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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
28.04 Puls Biznesu: Orange liczy na światłowody 

Zgodnie z danymi IDATE, w Polsce w ubiegłym roku z łączy FTTH 
(światłowód do domu) korzystało 77 tys. klientów, co jest jednym z 
najgorszych wyników w Europie. Orange współpracuje obecnie z 
operatorem Hawe przy pilotażowym projekcie FTTH na 
warszawskim Ursynowie. Liczy na to, że niedługo sam będzie mógł 
swobodnie budować łącza. Obecnie działalność w tym obszarze 
utrudniają regulacje, ale niewykluczone, że jeszcze w tym roku to 
się zmieni.  

Poza inwestycjami w FTTH, Orange weźmie udział w aukcji 
częstotliwości 800 MHz i 2600 MHz. Telekom mocno tnie koszty, 
ale spadają także przychody (w I kw. 2014 r. 5% w dół r/r) i średnie 
przychody na klienta.  

Polska The Times: Cyfrowa telewizja nie dla wszystkich Polaków 

Według wyliczeń UKE, pół miliona Polaków nie odbiera naziemnej 
telewizji cyfrowej, a ponad milion nie ma możliwości odbioru 
właściwej wersji programu regionalnego TVP. Zdaniem operatora 
SES Astra, współpracującego z TVP, tzw. „białe plamy” można 
łatwo doświetlić poprzez dystrybucję drogą satelitarną sygnału 
cyfrowego na obszarach, gdzie transmisja naziemna nie dociera. 

Mimo, że wielu mieszkańców Polski nie ma technicznej możliwości 
odbioru telewizji, to rząd planuje wprowadzenie powszechnej i 
obowiązkowej opłaty audiowizualnej.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
29.04 Dziennik Gazeta Prawna: Budowa sieci szybkiego Internetu 

Obecnie w Polsce powstaje aż 40 tys. km szerokopasmowych sieci 
internetowych – najwięcej w Europie. Polska przeznaczyła na ten 
cel sporą część przyznanych jej na lata 2007-2013 środków z Unii 
Europejskiej. Dzięki temu we wszystkich polskich regionach trwa 
obecnie budowa szerokopasmowych sieci internetowych. 
Największe inwestycje prowadzone są w Wielkopolsce (4 tys. km 
sieci o wartości 400 mln zł) oraz na Mazowszu (4,4 tys. km za 493 
mln zł). Zakończenie wszystkich inwestycji planowane jest na 
najpóźniej w przyszłym roku.  

Rzeczpospolita: O krajowym LTE dziś w sądzie 

Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się odwołaniem Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej (UKE) od orzeczenie sądu niższej 
instancji, który stwierdził, że UKE nie mógł częściowo powtórzyć 
przetargu z 2007 r. na częstotliwości 1800 MHz. T-Mobile, którego 
oferta odpadła z przetargu, wytoczył UKE proces i uzyskał decyzję, 
że UKE przetarg powinien powtórzyć. UKE procedurę powtórzył 
częściowo, dopuszczając do analizy ofertę T-Mobile, która i tak 
odpadała z uwagi na zbyt małą liczbę punktów. T-Mobile 
zakwestionował możliwość częściowego powtórzenia przetargu.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
30.04 – 
01.05 

Rzeczpospolita: Aukcja LTE powinna poczekać 

Wywiad z Adamem Jasserem, prezesem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Dostępność szybkiego 
internetu będzie jednym z czynników determinujących rozwój 
Polski w kolejnych latach - uważa. Obecnie UOKiK prowadzi 
postępowanie wyjaśniające dotyczące stanu rynku 
telekomunikacyjnego w kontekście przygotowań do 
rozdysponowania kluczowego pasma 800 MHz. Zdaniem prezesa 
UOKiK, w przypadku aukcji, w rozumienie prawa 
telekomunikacyjnego, nie jest brany pod uwagę aspekt wpływu na 
konkurencję, lecz optymalizacja dochód. Zasadnicze pytanie to cel, 
jaki państwo chce osiągnąć organizując aukcję częstotliwości.  

Rzeczpospolita: Wojna na wielu frontach 

Rozmowa z Michałem Paschalisem-Jakubowiczem, dyrektorem 
generalnym ds. rynku masowego Orange Polska. Według 
Paschalisa-Jakubowicza rynek telekomunikacyjny w Polsce jest 
bardzo konkurencyjny i walka o klientów trwa nieustannie, ale 
obecnie nie jest to klasyczna wojna cenowa. Orange dąży do 
poprawy wyników na rynku mobilnym, obejmującym oferty 
abonamentowe,  mobilny dostęp do internetu oraz Orange Open – 
ofertę konwergentną operatora. Zdaniem Paschalisa-Jakubowicza 
wymiana smartfonów co roku i ich subsydiowanie ma sens, bo 
klienci są przyzwyczajeni do telefonów za złotówkę i dla sporej 
grupy aktywnych użytkowników nowy telefon jest bardzo ważny. 
Ponadto Orange, jako znaczny odbiorca urządzeń, chce 
wykorzystać efekty skali. 
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
30.04 – 
01.05 

Rzeczpospolita: Gorąca wiosna na rynku komórkowym. Drugi 
kwartał przyniósł wysyp ofert 

Pierwszy kwartał 2014 r. był mało aktywnym okresem na rynku 
telekomunikacyjnym, w którym tylko Plus i Cyfrowy Polsat 
uruchomiły program lojalnościowy smartDOM. Drugi kwartał 
przyniósł natomiast nowe propozycje operatorów. Obecnie 
standardem stają się abonamenty obejmujące rozmowy w 
roamingu i współdzielony mobilny internet (Play i Orange). Orange 
dodatkowo zaproponował nowy smartfon co roku.  

Operatorzy ostro konkurują o użytkowników dedykowanej usługi 
mobilnego internetu (przeznaczonego do tabletów i laptopów). 
Orange łączy internet stacjonarny z mobilnym, T-Mobile wrócił do 
sprzedaży subsydiowanych tabletów i laptopów z dużymi paczkami 
internetu, a Plus podwoił liczbę gigabajtów w ofercie i daje opcję, 
w której tradycyjne przeglądanie niekodowanych stron www nie 
jest odejmowane od pakietu.  

Najwięksi operatorzy komórkowi, niegdyś bardzo do siebie 
podobni pod względem oferty i strategii zdobywania rynku, dziś na 
pozór także oferują podobne rozwiązania, ale stopniowo zaczynają 
się między sobą różnić modelem biznesowym. Za sprawą zbliżenia 
z Cyfrowym Polsatem Polkomtel zaczyna być postrzegany jako 
przyszły mobilny dostawca treści wideo, Orange stawia na 
uniwersalność, łącząc usługi mobilne i stacjonarne, T-Mobile 
skupia się na rozwoju usług dla firm i innych operatorów. Każdy z 
trzech graczy próbuje sił w bankowości: Polkomtel z PlusBankiem, 
T-Mobile z Aliorem i Orange z mBankiem. Ponadto Polkomtel 
proponuje konsumentom i firmom także energię elektryczną.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
02 – 
04.05 

Parkiet: Jakubas się umacnia 

Podmioty związane ze Zbigniewem Jakubasem mają już ponad 10% 
akcji Netii. FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych – zarządzany przez 
towarzystwo inwestycyjne założone przez biznesmena – 
przekroczyło pod koniec kwietnia próg 5% akcji. Zaangażowanie 
zwiększyła też Mennica Polska, kupując 6,3 mln akcji. FIP chce 
zmian w radzie nadzorczej i ograniczenia jej wynagrodzenia. 21 
maja 2014 r. walne zgromadzenie Netii będzie decydować m.in. o 
dywidendzie i skupie akcji.  

Parkiet: Beale: Emitel kiedyś może trafić na giełdę 

Alinda jest inwestorem infrastrukturalnym. Szukamy aktywów czy 
biznesów, które stanowią centralną część gospodarki. Transmisja 
sygnału telewizyjnego i radiowego to bardzo ważna część każdej 
gospodarki i dlatego ten sektor jest dla nas bardzo atrakcyjny – tak 
założyciel i partner w funduszu Alinda Capital Partners, 
Christopher Beale, tłumaczy, dlaczego amerykańska firma 
zainwestowała w udziały Emitela. Transakcja, którą 
przeprowadzono 3 miesiące temu, uważana jest za największą na 
polskim rynku private equity.  

Emitel chce wystartować w aukcji częstotliwości LTE, a Alinda 
wesprze rekomendacje wynikające z analizy zarządu. Beale widzi 
pole do współpracy z rządem, np. przy budowie sieci internetu.  

Beale nie wyklucza możliwości wprowadzenia Emitela na giełdę, 
ale podkreśla, że jeszcze za wcześnie na takie decyzje. 

Cały wywiad dostępny w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”. 
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Ostatnie wydarzenia 
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Raport bieżący nr 31 
29 kwietnia 2014 r.  
 

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J Cyfrowego Polsatu  

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zatwierdzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. przez Komisję 
Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J Spółki sporządzonego na potrzeby ubiegania się o 
dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie.  

Emisja przez Spółkę akcji serii I oraz serii J nastąpi w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2014 r. (Spółka podała do 
wiadomości publicznej treść uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w raporcie 
bieżącym nr 4/2014 z 17 stycznia 2014 r.).  

Emisja akcji serii I oraz serii J nastąpi na potrzeby transakcji przejęcia przez Spółkę wszystkich udziałów spółki Metelem 
Holding Company Limited („Metelem”), podmiotu pośrednio dominującego spółki Polkomtel sp. z o.o., operatora sieci 
komórkowej „Plus”. Akcje serii I oraz serii J zostaną objęte przez wspólników Metelem w zamian za wkład niepieniężny 
w postaci udziałów Metelem.  

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J jest jednym z warunków zawieszających dla zobowiązania 
Spółki do wyemitowania akcji oraz zobowiązania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) jako wspólnika 
Metelem do przeniesienia udziałów EBOR w Metelem na rzecz Spółki, opisanego w umowie inwestycyjnej z EBOR z 19 
grudnia 2013 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 27/2013 z 19 grudnia 2013 r. 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 
dzień 29 kwietnia 2014 roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 
dzień 29 kwietnia 2014 roku. 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 kwietnia 2014 roku reprezentowanych było 
ogółem 416.433.502 głosów, stanowiących 78,90% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje 
Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 
2 głosy. 

Załącznik: Lista akcjonariuszy (.pdf) 

  

http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_31_2014-Lista-akcjonariuszy-powyzej-5proc-na-ZWZ-29042014_zalacznik.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_31_2014-Lista-akcjonariuszy-powyzej-5proc-na-ZWZ-29042014_zalacznik.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_31_2014-Lista-akcjonariuszy-powyzej-5proc-na-ZWZ-29042014_zalacznik.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_31_2014-Lista-akcjonariuszy-powyzej-5proc-na-ZWZ-29042014_zalacznik.pdf


Ostatnie wydarzenia 
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Raport bieżący nr 33 
29 kwietnia 2014 r.  
 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 29 kwietnia 2014 
roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść 
uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 kwietnia 2014 roku. 

Załącznik: Treść uchwał (.pdf) 

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu o wypłacie dywidendy 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki podjęło uchwałę nr 20 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 („Uchwała w Sprawie 
Dywidendy”). Treść Uchwały w Sprawie Dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka podała do 
wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 32 z 29 kwietnia 2014 r. 

Zgodnie z postanowieniami Uchwały w Sprawie Dywidendy: 

1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych dzieli się w ten sposób, że: (i) na 
dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 
326.153.158,23 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy. 

2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy – na dzień 6 czerwca 
2014 r. 

3. Postanowienia Uchwały w Sprawie Dywidendy wskazane w punktach 1 i 2 powyżej wchodzą w życie pod 
warunkiem łącznego zaistnienia następujących zdarzeń do dnia 15 maja 2014 r. (włącznie z tym dniem): (i) 
wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 12 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2014 r. akcji zwykłych Spółki emitowanych w 
ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) nabycia przez Spółkę 1.675.672 
(jednego miliona sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dwóch) udziałów spółki 
Metelem Holding Company Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr. 

4. W przypadku niespełnienia się warunku wskazanego w punkcie 3 powyżej do dnia 15 maja 2014 r. (włącznie z tym 
dniem): (a) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych dzieli się w ten sposób, że: 
(i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 
326.153.158,23 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy; (b) dzień dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2014 
r., natomiast dzień wypłaty dywidendy – na dzień 11 sierpnia 2014 r. 

http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_32_2014_tresc-podjetych-uchwal_zalacznik.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_32_2014_tresc-podjetych-uchwal_zalacznik.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_32_2014_tresc-podjetych-uchwal_zalacznik.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/RB_32_2014_tresc-podjetych-uchwal_zalacznik.pdf
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29 kwietnia 2014 r.  
 

5. Postanowienia Uchwały w Sprawie Dywidendy wskazane w punkcie 4 powyżej wchodzą w życie pod warunkiem 
łącznego zaistnienia następujących zdarzeń do dnia 18 lipca 2014 r. (włącznie z tym dniem): (i) wydania 
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2014 r. akcji zwykłych Spółki emitowanych w ramach 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) nabycia przez Spółkę 1.675.672 (jednego 
miliona sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dwóch) udziałów spółki Metelem 
Holding Company Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr. 

6. W przypadku niespełnienia się warunku wskazanego w punkcie 5 powyżej do dnia 18 lipca 2014 r. (włącznie z tym 
dniem): (a) na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 33 lit. (c) Statutu Spółki tworzy się 
kapitał rezerwowy z zysku, którym Zarząd może dysponować w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; (b) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 
złotych przeznacza się w ten sposób, że: (i) na kapitał rezerwowy utworzony z zysku, którym Zarząd może 
dysponować w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, o którym mowa 
w punkcie (a) powyżej, przeznacza się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 
złotych przeznacza się na kapitał zapasowy. 

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 395.613.526, w tym: 

1) 348.352.836 akcji Spółki wyemitowanych i istniejących na dzień podjęcia Uchwały w Sprawie Dywidendy oraz 

2) 47.260.690 akcji serii I, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 16 stycznia 2014 r., a 
które, zgodnie z postanowieniami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą uprawnione do udziału w 
dywidendzie w przypadku zarejestrowania ich na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy 
(włącznie z tym dniem). 

Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki, z uwzględnieniem akcji, o których mowa w punkcie (2) 
powyżej, wynosi 0,26 zł (dwadzieścia sześć groszy). 

 

 



Ostatnie wydarzenia 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu   28 kwietnia – 4 maja 2014 

Raport bieżący nr 34 
30 kwietnia 2014 r.  
 

Decyzja Cyfrowego Polsatu o podjęciu działań mających na celu zmianę struktury zadłużenia grupy Metelem Holding 
Company Limited po przejęciu tej spółki przez Cyfrowy Polsat 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o decyzji Spółki o podjęciu działań mających na celu zmianę 
struktury zadłużenia grupy Metelem Holding Company Limited („Metelem”) po przejęciu tego podmiotu przez Spółkę. 
Na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka prowadzi działania mające na celu zamknięcie transakcji przejęcia 100% 
udziałów w Metelem, o czym Spółka informowała w raportach bieżących począwszy od raportu bieżącego nr 22/2013 
z 14 listopada 2013 r. 

W przypadku zakończonego sukcesem nabycia przez Spółkę 100% udziałów w Metelem, zamiarem Spółki jest 
podwyższenie kapitału Metelem, tak aby umożliwić częściową restrukturyzację zadłużenia w grupie Metelem, poprzez 
spłacenie przez Eileme 1 AB (publ) – spółkę zależną Metelem („Eileme 1”), zadłużenia tej spółki z tytułu 
wyemitowanych obligacji PIK Notes z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu 14,25% („Obligacje PIK 
Notes”). Na potrzeby opłacenia podwyższenia kapitału Metelem Spółka zamierza wykorzystać środki własne, jak 
również środki z kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego udzielonych Spółce na podstawie umowy kredytów 
(ang. Senior Facilities Agreement) z 11 kwietnia 2014 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 
26/2014 z 11 kwietnia 2014 r. 

W związku z decyzją Spółki, o której mowa powyżej, Spółka informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. Eileme 1 złożyła 
zawiadomienie o umorzeniu (ang. notice of redemption) wszystkich wyemitowanych przez Eileme 1 Obligacji PIK Notes 
o łącznej wartości 264.507.710 USD (co obejmuje wartość nominalną oraz odsetki). 

Umorzenie Obligacji PIK Notes ma nastąpić w dniu 30 maja 2014 r. („Dzień Umorzenia”). 

Umorzenie Obligacji PIK Notes będzie możliwe po spełnieniu (bądź uchyleniu przez Eileme 1, według własnego 
uznania) następujących warunków: 

1. nabycia przez Spółkę 100% udziałów w Metelem; oraz 

2. otrzymania przez Eileme 1 od Metelem środków netto (ang. net cash proceeds) (po przewalutowaniu) w kwocie 
wystarczającej na uiszczenie wszelkich płatności w związku z umorzeniem Obligacji PIK Notes, w tym kosztów i 
wydatków z tym związanych. 

Obligacje zostaną umorzone po cenie równej 103% wartości nominalnej Obligacji powiększonej o naliczone i należne 
odsetki do Dnia Umorzenia. 

 



Ostatnie wydarzenia 
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Raport bieżący  
nr 35/2014/kor 
30 kwietnia 2014 r.  
 

Standard & Poor's Rating Services podtrzymał rating na poziomie 'BB' ze stabilną perspektywą - korekta 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. przekazuje skorygowaną treść raportu bieżącego nr 35, opublikowanego w dniu 30 
kwietnia 2014 r. W wyniku omyłki pisarskiej podano błędną datę, zaś poniżej zamieszczono poprawną treść raportu. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 r. agencja ratingowa Standard & 
Poor's Rating Services ("S&P") podtrzymała długoterminowy korporacyjny rating kredytowy przyznany Spółce na 
poziomie 'BB' ze stabilną perspektywą. Jednocześnie S&P przyznała długoterminowy rating na poziomie 'BB' dla 
kredytu terminowego denominowanego w polskich złotych do maksymalnej kwoty w wysokości 2,5 mld zł oraz 
wielowalutowego kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 500 mln zł, o których 
Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.  

Agencja S&P uzasadniła swoją decyzję tym, że Spółka podjęła istotne, skuteczne działania zmierzające do finalizacji 
transakcji nabycia Metelem Holdings Company Ltd. („Metelem”), spółki kontrolującej Polkomtel Sp. z o.o., w tym 
pozyskała środki do zrefinansowania istniejącego zadłużenia, spełniając tym samym najważniejsze warunki 
zawieszające warunkowych umów inwestycyjnych dot. nabycia udziałów w Metelem.  

W opinii agencji, integracja największych w Polsce platformy płatnej telewizji oraz operatora telefonii komórkowej 
istotnie zdywersyfikuje i zwiększy skalę działalności Cyfrowego Polsatu. Wobec powyższego agencja S&P podwyższyła 
ocenę profilu ryzyka biznesowego z „fair” do „satisfactory”. 

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.  



Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

28-04-2014 20,20 19,83 20,05 -0,25% 1 822 

29-04-2014 20,15 19,80 19,81 -1,20% 5 676 

30-04-2014 20,65 20,00 20,55 3,74% 5 707 

02-05-2014 20,80 20,55 20,80 1,22% 2 088 
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Najbliższe wydarzenia 
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01 – 15 maja 2014 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2014 r. 

15 maja 2014 r. Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r. 

Harmonogram publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.: 

7:00                    Publikacja raportu kwartalnego w systemie ESPI 

8:00                    Publikacja raportu kwartalnego na naszej stronie 
                            internetowej www. cyfrowypolsat.pl/inwestor 

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami 

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami 

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami 

Szczegóły konferencji: 

Data:                          15 maja 2014 r. 

Godzina:                   16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork) 

Numer telefonu:     +44 (0) 1452 555 566 (międzynarodowy); 

                                    22 307 0118  lub 00 800 121 2655 (Polska) 

Kod konferencji:      35998037 

http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/index.cp
http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/index.cp
http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/index.cp
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