06-2011 15,98 15,17 15,80 -1,86% 22 122,55

16-06-2011 16,73 15,95 16,10 -3,48% 5 848,18

15-06-2011 17,06 16,60 16,68 -1,88% 4 955,31

14-06-2011 17,00 16,61 17,00 0,77% 678,09

13-06-2011 16,90 16,30 16,87 3,05% 1 169,46


