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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
14.04 Rzeczpospolita: Serwisy z cyfrową muzyką podbijają polski rynek 

W 2013 r. przychody serwisów udostępniających muzykę w sieci z 
abonamentów od użytkowników zwiększyły się aż o 69%. Te z 
reklamy rosły r/r o 62%. To imponujące tempo, nawet w 
porównaniu z całym rynkiem cyfrowej muzyki w Polsce, który w 
ubiegłym roku wart był 30 mln zł (o 45% więcej niż rok wcześniej). 
Zdaniem branży będzie rozwijał się nadal.  

Pobrania online, m.in. pojedynczych plików i całych albumów, z 
sieci to drugie najbardziej dochodowe dla branży w Polsce cyfrowe 
źródło przychodów. W ubiegłym roku pliki przyniosły 6,46 mln zł, o 
28% więcej niż rok wcześniej. W Polsce muzyczne pliki sprzedają 
m.in. Muzodajnia i iTunes. Polkomtel, właściciel Muzodajni, 
podaje, że  serwis posiada ok. 112 tysięcy subskrybentów. iTunes 
nie podaje, ilu ma klientów na naszym rynku. Również serwisy 
streamingowe takie jak Deezer, WiMP czy Spotify nie podają, ile 
osób korzysta z ich usług, ani – co kluczowe – ile wybiera opcję 
płatną.  

Dziennik Gazeta Prawna: Prąd od Plusa 

Polkomtel, operator sieci Plus, wprowadza abonamentowy model 
sprzedaży prądu dla klientów indywidualnych „Prąd od Plusa”. 

 

15.04 Parkiet: Netia sceptycznie o SPV Orange Polska 

Choć Netia w kilku kwestiach dotyczących budowy sieci 
światłowodowych na obszarach tzw. białych plam zgadza się z 
Orange Polska, to nie jest jednak zwolennikiem pomysłu powstania 
spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), do której miałaby trafić 
infrastruktura pasywna operatorów i która miałaby inwestować 
środki z programu operacyjnego „Polska cyfrowa” w budowę sieci 
światłowodowych.  

Zdaniem Pawła Żyteckiego, dyrektora departamentu projektów 
strategicznych Netii, SPV to pomysł dobry wyłącznie dla Orange, 
które może wnieść do SPV aportem rozległą infrastrukturę zamiast 
wkładu kapitałowego i mieć w spółce wysoki udział. Z kolei dla 
Netii udział w SPV oznaczałby konieczność zainwestowania 
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
15.04 gotówki bądź wysokie koszty sieci. Ponadto wątpliwości Netii budzi 

system kontroli cenowej dostępu do sieci przez regulatora.  

Zdaniem prezes UKE, należy poczekać na analizy resortu 
administracji i cyfryzacji, który prowadzi prace nad opracowaniem 
najlepszego modelu dla Polski. 

Parkiet: Rusza data center za 98 mln zł 

Cyfrowy Polsat i Polkomtel w 80% wykorzystają nowo otwarte 
centrum przetwarzania danych połączone z centralą telefonii 
mobilnej o powierzchni 6,8 tys. mkw. Co do pozostałej części, 
Polkomtel analizuje możliwość stworzenia pojemności, którą 
będzie mógł oferować klientom na zasadach tzw. chmury.  

Według inwestora projektu, SPV Grodzisk (spółka Elektrimu), tuż 
obok wybudowanego data center może powstać jeszcze jeden 
obiekt z przeznaczeniem na usługi w chmurze.  

16.04 Rzeczpospolita: Operator utrudniał czytanie umów 

Prawie 14 mln zł kary zapłaci Orange za to, że konsumenci musieli 
czytać umowy w obecności kuriera. Jeżeli umowa jest zawierana 
np. przez Internet, to przedsiębiorca powinien dostarczyć 
konsumentowi jej wzór w wersji pisemnej. Tymczasem Polska 
Telefonia Komórkowa Centertel (obecnie Orange Polska) łamała 
prawo, gdyż klienci dostawali umowę, gdy pojawiał się u nich 
kurier i musieli się z nią od razu zapoznać. Praktykę tę 
zakwestionował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i 
podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
UOKiK uznał, że operator wywierał na klientów presję, wymagając, 
by podpisywali umowę w obecności kuriera. SOKiK obniżył karę dla 
operatora z ponad 16 mln zł do ok. 13,9 mln zł.  

Dziennik Gazeta Prawna: 2 million cinema fans 

Bogusław Kisielewski został prezesem Kino Polska TV. Notowana 
na GPW grupa ma ambicje zostać czołowym graczem na rynku 
medialnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest na dobrej 
drodze - jej kanały telewizyjne Kino Polska, zestaw kodowanych 
programów z rodziny Filmbox oraz nowy Stopklatka TV cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem polskich widzów, a akcje niemal 
podwoiły swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat. 
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
16.04 – W Polsce osiągnęliśmy już wiele. Nasze kanały premium mają 

ponad 2 mln abonentów. Teraz będziemy się koncentrować na 
rynkach zagranicznych. Chcemy poprawić wyniki w Rumunii, 
Bułgarii, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech – mówi nowy prezes 
Kino Polska i Stopklatki TV, Bogusław Kisielewski. Jego zdaniem w 
przypadku Stopklatki TV kluczowym zadaniem jest zdobycie 
wiernej widowni. Kanał rośnie szybciej niż wcześniej zakładano, 
szczególnie jeśli chodzi o widzów naziemnej telewizji cyfrowej. 
Kisielewski przyznaje również, że jeśli powstanie ósmy multipleks, 
spółka ma aspiracje uruchomić kolejny program.  
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Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej podziału zysku Cyfrowego Polsatu za rok 2013 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. pisma akcjonariusza 
Spółki posiadającego akcje reprezentujące ponad 5% kapitału zakładowego Spółki – spółki Sensor Overseas Limited 
(„Akcjonariusz”) – zawierającego zgłoszenie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie 
podziału zysku za rok 2013. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 jest przewidziane w 
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 29 kwietnia 2014 
r. Informacje na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego porządku obrad oraz projektów uchwał zostały 
podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 21/2014 z 2 kwietnia 2014 r. 

Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Akcjonariusza, podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w 
sprawie wypłaty przez Spółkę dywidendy za rok obrotowy 2013 w proponowanej przez Zarząd wysokości oraz 
odpowiednie ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy stanowią jeden z warunków zamknięcia transakcji 
nabycia przez Spółkę wszystkich udziałów spółki Metelem Holding Company Limited („Metelem”), podmiotu 
dominującego spółki Polkomtel sp. z o.o. 

Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 lit. (b) uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 
stycznia 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych („Uchwała w Sprawie Warrantów Subskrypcyjnych”) 
podjętej na potrzeby transakcji, o której mowa powyżej: 

(a) zaoferowanie przez Spółkę wspólnikom Metelem warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie 
Uchwały w Sprawie Warrantów wymaga wcześniejszego podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki uchwały w sprawie wypłaty przez Spółkę dywidendy w łącznej wysokości nie mniejszej niż 100 
milionów złotych; 

(b) warunkiem wypłaty przez Spółkę dywidendy ustalonej w uchwale powołanej w punkcie (a) powyżej jest 
wydanie, przed dniem dywidendy, wspólnikom Metelem akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w 
ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2014 r. (do nabycia których będą uprawniać warranty 
subskrypcyjne zaoferowane przez Spółkę) oraz nabycie przez Spółkę 1.675.672 udziałów Metelem, zatem 
dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy muszą przypadać po wydaniu akcji Spółki wspólnikom 
Metelem oraz nabyciu przez Spółkę udziałów Metelem. 

 

http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/Projekt-uchwaly-16042014.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/Projekt-uchwaly-16042014.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/Projekt-uchwaly-16042014.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/Projekt-uchwaly-16042014.pdf
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Celem projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszanego przez Akcjonariusza jest: 

(1) powiązanie wypłaty dywidendy przez Spółkę za rok obrotowy 2013 z wcześniejszym spełnieniem 
warunków wskazanych w Uchwale w Sprawie Warrantów Subskrypcyjnych, omówionych szczegółowo w 
punkcie (a) powyżej; 

(2) wprowadzenie mechanizmu ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy z uwzględnieniem 
wcześniejszego spełnienia warunków wskazanych w Uchwale w Sprawie Warrantów Subskrypcyjnych. 

Z uwagi na powyższe, zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustala dzień 
dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy w relacji do dnia spełnienia się warunków wskazanych w Uchwale w Sprawie 
Warrantów Subskrypcyjnych. W przypadku spełnienia się tych warunków do dnia 15 maja 2014 r. (włącznie z tym 
dniem), projekt uchwały przewiduje ustalenie dnia dywidendy na 22 maja 2014 r. zaś dnia wypłaty dywidendy na 6 
czerwca 2014 r. W przypadku niespełnienia się ww. warunków do dnia 15 maja 2014 r. (włącznie z tym dniem), projekt 
uchwały ustala alternatywny termin spełnienia się warunków wskazanych w Uchwale w Sprawie Warrantów 
Subskrypcyjnych na dzień 18 lipca 2014 r. (włącznie z tym dniem), co pozwala ustalić dzień dywidendy na 25 lipca 2014 
r. zaś dzień wypłaty dywidendy na 11 sierpnia 2014 r., tj. w odniesieniu do dnia dywidendy przed upływem końcowego 
terminu ustalonego przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z projektem uchwały zgłoszonym przez 
Akcjonariusza, w przypadku niespełnienia się warunków wskazanych w Uchwale w Sprawie Warrantów 
Subskrypcyjnych w żadnym ze wskazanych w projekcie uchwały terminach, część zysku przeznaczona pierwotnie do 
podziału i wypłaty akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy z 
możliwością jej wypłaty w formie zaliczki na poczet dywidendy. 

Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok 
2013 nie modyfikuje zaproponowanych przez Zarząd kwot podziału zysku, w szczególności zaproponowanej przez 
Zarząd Spółki kwoty, która powinna być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki. 
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Biuletyn Cyfrowego Polsatu           14 – 21 kwietnia 2014 

Raport bieżący nr 28 
17 kwietnia 2014 r.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Transakcje walutowe typu forward zawarte przez Cyfrowy Polsat 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z refinansowaniem zadłużenia z tytułu 
zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych (ang. Senior Secured Notes) wyemitowanych na podstawie umowy 
dotyczącej emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 20 maja 2011 r., Spółka dokonała 
transakcji walutowych typu forward z następującymi bankami – ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski S.A. oraz Société Générale Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce („Transakcje”), z których ostatnia została 
zrealizowana w dniu 17 kwietnia 2014 r., a w jej wyniku łączna wartość tych Transakcji osiągnęła 383 mln euro 
(1.607,8 mln złotych). Termin rozliczenia Transakcji został ustalony na dzień 6 maja 2014 r. ze średnim kursem 
wymiany na poziomie 4,1979 PLN/EUR. Transakcje są oparte na bieżących warunkach rynkowych, nieodbiegających od 
ogólnie przyjętych dla tego typu transakcji. 

Transakcje zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, że ich łączna wartość przekroczyła 10% przychodów za 
ostatnie cztery kwartały obrotowe. 
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Qumak S.A. wykonał obiekt na rzecz Mobile Switching Centre wraz z Data Center dla firm Polkomtel i Cyfrowy 
Polsat 

Spółka Qumak na zlecenie SPV Grodzisk Sp. z o.o. zbudowała w Grodzisku Mazowieckim najnowocześniejszy w Polsce i 
jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie obiektów z funkcją Mobile Switching Centre & Data 
Center. Będą z niego korzystać przede wszystkim firmy Polkomtel Sp. z o.o. oraz Cyfrowy Polsat S.A. Wartość projektu 
to prawie 83 mln zł. 

Do głównych zadań realizowanych w Mobile Switching Centre & Data Center będzie należeć m.in. koordynacja 
połączeń pomiędzy użytkownikami, proces autoryzacji i uwierzytelniania abonentów oraz zestawianie dziesiątków 
tysięcy połączeń w celu szybkiego przesyłania danych. Dzięki temu możliwa będzie sprawniejsza i szybsza obsługa 
klientów. Ponadto w wysoko wyspecjalizowanych pomieszczeniach technicznych – serwerowniach, z zachowaniem 
najwyższych standardów bezpieczeństwa, będą przechowywane oraz przetwarzane dane klientów firmy Polkomtel i 
Cyfrowy Polsat. Rozwijane w nich będą także kolejne usługi i produkty komercyjne. 

Więcej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/275103/qumak-s-a-wykonal-obiekt-na-rzecz-mobile-switching-centre-
wraz-z-data-center-dla-firm-polkomtel-i-cyfrowy-polsat 

ID HD w ofercie Cyfrowego Polsatu 

17 kwietnia br. do oferty Cyfrowego Polsatu dołączył ID HD od Discovery Networks – kanał tematyczny poświęcony 
trzymającym w napięciu śledztwom, zbrodniom, pełnym emocji historiom, dramatom i tajemnicom. Stacja znalazła się 
w podstawowym pakiecie Familijnym Max HD. 

Nowy kanał ID HD zajął 130 pozycję na liście Cyfrowego Polsatu. Jest dziesiątym kanałem z rodziny Discovery w ofercie 
największej polskiej platformy satelitarnej. 

Więcej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/275357/id-hd-w-ofercie-cyfrowego-polsatu 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

14-04-2014 20,45 20,31 20,39 -1,16% 4 241 

15-04-2014 20,78 20,31 20,45 0,29% 4 213 

16-04-2014 20,64 20,00 20,00 -2,20% 5 180 

17-04-2014 20,22 20,00 20,16 0,80% 2 542 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu           14 – 21 kwietnia 2014 

29 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

1 maja – 15 maja 2014 r.  Okres zamknięty przez publikacją wyników za I kwartał 2014 roku 

15 maja 2014 r.  Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku  

Najbliższe wydarzenia 


