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3.12 Puls Biznesu: Francuz na czele nC+

Julien Verley pokieruje platformą powstałą z połączenia „n” i Cyfry+.
nC+, określane przez właścicieli jako „lider płatnej telewizji premium”,
będzie musiała się zmierzyć z Cyfrowym Polsatem. A ten jest większy,
kupił w ostatnich latach Telewizję Polsat, internetową ipla oraz spółkę
zajmującą się transmisją telewizji mobilnej, rozwija ofertę programową
i współpracę z operatorem sieci Plus, powiązanym osobą właściciela.
Mocno o rynek walczą też operatorzy sieci kablowych.
Nowa oferta nC+ ma się pojawić wiosną. Platforma chce w ciągu trzech
lat zwiększyć bazę klientów z 2,5 mln do 3 mln.

Rzeczpospolita: Polkomtel nadal z najwyższymi zyskami

1,79 mld zł wyniosły w III kwartale przychody Polkomtelu, operatora
sieci Plus, przejętego rok temu przez Zygmunta Solorza-Żaka. To spadek
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sieci Plus, przejętego rok temu przez Zygmunta Solorza-Żaka. To spadek
rok do roku o 3,7%, ale mniejszy niż w przypadku Centertelu (Orange) i
PTC (T-Mobile).
Wynik EBITDA Plusa wyniósł w III kwartale 721 mln zł, o 3,8% mniej niż
rok temu. Plus zachował status lidera w kategorii rentowności – marża
EBITDA utrzymała się zarówno w III kwartale, jak i w ciągu pełnych 9
miesięcy, powyżej 40%.
Polkomtel zadeklarował, że ma wysokie przepływy gotówkowe. W
grudniu zamierza spłacić w bankach 800 mln zł.

4.12 Rzeczpospolita: Cena w górę przed końcem roku

Akcje telewizyjnej grupy TVN, która tegorocznej jesieni biła na giełdzie
niechlubne rekordy historycznie niskich wycen, zdrożały wczoraj o
6,5%, do 8,51 zł. Wzrosty notowań dało się już zaobserwować w piątek,
gdy spółka zamknęła dzień prawie 8% wzrostem kursu.
Tego dnia TVN podał, że sfinalizował zapowiadaną od roku transakcję z
francuską grupą Canal+, skutkiem której połączone zostaną platformy
cyfrowe „n” i Cyfra+.
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4.12 Puls Biznesu: Telewizyjne rekiny tracą łowiska

Świat analogowej telewizji nie umiera cicho. Cyfrowi widzowie rozpętali
rewolucję, porzucając TVP, Polsat i TVN.
Statystyki niepokojące dla dużych graczy to m.in. liczba kanałów
przypadających na 75% czasu oglądania telewizji, w zależności od źródła
sygnału. Tu monopol wielkiej czwórki (TVP1, TVP2, Polsat, TVN) już
pękł. Widzowie cyfrowi dzielą uwagę na 6 stacji, a nie jak dotychczas na
zaledwie 3 stacje.

Rzeczpospolita: „Kupuj” Cyfrowy Polsat

Specjaliści Banco Espirito Santo w raporcie z 26 listopada
podwyższyli do „kupuj” z „neutralnie” zalecenie inwestycyjne
dla Cyfrowego Polsatu. Cena docelowa akcji wzrosła do 17,9
zł z 16,7 zł. Jest o 15,8% powyżej środowych notowań

6.12
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zł z 16,7 zł. Jest o 15,8% powyżej środowych notowań
rynkowych (15,45 zł).

7.12 Puls Biznesu: YouTube wchodzi w buty stacji TV

Gigant chce mieć własne treści wideo. Tego ruchu obawiały się
telekomy, nadawcy telewizyjni i kablówki. Musimy inwestować, by się
zmierzyć z YouTube – mówią w branży.
-Tradycyjną telewizję ogląda 30 mln Polaków, YouTube - już prawie

połowa tej liczby. Podczas gdy telewizję oglądają w 50% osoby powyżej

50 roku życia, z YouTube korzysta przede wszystkim grupa poniżej 45

lat, która jest atrakcyjna dla reklamodawców – mówi Tomasz
Czudowski, odpowiedzialny za produkty reklamowe w YouTube.

Parkiet: UPC może sięgnąć po pasmo LTE

Zanim UPC podejmie decyzję o inwestycji w radiowe pasmo, chce
zwiększać skalę działalności. Dziś obsługuje blisko 1,5 mln abonentów
w różnych częściach kraju.
W 2011 roku UPC przejęło sieć kablową Aster. W tym próbowało kupić
drugą sieć pod względem liczby abonentów w kraju – Multimedia
Polska. Do transakcji jednak nie doszło. Właściciele Multimedia
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oczekiwali ceny wyższej niż ta, jaką UPC było gotowe zapłacić. Z
rozmowy z Manuel Kohnstamm, wiceprezes amerykańskiej spółki
Liberty Global, do której należy sieć telewizji kablowej UPC Polska,
wynika przy tym, że cena mogłaby być wyższa, gdyby nie wkalkulowane
w nią ryzyko inwestycyjne.
UPC i LGI właśnie rozpoczynają walkę o korzystne regulacje.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 30,

4 grudnia 2012 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4

grudnia 2012 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 grudnia
2012 roku.

Załącznik: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4
grudnia 2012 roku (.pdf)

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 grudnia 2012 roku reprezentowanych było ogółem
395.133.552 głosów, stanowiących 74,87% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C
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Raport bieżący nr 31,

4 grudnia 2012 r.

Komunikat prasowy,

7 grudnia 2012 r.

395.133.552 głosów, stanowiących 74,87% 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.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 4 grudnia 2012

roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 grudnia 2012 roku.

Załącznik: Treść uchwał (.pdf)

Nowe tablety oraz laptop w ofercie Cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat wprowadza do sprzedaży dwa nowe tablety - Manta MID9701 9,7” Wi-Fi oraz Ferguson S3 7” Wi-Fi DVB-T -
oraz laptop Acer Aspire E1 z systemem Windows 8, odpowiadając tym samym na rosnące potrzeby użytkowników nowych
technologii. Manta MID9701 9,7” Wi-Fi to pierwszy model tabletu w ofercie operatora z ekranem o wielkości 9,7”, a
Ferguson S3 Wi-Fi DVB-T - wygodne, mobilne urządzenie z wbudowanym tunerem DVB-T i funkcją GPS. Obydwa tablety i
laptop umożliwiają szybkie i łatwe połączenie z bezprzewodowym Internetem, dzięki wykorzystaniu modemów i routerów
internetowych Cyfrowego Polsatu, działających w technologiach LTE i HSPA+. Trzy nowe urządzenia są oferowane od 1 zł.
>> więcej http://media.cyfrowypolsat.pl

http://www.cyfrowypolsat.pl/Zalacznik_do_RB_30_2012_akcjonarusze_pow5_na_NWZ_04122012.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/Zalacznik_do_RB_31_2012_04122012.pdf
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(PLN)
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zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

03-12-2012 15,60 15,01 15,50 2,31% 6 746

04-12-2012 15,60 15,15 15,49 -0,06% 3 959

05-12-2012 15,67 15,36 15,45 -0,26% 7 971

Akcje Cyfrowego Polsatu
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05-12-2012 15,67 15,36 15,45 -0,26% 7 971

06-12-2012 15,50 15,40 15,48 0,19% 5 327

07-12-2012 15,68 15,40 15,40 -0,52% 4 383


