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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Parkiet: Cyfrowy Polsat, Solorz sprzedaje
Spółki Polaris Finance i Karswell, kontrolowane przez
Zygmunta Solorza-Żaka, sprzedały 74 mln akcji za 1,16 mld zł.

Rzeczpospolita: „Kupuj” Cyfrowy Polsat
Analitycy UniCredit w najnowszym raporcie podwyższyli z
„trzymaj” do „kupuj” ocenę Cyfrowego Polsatu. Cena
docelowa wzrosła o 12 proc., do 18,9 zł. Jest o 12,8 proc.
wyższa niż wczorajszy kurs (16,75 zł). Specjaliści uważają, że
niedawna sprzedaż 24,7 proc. akcji Cyfrowego Polsatu przez
dwóch głównych akcjonariuszy usunęła podstawowy ostatnio
czynnik ryzyka dla notowań firmy. Sądzą, że podwojenie

30.06 Dziennik Gazeta Prawna: Ipla zapowiada, że zakończy ten rok na plusie
Z telewizji Ipla korzysta ponad 2,5 mln użytkowników. Dostępna jest w
komórkach, na tabletach i w telewizorach niektórych producentów. Ipla,
która w przyszłości może zasilić Cyfrowy Polsat, ma zakończyć ten rok na
plusie. Jej przychody mogą przekroczyć 20 mln zł.

PAP: Aero2 chce zainwestować ok. 1 mld zł w rozbudowę sieci
szybkiego Internetu
Infrastrukturalny operator telekomunikacyjny Aero2 planuje
zainwestować łącznie ok. 1 mld zł w rozbudowę sieci szybkiego Internetu
w trzech pasmach częstotliwości 900 MHz, 1800 MHz i 2500 MHz.
"Na koniec 2012 roku musimy pokryć 25 proc. populacji, a na koniec
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czynnik ryzyka dla notowań firmy. Sądzą, że podwojenie
dzięki temu liczby akcji spółki w wolnym obrocie giełdowym
może spowodować, że w marcu 2012 r. Cyfrowy Polsat wróci
do indeksu WIG20.

Puls Biznesu: Cyfrowy Polsat: Kupuj
DM IDM, w raporcie z 20 czerwca, podwyższył rekomendację
dla Cyfrowego Polsatu do „kupuj” z „trzymaj”, jednocześnie
pozostawiając cenę docelową na poziomie 19 zł.
Analitycy DM IDM podali w raporcie, że zmiana zalecenia
wynika z atrakcyjnej wyceny akcji spółki.

"Na koniec 2012 roku musimy pokryć 25 proc. populacji, a na koniec

2014 roku 50 proc. populacji." - mówi Adam Kuriański, prezes Aero2.

01.07 Dziennik Gazeta Prawna: Internet Aero2 przez Cyfrowy Polsat
Karty SIM do korzystania z darmowego Internetu dostarczanego przez
spółkę Aero2 mogą być dystrybuowane przez Cyfrowy Polsat –
zapowiada właściciel obu podmiotów Zygmunt Solorz-Żak.
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01.07 TV-Sat-Magazyn: Wyzwania i zagrożenia dla branży – podsumowanie
Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej w
Jachrance
Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej stała
się kolejnym znaczącym wydarzeniem branżowym, podczas którego w
trakcie dyskusji panelowych omawiane były najważniejsze zagadnienia
związane z dalszym, dynamicznym rozwojem rynku w obliczu
zbliżających się zmian związanych zarówno z systemem nadawania, jak i
tych wynikających z nowych regulacji prawnych.

TV-SAT Magazyn: Wojna o rynek
W ostatnich latach rynek telekomunikacyjny rozwijał się bez przeszkód:
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W ostatnich latach rynek telekomunikacyjny rozwijał się bez przeszkód:
platformy cyfrowe zyskiwały, kablówki stały w miejscu. Ale taki stan
dobiega końca. Rynek jest już bliski nasycenia, a prawdziwa batalia o
nowych klientów dopiero się zacznie.

Gazeta Wyborcza: Sejm przyjął ustawę, za dwa lata będzie cyfra
Zgodnie z ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Polska
całkowicie wyłączy nadajniki analogowe 31 lipca 2013 r. Na wdrożenie
naziemnej telewizji cyfrowej w latach 2011-20 rząd przeznaczy z budżetu
8,125 mln zł.
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Parkiet: Solorz-Żak wprowadzi Polkomtel na warszawski
parkiet
Zakup Polkomtelu przez Zygmunta Solorza-Żaka to zdaniem
analityków dobra informacja dla Cyfrowego Polsatu, gdyż
wywrze pozytywny wpływ na działalność telekomunikacyjną
platformy.
Analitycy spodziewają się, że w przyszłym roku Polkomtel
trafi na warszawski parkiet. Wcześniej biznesmen deklarował,
że nie zamierza łączyć Cyfrowego Polsatu z Plusem i na
giełdzie notowane będą dwie grupy: medialna i
telekomunikacyjna.

02.07 Gazeta Wyborcza: Solorz-Żak ma Plusa
Długo oczekiwana, największa od lat transakcja na europejskim rynku
telekomunikacyjnym dokonała się w czwartek wieczorem. Dzięki
przejęciu Polkomtela Zygmunt Solorz-Żak ma szanse zbudować
imperium, które zagrozi dominacji Telekomunikacji Polskiej – uważają
analitycy.
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Raport bieżący nr 44
27 czerwca 2011

Raport bieżący nr 45

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy licencyjnej z Sony Pictures Entertainment Inc.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 czerwca 2011 roku powziął informację o podpisaniu w dniu 17 czerwca
2011 roku przez Polsat License Ltd (PLL) z siedzibą w Zurichu (Szwajcaria), podmiot pośrednio zależny od Spółki, aneksu do umowy
licencyjnej ("Aneks") z Sony Pictures Entertainment Inc. ("Licencjodawca"). Na mocy aneksu Licencjodawca przedłuża licencję na
nadawanie filmów i seriali pochodzących ze zbiorów programowych Licencjodawcy oraz niektórych z jego przyszłych produkcji na
terytorium Polski na okres kolejnych 3 lat. Pozostałe warunki umowy i aneksu nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy
tego typu umowach.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa Cyfrowy Polsat S.A. zawarła z grupą Sony Pictures Entertainment Inc. umowy na warunkach
rynkowych, których łączna wartość wraz z omówionym powyżej Aneksem może przekroczyć 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały
obrotowe.
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Raport bieżący nr 45
29 czerwca 2011

Raport bieżący nr 46
29 czerwca 2011

Informacja o nabyciu akcji
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała od członka Zarządu informację na
podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 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 przez osobę blisko z nim związaną kupna 400.000 (czterysta tysięcy) akcji Spółki.

Cena akcji wynosiła 15,70 zł za jedną akcję, transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu
22 czerwca 2011 r.

Informacja o zbyciu akcji
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała od Pana Heronima Ruty, członka Rady
Nadzorczej Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 4 lit. b 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 przez osobę blisko z nim związaną tj. przez
spółkę Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Sensor"), sprzedaży 12.004.174 (dwanaście milionów cztery tysiące sto
siedemdziesiąt cztery) akcji Spółki.

Cena akcji wynosiła 15,70 zł za jedną akcję, transakcja została dokonana na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowej, w dniu
22 czerwca 2011 r.

Sensor jest spółką, w której Pan Heronim Ruta posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.
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Raport bieżący nr 47
29 czerwca 2011

Informacja o zbyciu akcji
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka,
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 4 lit. b 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 przez osobę blisko z nim
związaną, tj. przez:
-spółkę Polaris Finance B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Polaris") sprzedaży 6.083.182 (sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące
sto osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki oraz
--spółkę Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Karswell") sprzedaży 68.023.662 (sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia trzy
tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji Spółki.

Cena akcji wynosiła 15,70 zł za jedną akcję, transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu
22 czerwca 2011 r.
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Raport bieżący nr 48
30 czerwca 2011

Raport bieżący nr 49
1 lipca 2011

22 czerwca 2011 r.

Polaris jest spółką, w której Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada 85% udziału w kapitale zakładowym. Karswell jest spółką, w której Pan
Zygmunt Solorz-Żak posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

Informacja o dopuszczeniu do obrotu oraz o dacie pierwszego notowania obligacji 7,125% Senior Secured Notes zapadalnych 20 maja 
2018 r. o wartości 350 mln EUR na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu 
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), powziął wiadomość że z dniem 28 czerwca 2011 r. obligacje 7,125% Senior Secured Notes 
zapadalne 20 maja 2018 r. o wartości nominalnej 350 mln EUR: 340 mln EUR oznaczonych numerem ISIN XS0626064363 oraz 10 mln EUR 
oznaczonych numerem ISIN XS0626064017, wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB, jednostkę zależną Spółki, w dniu 20 maja 
2010 r. (raport bieżący nr 34/2011 z 20 maja 2011 r.) ("Obligacje") zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Luksemburgu ("Giełda w Luksemburgu") oraz że w tym dniu nastąpiło pierwsze notowanie Obligacji na Giełdzie w Luksemburgu.

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 r. Spółka otrzymała od Polaris Finance B.V. ("Akcjonariusz"),
informację na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185,
poz. 1439 ze zm.) o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zmniejszenie powyższe wynika z dokonania przez Akcjonariusza sprzedaży 6.083.182 (sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto 
osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki.
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Transakcja została dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu 22 czerwca 2011 r. Przed transakcją
Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 175.025.000 akcji Spółki stanowiących 50,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz
reprezentujących 341.967.501 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 64,79% ogólnej liczby głosów w Spółce, na który to
pakiet składały się:
- 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 333.885.002
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,26 % ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 8.082.499 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 2,32 % kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 8.082.499 głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,53% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Obecnie Akcjonariusz posiada bezpośrednio 168.941.818 akcji Spółki stanowiących 48,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz
reprezentujących 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów w Spółce, na który to
pakiet składają się:
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Raport bieżący nr 50
1 lipca 2011

pakiet składają się:
-166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 333.885.002
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 1.999.317 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 0,57 % kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 1.999.317 głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, jak również
Akcjonariusz nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z
akcji Spółki.

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 r. Spółka otrzymała od Karswell Limited ("Akcjonariusz"),
informację na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o
zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zmniejszenie powyższe wynika z dokonania przez Akcjonariusza sprzedaży 68.023.662 (sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia trzy
tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji Spółki.
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Raport bieżący nr 51
1 lipca 2011

Transakcja została dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu 22 czerwca 2011 r. Przed transakcją
Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 68.023.662 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 19,53% udziału w kapitale zakładowym
Spółki, oraz reprezentujących 68.023.662 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Obecnie Akcjonariusz nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki. Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją jakiekolwiek
podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, jak również Akcjonariuszy nie jest stroną jakichkolwiek umów, których
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka
("Akcjonariusz"), informację na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009
r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
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r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zmniejszenie powyższe wynika z dokonania przez:
- spółkę Polaris Finance B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Polaris") sprzedaży 6.083.182 (sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące
sto osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki;
-spółkę Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Karswell") sprzedaży 68.023.662 (sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia trzy
tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji Spółki.

Transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu 22 czerwca 2011 r. Polaris jest spółką, w
której Akcjonariusz posiada 85% udziału w kapitale zakładowym. Karswell jest spółką, w której Akcjonariusz posiada 100% udziału w
kapitale zakładowym.

Przed transakcją Akcjonariusz posiadał łącznie 253.652.412 akcji Spółki stanowiących 72,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz
reprezentujących 431.198.663 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 81,7% ogólnej liczby głosów w Spółce, na które
składały się posiadane przez Akcjonariusza bezpośrednio 10.603.750 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki stanowiących 3,04%
udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 21.207.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,02%
ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz posiadane przez Akcjonariusza pośrednio:
a) poprzez Polaris - 175.025.000 akcji Spółki stanowiących 50,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących
341.967.501 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 64,79% ogólnej liczby głosów w Spółce, na który to pakiet składały się:
- 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 333.885.002
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 8.082.499 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 2,32% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 8.082.499 głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,53% ogólnej liczby głosów w Spółce.
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b) poprzez Karswell - 68.023.662 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiące 19,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz
reprezentujące 68.023.662 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Obecnie Akcjonariusz posiada łącznie 179.545.568 akcji Spółki stanowiących 51,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz
reprezentujących 357.091.819 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 67,66% ogólnej liczby głosów w Spółce, na które
składają się posiadane przez Akcjonariusza bezpośrednio 10.603.750 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki stanowiących
3,04 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 21.207.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi
4,02% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz posiadane przez Akcjonariusza pośrednio, poprzez Polaris, 168.941.818 akcji Spółki
stanowiących 48,5 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów w Spółce, na który to pakiet składają się:
-166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 333.885.002
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,
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głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,
-- 1.999.317 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 0,57% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 1.999.317 głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz poinformował, iż poza Polaris nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, jak
również Akcjonariuszy nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa
głosu z akcji Spółki.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
30 czerwca 2011

Pierwsze notowanie obligacji Cyfrowego Polsatu na GPW w Luksemburgu
W dniu 28 czerwca br. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu nastąpiło pierwsze notowanie niepodporządkowanych
obligacji zabezpieczonych spółki zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. - Cyfrowy Polsat Finance AB.

Do obrotu zostały dopuszczone obligacje 7,125% Senior Secured Notes zapadalne 20 maja 2018 r. o łącznej wartości nominalnej 350 mln
euro - 340 mln euro oznaczonych numerem ISIN XS0626064363 oraz 10 mln euro oznaczonych numerem ISIN XS0626064017. Obligacje
zostały wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB, spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 20 maja 2011 r. Obligacjom zostały
przyznane ratingi Ba3 i BB-, odpowiednio przez Moody's Investor Service Inc. i Standard & Poor's Rating Services, obydwa z perspektywą
stabilną.

Oferta obligacji spółki Cyfrowy Polsat Finance AB została przeprowadzona w dniach 3 - 6 maja br. Spotkała się ona z bardzo dużym
zainteresowaniem ze strony inwestorów, wśród których znalazły się, m.in. zarządzający funduszami, banki i fundusze hedgingowe z całej
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zainteresowaniem ze strony inwestorów, wśród których znalazły się, m.in. zarządzający funduszami, banki i fundusze hedgingowe z całej
Europy, m.in. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Austrii, Francji, krajów Beneluksu, Szwajcarii, Włoch i Skandynawii. Popyt na obligacje
blisko 7-krotnie przekroczył wartość oferty. Zapisy złożone w ramach księgi popytu przez 185 rachunków opiewały na 2 miliardy 400
milionów euro.

- Oferując obligacje odbyliśmy intensywną serię spotkań z inwestorami w Europie. Bardzo dobrze ocenili nie tylko naszą ofertę obligacji,

plany rozwoju i dotychczasowe osiągnięcia spółki, ale także transakcję zakupu Telewizji Polsat - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu
Cyfrowego Polsatu. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z ratingów przyznanych naszej spółce i obligacjom przez renomowane agencje. Są one

wyższe od tych przyznanych naszej bezpośredniej konkurencji i świadczą o bardzo dobrej kondycji i perspektywach rozwoju całej grupy

Cyfrowy Polsat - dodaje Libicki.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

27-06-2011 16,10 15,80 15,98 -0,13% 5 033

28-06-2011 16,10 15,96 16,00 0,06% 18 895

29-06-2011 16,54 16,10 16,54 3,38% 18 321

Akcje Cyfrowego Polsatu
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29-06-2011 16,54 16,10 16,54 3,38% 18 321

30-06-2011 16,95 16,32 16,50 -1,49% 11 157

01-07-2011 16,70 16,40 16,42 -0,48% 943


