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Prasa o Nasa Data Prasa o rynku TMT w Polsce

18.07 Dziennik Gazeta Prawna: „Szpilki na Giewoncie” w Plusie

Zygmunt Solorz-Żak przeprowadza operację, jakiej nikt jeszcze nie
zrealizował –łączy telewizję z internetem i telefonią komórkową. Szeroki
zasięg sieci Plus, bijące rekordy oglądalności programy Polsatu, szybki
internet LTE – ta wybuchowa mieszanka ma dokonać rewolucji na rynku
telekomunikacyjnym.

Parkiet: Ubywa „kupuj”, przybywa „sprzedaj”

Dla 40 największych firm notowanych na GPW wydano w
ciągu minionych trzech miesięcy 321 rekomendacji. Odsetek
rekomendacji zachęcających do kupna papierów spada,
wzrasta natomiast procent raportów, w których sugeruje się
sprzedaż walorów. Cyfrowy Polsat zajął czwarte miejsce w

19.07 Dziennik Gazeta Prawna: T-Mobile popularniejszy niż Era

Polacy bez żalu pożegnali starą nazwę. Nowa im się podoba. T-Mobile
wydał na promocję niemieckiej marki już 40 mln zł, a jeszcze nie jest
nawet w połowie kampanii. Operatorowi udało się zatrzymać ucieczkę
klientów. Analitycy podkreślają jednak, że nie należy przeceniać roli
rebrandingu.
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sprzedaż walorów. Cyfrowy Polsat zajął czwarte miejsce w
zestawieniu pod względem udziału rekomendacji „kupuj” w
wydanych rekomendacjach.

rebrandingu.

20.07 Gazeta Wyborcza: UOKiK czeka na Polkomtela

„Już w niedalekiej przyszłości technologia LTE zrewolucjonizuje życie
każdego człowieka. Chciałbym, aby Polska była jednym z pierwszych
krajów na świecie, który będzie korzystał z dostępu do internetu i innych
usług transmisji danych za pośrednictwem najnowocześniejszych
technologii” – tłumaczył w dniu transakcji zakupu Polkotela Zygmunt
Solorz-Żak. Według Solorza-Żaka nie powinno być problemu ze zgodą
UOKiK.

Puls Biznesu: Bardziej misyjna TVP chce poprawić wyniki

Więcej misji, mniej komercji – taka ma być telewizja publiczna – uważa
Tadeusz Kowalski, szef rady nadzorczej TVP. – Nadawca publiczny nie
powinien przede wszystkim ścigać się ze stacjami komercyjnymi w
oglądalności. - mówi Tadeusz Kowalski.



Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

20.07 Gazeta Wyborcza: Najchętniej z numerami uciekamy do Playa

W pierwszej połowie roku to Play podebrał najwięcej klientów
konkurencji. Na razie nie widać efektu zmiany marki Era na T-Mobile –
PTC wciąż traci klientów – pisze branżowy portal Telepolis.pl

Rzeczpospolita: Ratingi

Agencja Moody’s przyznała ostateczny rating Ba3
wyemitowanym przez Cyfrowy Polsat niepodporządkowanym
obligacjom zabezpieczonym o łącznej wartości nominalnej
350 mln euro, z terminem zapadalności w 2018 r.

21.07

22.07 Puls Biznesu: Urząd antymonopolowy bada przejęcie Polkomtela

Zygmunt Solorz-Żak złożył w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie
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Zygmunt Solorz-Żak złożył w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie
operatora sieci Plus. Konkurencyjni operatorzy będą próbowali
przekonać urząd, że po transakcji Zygmunt Solorz-Żak skupi w swoich
rękach prawie połowę dostępnych na rynku częstotliwości. Właściciel
Cyfrowego Polsatu argumentuje z kolei, że kupno Polkomtela umożliwi
mu stworzenie realnej alternatywy dla TP SA, która ma 40-procentowy
udział w rynku szerokopasmowego stacjonarnego Internetu.

Dziennik Gazeta Prawna: Dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego

branża reklamowa szykuje się na żniwa

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający za niekonstytucyjny zakaz
używania billboardów i spotów reklamowych podczas kampanii
wyborczej branża reklamowa przyjęła entuzjastycznie.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 54

19 lipca 2011

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz mTEL sp. z o.o. 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 mTEL Sp. z o.o. 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 0000008837 ("mTEL" lub "SPÓŁKA PRZEJMOWANA").

Połączenie nastąpi poprzez:

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki

Raport bieżący nr 55

19 lipca 2011

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki
Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,
zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.
W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie
prawa i obowiązki mTEL.

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515
§ 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 17 czerwca 2011 roku i
opublikowanym w dniu 4 lipca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 127, poz. 8632.
(..)
Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

Moody's Investors Services przyznał ostateczny rating Ba3 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 Moody's Investors Services ("Moody's")
przyznała ostateczny rating 'Ba3' dla 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.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 56

20 lipca 2011

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.

Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 lipca 2011 roku powziął informację o zarejestrowaniu w
dniu 8 lipca 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie
Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2011 roku w
ten sposób, że:

dotychczasowa treść Art. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.733.000 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych oraz dzieli się na

268.325.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej cztery

grosze (0,04 zł) każda, w tym:

1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych

numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych

numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych

numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:

a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych,

uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch)

głosów, oznaczonych numerami 1 - 166 917 501

b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych

numerami 166 917 502 - 175 000 000.

5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 75 000 000.
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6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 5 825

000.

została zastąpiona nową treścią w brzmieniu:

Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzynaście

złotych i czterdzieści cztery grosze) oraz dzieli się na 348.352.836 (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa

tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:

1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych

numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych

numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych

numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:

a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych,

uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch)

głosów, oznaczonych numerami 1 - 166 917 501

b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych

numerami 166 917 502 - 175 000 000.

5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 75 000 000.

6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 5 825

000.

7. 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela,

oznaczonych numerami 1 - 80 027 836.

Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą nr 1/31/05/2011 Rady Nadzorczej podjętą na podstawie upoważnienia
udzielonego w uchwale numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2011 roku, jest załącznikiem do
niniejszego raportu bieżącego.



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

18-07-2011 15,95 15,75 15,89 -0,38% 1 003

19-07-2011 16,08 15,73 15,93 0,82% 16 307

20-07-2011 15,90 15,80 15,90 0,00% 1 672

Akcje Cyfrowego Polsatu
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20-07-2011 15,90 15,80 15,90 0,00% 1 672

21-07-2011 16,09 15,75 15,83 -0,13% 1 799

22-07-2011 16,10 15,90 15,96 -0,25% 4 113

5 sierpnia 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Najbliższe wydarzenia


