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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Przegląd Sportowy: Startuje nowy kanał sportowy
Wystartował nowy kanał sportowy grupy Polsat – Polsat
Sport News.

30.05

Parkiet: Nadchodzi moda na emisje w euro
Polskie spółki coraz częściej chcą emitowad euroobligacje. Jak
dotąd papiery polskich spółek cieszyły się sporym
zainteresowaniem Przykładem może byd emisja Cyfrowego
Polsatu o wartości 350 mln euro, jej nadsubskrypcja była
siedmiokrotna.

31.05

01.06 Puls Biznesu: Dialog tydzieo później
Sprzedający spółkę Dialog przesuwają termin składania ofert, to samo
może za chwilę czekad Polkomtel. Sprzedaż Polkomtela może przesunąd
się na początek wakacji.

Press: Znak czasów
Nie wyłącznośd oferty, lecz dodatkowe usługi przyciągają abonentów
platform. Już w ub. r. Canal+ Cyfrowy i Polsat porozumiały się co do
włączenia kanałów Solorza-Żaka do Cyfry+. W maju Polsat i jego
telewizje tematyczne dołączyły do oferty konkurencyjnej platformy
„n”. – Chcemy rozwijad kanały tematyczne i budowad ich zasięg –
tłumaczy rzecznik Polsatu Tomasz Matwiejczuk.
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
30 maja 2011

Raport bieżący nr 37
1 czerwca 2011

Cyfrowy Polsat zawiesza wydawanie „tv2TYGODNIKA” w formie papierowej
Platforma stawia na rozwój przewodnika TV w Internecie i na urządzenia mobilne.

W związku z wycofaniem się ze współpracy i ogłoszeniem upadłości przez partnera strategicznego, spółkę Media Marketing Distribution
(MMD), Cyfrowy Polsat podjął decyzję o zawieszeniu wydawania magazynu "tv2TYGODNIK" w formie papierowej z początkiem czerwca 
br. Platforma wprowadzi spersonalizowany elektroniczny przewodnik telewizyjny oraz aplikację z programem TV na urządzenia mobilne.

Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z mPunkt Polska S.A.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat" lub "Spółka Przejmująca") informuje, iż w dniu 31 maja 2011 roku powziął informację,
że w dniu 31 maja 2011 sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres:
Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246160 ("MPP" lub "Spółka Przejmowana").
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 nastąpiło poprzez:

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej
w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz

(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,
zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.
W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpił z dniem połączenia we wszystkie prawa i
obowiązki MPP.
Zważywszy, że przed dokonanym połączeniem wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej posiadała Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 §
1 KSH połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 21 marca 2011 roku i opublikowanym w dniu
1 kwietnia 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 3620/2011, poz. 3908.
Połączenie zostało 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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Raport bieżący nr
33/kor
6 czerwca 2011

Korekta raportu nr 33/2011 z dnia 20 maja 2011 roku dotyczącego rejestracji przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego 
emitenta 
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w wyniku błędu pisarskiego w raporcie bieżącym nr 33/2011 z dnia 20 maja 
2011 roku została podana nieprawidłowa wartośd kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu. W raporcie podano kwotę 
13.934.133,44 zł, podczas gdy wysokośd kapitału zakładowego od chwili podwyższenia wynosi 13.934.113,44 zł. Zarząd Spółki niniejszym 
dokonuje korekty raportu bieżącego nr 33/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w powyższym zakresie.

Prawidłowa treśd raportu brzmi następująco: 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 maja 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 maja 2011 r., na mocy którego została 
wpisana do rejestru nowa wysokośd kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 452 § 1 
Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło w dniu 20 kwietnia 2011, z chwilą wydania przez Zarząd Spółki dokumentów akcji. Od chwili 
podwyższenia kapitał zakładowy spółki wynosi 13.934.113,44 zł. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie
527.770.337. 



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartośd 
obrotu
(tys. PLN)

30-05-2011 17,25 17,05 17,06 -1,10% 2 407

31-05-2011 17,18 17,01 17,07 -0,12% 4 382

01-06-2011 17,05 16,72 16,80 0,72% 624

02-06-2011 17,10 16,80 16,99 1,13% 4 271

03-06-2011 17,10 16,95 17,03 0,77% 478

Akcje Cyfrowego Polsatu
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