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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

16.05 Dziennik Gazeta Prawna: Dostęp do sieci będzie jak prąd i woda.
Zmieni społeczeostwo.
Za dziesięd lat życie bez dostępu do sieci będzie trudne do wyobrażenia.
Tak twierdzą eksperci globalnych firm, specjalizujących się w rozwoju
infrastruktury. Do kooca 2013 roku każdy Polak ma mied dostęp do
szerokopasmowego Internetu. Operatorom stacjonarnym wyrasta
nowa konkurencja – Internet mobilny. Według Beaty Białkowskiej,
dyrektora marketingu w Cyfrowym Polsacie technologia LTE
zrewolucjonizuje polski rynek Internetu.

Rzeczpospolita: Odżywa rywalizacja Polsatu i TVN
Po I kwartale widad, że Polsat finansowo radzi sobie coraz
lepiej. TVN będzie bronid pozycji, co może sporo kosztowad.
Zdaniem analityka KBC Securities, w dalszej części roku to
Polsat będzie górował nad konkurencją, jeśli chodzi o
tendencje w wynikach.

Puls Biznesu: Obsługa długu obniży wynik Cyfrowego
Polsatu
Jak powiedział Tomasz Szeląg, członek Zarządu CP, koszty
wpłyną na wyniki poniżej poziomu EBITDA. Będzie to
szczególnie widoczne w II kwartale. Prezes CP, Dominik
Libicki spodziewa się stabilnej marży EBITDA grupy na
poziomie 30% w całym roku. Wzrost EBITDA Telewizji Polsat i
nakłady na rozwój usług telekomunikacyjnych zbilansują się.

17.05
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Parkiet: Cyfrowy Polsat: dług obniży wynik netto
To ujemna strona zadłużenia spółki. Dodatnia – mówi prezes
– to przygotowanie grupy na różne scenariusze, w tym
przejęcia. Libicki podkreślał, że grupie udało się uplasowad
obligacje na warunkach bardziej atrakcyjnych niż konkurencji.
– Popyt na obligacje Cyfrowego Polsatu był kilkakrotnie
wyższy niż podaż. Zaistnieliśmy na rynku międzynarodowym.
Daliśmy się zauważyd z dobrej strony i jesteśmy przygotowani
na każdą ewentualnośd: czy to podniesienia kapitału, czy
emisji długu, czy przejęcia – mówił.

17.05

19.05 Rzeczpospolita: NFI Midas nie rezygnuje z budowy sieci nowej
generacji
Właściciel Centernetu i Mobylandu chce pozyskad 104 mln zł z emisji
akcji i rozmawia z „zagranicznymi podmiotami” o inwestycjach w LTE.

Parkiet: Ranking najbardziej wartościowych
przedsiębiorstw. Perły Polskiej Giełdy
Cyfrowy Polsat znalazł się na 8 miejscu w subrankingu
sektorowym – nowe technologie oraz na 18 miejscu w
klasyfikacji według największego kwotowego przyrostu
wyników i kapitalizacji.

20.05

Parkiet: Cyfrowy Polsat
Trigon Dom Maklerski podwyższył cenę docelową dla akcji
emitenta o 2%, do 19 zł (z 18,6 zł). Podtrzymał rekomendację
„kupuj”. Wycena uwzględnia przejęcie spółki Polsat i jej
konsolidację w wynikach grupy od II kwartału 2011 r. Raport
wydano 18 maja przy cenie 16,25 zł.

21.05 Parkiet: Już tylko dwóch inwestorów po Plusa?
Według dwóch niezależnych źródeł, już tylko dwie oferty na Polkomtel
są brane pod uwagę przez właścicieli spółki. Do finalnej rozgrywki miały
wejśd oferty Zygmunta Solorza-Żaka, właściciela grupy Cyfrowego
Polsatu, oraz szwedzkiej TeliiSonery.
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
16 maja 2011

Wyniki finansowe Cyfrowego Polsatu za I kwartał 2011 roku 
Cyfrowy Polsat prezentuje wzrost wyników operacyjnych i bardzo dobre wyniki finansowe. Wzrosła liczba abonentów wszystkich trzech 
usług platformy - do 3,47 mln abonentów płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej, 120 tys. użytkowników MVNO i 36 tys. klientów Internetu 
HSPA+. Spółka odnotowała kilkuprocentowy wzrost przychodów i wskaźnika ARPU oraz utrzymała stabilny wskaźnik odpływu abonentów 
(churn) na poziomie 9,6%.

Najważniejsze wydarzenia I kw. 2011 r. w porównaniu do I kw. 2010 r.: 
•Liczba abonentów DTH wzrosła o 230 tys. rok do roku do 3,47 miliona; 
•Pozyskania brutto wyniosły 124 tys.; 
•Przychody wzrosły o 9% do 411 mln zł; 
•EBITDA wzrosła o 1% do 124 mln zł; 
•Marża EBITDA wyniosła 30,7%; 
•Zysk wyniósł 76 mln zł; 
•Dalszy wzrost średniego przychodu na abonenta - ARPU pakietu Familijnego wzrosło o 3,8% do 43,6 zł, a pakietu Mini o 7,5% do 11,4 zł; 
•Stabilny i niski wskaźnik churn wynoszący 9,6% za 12 ostatnich miesięcy; 
•Liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wzrosła o 91 tys. do 120 tys., spośród których 97% stanowili klienci korzystający z 
oferty abonamentowej; 
•Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wyniosła 36 tys.

- W nowy rok weszliśmy z bardzo intensywnymi działaniami mającymi na celu finalizację transakcji zakupu Telewizji Polsat, rozwój usług 
telewizyjnych i telekomunikacyjnych oraz wprowadzenie technologii LTE. Mimo prowadzenia wielu projektów jednocześnie w różnych 
obszarach biznesowych, wypracowaliśmy wzrost wyników operacyjnych oraz bardzo dobre wyniki finansowe, stanowiące solidne 
fundamenty biznesowe oparte na wzroście organicznym. Bardzo nas to cieszy, a rynkowi po raz kolejny pokazuje, że Cyfrowy Polsat nie 
zwalnia i ma wiele trafnych pomysłów na rozwój - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat SA.
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Raport bieżący nr 31
20 maja 2011

Raport bieżący nr 32
20 maja 2011

Raport bieżący nr 33
20 maja 2011

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2011 roku
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby
głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2011 roku.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2011 roku reprezentowanych było ogółem 398.530.235 głosów,
stanowiących 75,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501
akcji serii D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Treśd uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 19 maja 2011
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treśd uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2011 roku.

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 maja 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 maja 2011 r., na mocy którego została
wpisana do rejestru nowa wysokośd kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 452 § 1
Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło w dniu 20 kwietnia 2011, z chwilą wydania przez Zarząd Spółki dokumentów akcji. Od chwili
podwyższenia kapitał zakładowy spółki wynosi 13.934.133,44 zł. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie
527.770.337.

Akcjonariusz Liczba głosów Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

ZWZA 19 maja 2011 r.

Udział w ogólnej 
liczbie głosów

Zygmunt Solorz-Żak 21.207.500 5,32% 4,02%

Polaris Finance B.V. 333.885.002 83,78% 63,26%

Razem 355.092.502 89,10% 67,28%
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Cyfrowy Polsat emituje obligacje o wartości 350 milionów euro
W dniu 20 maja 2011 r. spółka zależna Cyfrowego Polsatu S.A. - Cyfrowy Polsat Finance AB wyemitowała niepodporządkowane obligacje
zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR z terminem zapadalności w 2018 r. Obligacjom zostały przyznane ratingi Ba3 i
BB-, odpowiednio przez Moody's Investor Service Inc. i Standard & Poor's Rating Services.

Oferta obligacji spółki Cyfrowy Polsat Finance AB została przeprowadzona w dniach 3 - 6 maja br. Obligacje zostały sprzedane inwestorom
po cenie sprzedaży równej 100% ich wartości nominalnej z oprocentowaniem w wysokości 7,125% rocznie oraz odsetkami płatnymi w
półrocznych okresach z dołu, w dniach 20 maja i 20 listopada, począwszy od dnia 20 listopada 2011 r. Obligacje zostały wyemitowane w
minimalnym nominale 100.000 EUR i całkowitych wielokrotnościach 1.000 EUR ponad tę kwotę.

Cyfrowy Polsat zamierza przeznaczyd przychody ze sprzedaży obligacji, w razie konieczności razem z posiadanymi środkami finansowymi,
na spłatę kredytu pomostowego, który został wykorzystany do częściowej zapłaty za Telewizję Polsat w ramach transakcji zakupu
zakooczonej 20 kwietnia 2011 r.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartośd 
obrotu
(tys. PLN)

16-05-2011 16,90 16,55 16,84 -0,36% 972

17-05-2011 16,89 16,26 16,31 -3,43% 4 203

18-05-2011 16,67 16,40 16,53 1,72% 1 853

19-05-2011 16,72 16,57 16,72 1,15% 1 619

20-05-2011 16,90 16,65 16,80 0,60% 2 430

Akcje Cyfrowego Polsatu
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