
Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

26 listopada – 2 grudnia 2012 r.



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Parkiet, Wyniki Spółek: Cyfrowy Polsat bije rekordy

Świetną kondycją może pochwalić się Cyfrowy Polsat. Zysk
netto rośnie jak na drożdżach (+73%), z kwartału na kwartał
bijąc historyczne rekordy. CPS jest niezmiennie jednym z
liderów rentowności bez względu na kryterium przyjęte do jej
pomiaru.

26.11 Parkiet: TVN

Grupa TVN zaczyna współpracę z właścicielem platformy cyfrowej
Cyfra+, spółką Canal+ Cyfrowy od rozpoczęcia w styczniu 2013 r.
reklamowej obsługi jej stacji tematycznych przez wchodzące w skład
grupy TVN biuro reklamy Premium TV.

Rzeczpospolita: „Trzymaj” Cyfrowy Polsat

Specjaliści Raiffeisen Centrobank skorygowali do „trzymaj” z
„kupuj” rekomendację dla Cyfrowego Polsatu. W zamian
podnieśli jednak cenę docelową papierów spółki do 17,5 zł z
16,8 zł. Jest o 11,8% wyższa niż kurs (15,65 zł).

27.11 Puls Biznesu: Canal+ wciska gaz do dechy

Canal+, platforma ‘n’ i Cyfrowy Polsat prześcigają się w promocjach. –
Gdy na rynku funkcjonują wciąż trzy platformy cyfrowe, działania

promocyjno-sprzedażowe przypominają wyścig Formuły1. My wciskamy

gaz do dechy – tak bogate promocje jak „Przebajeczny wybór” już się

nie powtórzą – mówi Beata Mońka, Prezes Canal+ Cyfrowy. Rynek
plotkuje, że Canal+ tak mocno walczy o widza, bo w tym roku stracił
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plotkuje, że Canal+ tak mocno walczy o widza, bo w tym roku stracił
klientów – połączone platformy mają mieć 2,4 mln klientów.
Przyszły rok może być bardzo trudny dla platformy nazywanej roboczo
‘nC+’. Rynek spodziewa się, że Cyfrowy Polsat zechce odebrać widzów
połączonej platformie w trakcie przeprowadzenia przez nią fuzji.
Instrumenty ma, bo jego przychody na klienta są o 15 zł niższe niż w ‘n’-
ce, więc może walczyć o klienta ‘nC+’ nie obniżając rentowności.

28.11 Dziennik Gazeta Prawna: Rynek telekomunikacyjny w Polsce jest wart

39 mld zł rocznie

Tak było przez cały czas w latach 2009-2012, z wyjątkiem niewielkiego
spadku na początku tego okresu – twierdzi portal Polish Market
wydawany przez firmę PMR. PMR podkreśla, że szacuje polski rynek
telekomunikacyjny, jako sumę przychodów operatorów telefonii
mobilnej, stacjonarnej i transmisji danych. Tak pojmowana wycena
kształtowała się w 2011 roku na poziomie 39 mld zł, czyli była o 0,4%
niższa niż w roku 2010. Jeśli weźmie się pod uwagę przychody z płatnej
telewizji, wtedy wartość rynku telekomunikacyjnego przekroczyła w
2011 roku kwotę 45 mld zł, ale wzrost w skali rocznej jest marginalny –
poniżej 1%.
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28.11 Dziennik Gazeta Prawna: Ponad 4 miliony Polaków odbiera tylko

telewizję cyfrową. Nastąpiły kolejne wyłączenia sygnału

W 261 gminach, w województwach: pomorskim, wielkopolskim,
kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, wyłączone zostały w
środę rano analogowe nadajniki naziemnej telewizji.

Rzeczpospolita: Plus rezygnuje z mobilnej telewizji

Polkomtel, operator sieci Plus wycofał się ze sprzedaży usługi telewizji
mobilnej (tzw. Mobilna TV), którą oferował na mocy umowy ze spółką
zależną Cyfrowego Polsat: Info-TV-FM. Telekom tłumaczy, że to efekt
trwającej w telekomie „optymalizacji procesów".
Osoby, które chcą zachować usługę (i dekoder) mogą zostać
abonamentami Cyfrowego Polsatu.
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Rzeczpospolita: Rusza nowa telewizyjna aplikacja na smartfony i

tablety

Powiązana ze spółką Astro firma Next Plus uruchamia mobilną aplikację
telewizyjną za pośrednictwem której będzie można odbierać na
początek 27 kanałów. Aplikacja Next Plus Beta już jest dostępna w
Google Play i AppStore. Będzie z niej można korzystać na smartfonach i
tabletach. - Wkrótce Next Plus pojawi się także w wersji na smart TV
(Samsung, LG i Panasonic) - podaje firma.

29.11 Rzeczpospolita: Telewizja mobilna ma różne oblicza

Rozwój Internetu i łączących się z nim urządzeń to okazja, by na nowo
zdefiniować, czym jest telewizja. Dlatego coraz więcej firm próbuje sił w
sieci.
Dla widza mobilna telewizja jest jedna: to całe programy lub tylko
audycje i filmy, które można obejrzeć na przenośnym urządzeniu:
tablecie, laptopie, smartfonie. Jednak analitycy i operatorzy mówią o
różnego rodzaju usługach i różnie definiują rynki, na których działają.



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

30.11 Dziennik Gazeta Prawna: Netia mocno przeceniona

„Netia nie oferuje już żadnego potencjału wzrostu, choć dzięki dobrym

wynikom finansowym może wypłacać solidną dywidendę” – napisali
analitycy KBC Securities. Operator traci klientów szybkiego internetu i
nie potrafi odwrócić trendu. Zdaniem KBC spółce mogłyby pomóc
akwizycje. Jednak jeśli niski kurs się utrzyma, to Netia może paść ofiarą
wrogiego przejęcia.

Rzeczpospolita: Strategia regulatora zaczyna budzić emocje

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował strategię regulacyjną,
którą będzie realizować do 2015. Strategia opiera się na dwóch filarach:
dbałości o konkurencyjność rynku z myślą o interesie użytkownika oraz
tworzeniu warunków do inwestowania dla operatorów
telekomunikacyjnych działających w Polsce.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu 26 listopada – 2 grudnia 2012

01.12 Rzeczpospolita: TVN z grupą Canal+

Dopięta została zapowiadana od roku fuzja platform cyfrowych „n” i
Cyfra+, w wyniku której powstanie nowa platforma „nC+” z 2,5 mln
abonentów. Prezesem i dyrektorem generalnym nowej spółki nie
będzie, jak zapowiadano, Markus Tellenbach (prezes grupy TVN), ale
Julien Verley, dotychczasowy wiceprezes ds. strategii i finansów grupy
Canal+ we Francji.

Parkiet: Orange liderem przychodów, Plus – gotówki i rentowności

Przychody trzech największych krajowych sieci komórkowych skurczyły
się w ciągu dziewięciu miesięcy o 1,7%, do 16,29 mld zł. Ich zyski spadły
mocniej – o 4,8%. Najlepiej bronił ich Polkomtel.
Między lipcem a wrześniem liczba aktywnych kart SIM w sieci Plus
zwiększyła się o symboliczne 8 tys. i wynosi 13,77 mln. Przy czym
telekomowi ubyło użytkowników w segmencie pre-paid, a przybyło
blisko 19 tys. klientów „kontraktowych”. Tym samym Plus utrzymuje
przewagę w tym segmencie nad pozostałymi telekomami
komórkowymi.
Wzrost liczby abonentów Plusa to m.in. efekt współpracy z Cyfrowym
Polsatem.



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 28,

26 listopada 2012 r.

Informacja o zbyciu akcji

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 listopada 2012 r. Spółka otrzymała od osoby pełniącej 
funkcję Członka Zarządu Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu sprzedaży 108.490 (sto osiem 
tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji Spółki.

Transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłych:

• w dniu 20 listopada 2012 r.: transakcja sprzedaży 33.800 akcji Spółki po średniej cenie 15,78 zł za akcję;

• w dniu 21 listopada 2012 r.: transakcja sprzedaży 74.690 akcji Spółki po średniej cenie 15,79 zł za akcję.
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Raport bieżący nr 29,

30 listopada 2012 r.

Komunikat prasowy,

27 listopada 2012 r. 

Informacja o zbyciu akcji

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2012 r. Spółka otrzymała od osoby pełniącej
funkcję Członka Zarządu Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu sprzedaży 76.506 (siedemdziesiąt
sześć tysięcy pięćset sześć) akcji Spółki.

Transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłych:

• w dniu 26 listopada 2012 r. : transakcja sprzedaży 21.506 akcji Spółki po średniej cenie 15,71 zł za akcję;

• w dniu 27 listopada 2012 r. : transakcja sprzedaży 55.000 akcji Spółki po średniej cenie 15,70 zł za akcję.

18 nowych kanałów w „otwartym oknie” Cyfrowego Polsatu

Do 6 stycznia 2013 r. wszyscy abonenci Cyfrowego Polsatu otrzymują w ramach „otwartego okna” promocyjny dostęp do
18 nowych kanałów, których dołączenie do oferty operator ogłosił 22 listopada br. Są to: BBC Knowledge, Viasat History,
Viasat Explorer, Da Vinci Learning, Viasat Nature, Polsat Film HD, Sundance, Sundance HD, Filmbox Action, CBS Action,
Universal Channel, Scifi Universal, E! Entertainment, BBC Lifestyle, BBC Entertainment, MTV Rocks, Polsat Food oraz BBC
CBeebies.

Widzowie zainteresowani zachowaniem dostępu do wybranych kanałów po zakończeniu akcji „otwarte okno”, będą mogli
skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych ofert promocyjnych. (…) >> więcej http://media.cyfrowypolsat.pl



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

26-11-2012 15,75 15,42 15,65 1,03% 2 050

27-11-2012 15,70 15,50 15,70 0,32% 5 150

28-12-2012 15,70 14,91 15,20 -3,18% 10 233

Akcje Cyfrowego Polsatu
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28-12-2012 15,70 14,91 15,20 -3,18% 10 233

29-11-2012 15,65 15,30 15,55 2,30% 13 322

30-11-2012 15,68 15,15 15,15 -2,57% 7 752

Najbliższe wydarzenia

4 grudnia 2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. >>więcej 

http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-materialy.cp

