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Prasa o Nas Data
Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet w 

Polsce

21.03 Rzeczpospolita: Więcej optymizmu w mediach
Przychody spółek mediowych w Europie wzrosły w 2010 r. o 5,4%, do
76.6 mld euro. W tym roku spodziewają się dalszej stabilizacji na rynku.
Na tle firm z innych krajów, operacyjnie najlepiej z polskich spółek
mediowych wypada Cyfrowy Polsat. Platforma, zgodnie z tendencjami
światowymi, dalej ewoluowała od dostawcy płatnej telewizji do firmy
oferującej pakiety triple play (telewizja, Internet, telefon).

Parkiet: Branża czeka na decyzję UOKIK dla UPC i Astera
Połączenie sił UPC i Aster sprawi, że największa na rynku firma jeszcze
mocniej odskoczy od konkurencji. Rynek chce konsolidowad również
spółka Multimedia, trzeci pod względem liczby abonentów operator
telewizji kablowej.

Puls Biznesu: W górę – Zygmunt Solorz
Przyznanie twórcy imperium Polsatu tytułu Człowieka Roku
Świata Telekomunikacji było dla uczestników branżowej gali
dośd oczywiste. Wśród rynkowych osiągnięd Cyfrowego
Polsatu szczególne znaczenie ma rozwój szerokopasmowego
Internetu. Zygmunt Solorz uhonorowany został przez kapitułę
podwójnie, jako że Grupa Polsat zdobyła tytuł Firmy Roku.

24.03 Gazeta Wyborcza: Cyfra+ bez agresywnych promocji
-Zmieniamy strategię – mówi prezes Cyfry+, drugiej co do wielkości
platformy cyfrowej w Polsce. W zeszłym roku spółka poprawiła wyniki
finansowe, ale nie zwiększyła bazy abonentów.

Gazeta finansowa: Cyfrowy Polsat S.A.
Spółka planuje wyemitowad euroobligacje typu high yield,
które pomogą refinansowad 1,4 mld zł kredytu
pomostowego, udzielonego firmie na przejęcie Telewizji
Polsat. Obligacje mają zostad wyemitowane na przełomie II i
III kwartału tego roku i zapewne trafią na parkiet w
Luksemburgu – poinformował Członek Zarządu ds.
finansowych Tomasz Szeląg.

25.03
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 7
22 marca 2011

Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką mPunkt Polska S.A. 
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka" lub "Spółka Przejmująca") informuje, iż w dniu 21 marca 2011 roku podjął decyzję o połączeniu
Spółki ze spółką mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana"), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w
kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.

Cyfrowy Polsat S.A. jest największą, pod względem liczby abonentów, płatną cyfrową platformą satelitarną w Polsce. W ramach swojej
podstawowej działalności świadczy klientom indywidualnym usługę udostępniania programów radiowych i telewizyjnych
rozprowadzanych drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów programów a od 1 czerwca 2010 także usług zintegrowanych - telewizji,
Internetu i telefonii komórkowej.

mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w dystrybucji usług i towarów telekomunikacyjnych.

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki
Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.
Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 8.850.000 zł i dzieli się na 8.850 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii A o
wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest Spółka.

Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:
(i) Zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
(ii) Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sad
rejestrowy;
(iii) Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółki Przejmującej i Spółki
Przejmowanej.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1
KSH, wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH.

Planowane połączenie jest przeprowadzane w celu optymalizacji kosztów i uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat,
które są niezbędne dla realizacji średnio- i długookresowej strategii Grupy Cyfrowy Polsat.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 8
25 marca 2011

Komunikat prasowy
25 marca 2011

Zawarcie aneksu nr 2 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. 
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 marca 2011 r. został zawarty aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej
("Aneks") zawartej przez Spółkę w dniu 15 listopada 2010 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. ("Umowa Inwestycyjna"),
o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. oraz nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. O
spełnieniu się warunku zawieszającego zawartego w aneksie nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. do umowy inwestycyjnej z dnia 15 listopada
2010 r., Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Aneks został zawarty pomiędzy Spółką, Zygmuntem Solorzem-Żak, Heronimem Rutą, Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający
I"), Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający II"), Karswell Limited ("Sprzedający III") i Sensor Overseas Limited ("Sprzedający
IV") (łącznie "Sprzedający").

Aneks przewiduje, iż częśd ceny za akcje spółki Telewizja Polsat S.A. ("Akcje Sprzedawane"), tj. łącznie 2.600.000.000 PLN, która ma zostad
zapłacona przelewem, płatna będzie przez Spółkę na rzecz każdego ze Sprzedających w terminie 48 dni od daty zawarcia z nim umowy
sprzedaży Akcji Sprzedawanych, jednak nie wcześniej niż po wydania przez danego Sprzedającego Akcji Sprzedawanych Spółce. Pozostała
częśd ceny tj. łącznie 1.150.000.003,32 PLN zostanie zapłacona przez Spółkę w dniu sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez potrącenie
wierzytelności Sprzedających z wierzytelnościami Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedających za akcje objęte przez Sprzedających w
wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r.

Dodatkowo Aneks wprowadza zapis, iż Spółka, zaoferuje Sprzedającym warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii H
wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. nie
później niż w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umów kredytowych, z których środki mają zostad wykorzystane m.in. na nabycie Akcji
Sprzedawanych.

Powyższe zmiany do Umowy Inwestycyjnej weszły w życie z chwilą podpisania Aneksu przez wszystkie strony. Jednocześnie strony
sporządziły tekst jednolity Umowy Inwestycyjnej zawierający zmiany przyjęte Aneksem.

Postanowienia Aneksu nie zostały wprowadzone z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Złota Antena dla Cyfrowego Polsatu
23 marca 2011 r. podczas uroczystej, XIII Wielkiej Gali Złotych i Kryształowych Anten, towarzyszącej XI Sympozjum Świata Telekomunikacji
i Mediów, Cyfrowy Polsat został uhonorowany Złotą Anteną w kategorii "Firma Roku". Główny udziałowiec spółki - Zygmunt Solorz-Żak -
otrzymał tytuł "Człowieka Roku".



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartośd 
obrotu
(tys. PLN)

21-03-2011 15,55 15,18 15,22 -1,81% 9 656

22-03-2011 15,39 15,00 15,05 -1,31% 23 037

23-03-2011 15,29 15,04 15,06 -1,50% 713

24-03-2011 15,15 14,92 14,99 -0,60% 2 515

25-03-2011 15,20 15,00 15,07 0,47% 2 286

Akcje Cyfrowego Polsatu
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30 marca 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Najbliższe wydarzenia


