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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
03.03 Rzeczpospolita: Dłuższa przerwa w aukcji LTE 

Autor: ziu 

W aukcji LTE nastąpiła przerwa w ubiegłym tygodniu, po tym jak 
wartość licytowanych bloków przekroczyła 2 mld zł. W trakcie 
trwania przerwy licytujący mieli czas na wpłacenie depozytów 
stanowiących 25% wartości licytowanych kwot. W poniedziałek nie 
została wznowiona licytacji częstotliwości.  

Puls Biznesu: Cyfrowy Polsat zbiera owoce smartDomu 

Autor: mzat 

Niespełna jedna trzecia rynku płatnej telewizji, jedna czwarta 
oglądalności w grupie komercyjnej i ponad 28% udziałów w 
rynku kontraktowej telefonii komórkowej – to pozycje spółek z 
grupy Cyfrowego Polsatu, podaje „Puls Biznesu”.  

Dynamicznie rośnie liczba klientów usługi smartDOM, która łączy 
ofertę Plusa i Cyfrowego Polsatu – na koniec 2014 r. było ich już 
569 tys.  

Grupa miała w 2014 r. 9,7 mld zł przychodów przy 3,8 mld zł 
zysku EBITDA i 292 mln zł zysku netto. Wyniki są w dużej mierze 
zgodne z oczekiwaniami analityków i neutralne na rynku.  

Analitycy podkreślają, że większe znaczenie ma renegocjowana 
umowa z Midasem. W związku z dynamicznie rosnącą 
konsumpcją danych i rozwojem internetu mobilnego LTE spółka 
wynegocjowała z grupą Midas nowe stawki w wysokości 2,4 zł za 
1 GB (wcześniej płaciła 4,9 zł za 1 GB).  

Zdaniem Łukasza Kosiarskiego, analityka DM BZ WBK, 
rozbudowa i modernizacja sieci stacji bazowych na 
częstotliwościach z pasma 800 MHz – tych, które należą do 
Sferii, i ewentualnie tych, które Polkomtel wylicytuje w aukcji, 
nie będzie bezpośrednio obciążać capexu Cyfrowego Polsatu. 
Ocenia, że umowa jest korzystna dla obu stron.  

05.03 Dziennik Gazeta Prawna: Telekomy walczą o biznes 

Autor: Piotr Dziubak 

Analitycy oceniają wyniki grupy Cyfrowego Polsatu jako dobre 
mając na uwadze spadek przychodów T-Mobile o ponad 6% czy 
Grupy Orange o 4,5%. Przemysław Sawala-Uryasz, analityk 
UniCredit CAIB, wskazuje na bardzo dobrą sprzedaż usług dostępu 
do internetu oraz ograniczenie odpływu klientów głównie dzięki 
ofertom zawierającym pakiety usług. Dodaje jednak, że odbije się 
to na rentowności, gdyż pakietyzacja usług ma na celu przede 
wszystkim przywiązanie do siebie klienta.  

P4, operator sieci Play, osiągnął w 2014 r. przychody w wysokości 
4,4 mld zł. Z ponad 12 mln klientów osiągnął też 21% udział w 
rynku. Jeśli utrzyma obecną dynamikę wzrostu w najbliższych 
kwartałach dogoni największe sieci komórkowe w Polsce. 
Motorem napędzającym przychody Playa jest mobilny Internet. 
Jednocześnie, jako jedyny operator na rynku nie oferuje klientom 
pakietów usług zawierających np. telewizję czy usługi finansowe.  

Specjaliści oceniają, że walka o klienta przeniosła się z rynku 
detalicznego na rynek B2B. Po przejęciu sieci stacjonarnych GTS 
przez T-Mobile zaostrzyła się konkurencja w tym obszarze. 
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
06.03 Rzeczpospolita: Telekomy podkręcają wydatki na inwestycje i 

przejęcia 

Autor: Urszula Zielińska 

Według „Rzeczpospolitej” o 10% więcej niż w 2014 r. zainwestuje 
w tym roku 5 największych grup w branży. Orange Polska 
zainwestuje 450 mln zł w światłowodowy Internet, a w sumie 
wyda na inwestycje więcej niż w ub.r. – ok. 2 mld zł. Prezes 
Cyfrowego Polsatu zapowiada, że inwestycje grupy wyniosą do 
10% przychodów (ok. 910 mln zł). Po modernizacji całej sieci w 
2014, w tym roku T-Mobile zmienia strukturę inwestycji i zamierza 
skupić się a obszarze IT oraz optymalizacji i rozwoju sieci LTE. P4, 
który rozbudowuje własną sieć masztów, zapowiada nakłady na 
podobnym poziomie do ubiegłorocznych, tj. ok. 0,5 mld zł.  

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Netia szykuje się do 
przejęć – złożyła wiążącą ofertę na zakup spółki TK Telekom. 
Według „Rzeczpospolitej” właściciel Netii, Zbigniew Jakubas chce 
zbudować portfel usług dla firm i gospodarstw domowych.  

Parkiet: Cyfrowy Polsat 

Autor: dwol 

Zarząd spółki rekomenduje walnemu zgromadzeniu 
akcjonariuszy przekazanie całego zeszłorocznego zysku (wyniósł 
on 177 mln zł) na kapitał zapasowy. Równocześnie władze firmy 
przypomniały, że zgodnie z polityką dywidendową Cyfrowy 
Polsat będzie się dzielił zyskiem, gdy wskaźnik długu netto do 
EBITDA spadnie poniżej 2,5. Obecnie jest wyższy.  

07.03 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 7 
3 marca 2015 r.  

Zawarcie porozumień dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych oraz złożenie 
zamówień na zakup pakietów danych 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w wyniku negocjacji prowadzonych ze spółkami 
należącymi do grupy kapitałowej Midas S.A., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 25 
listopada 2014 roku, w dniu 3 marca 2015 roku zostały zawarte dwa porozumienia określające nowe warunki 
współpracy w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych: 

a) Porozumienie PLK – porozumienie zawarte między spółką Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel"), podmiotem w 
100% zależnym wobec Spółki, a spółką Mobyland Sp. z o.o. („Mobyland”) w ramach umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych na warunkach hurtowych pomiędzy Mobyland a Polkomtel z dnia 9 marca 2012, 
oraz 

b) Porozumienie CP – porozumienie zawarte między Spółką a Polkomtel w ramach umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych na warunkach hurtowych, zawartej dnia 27 marca 2014 roku, o której Spółka 
informowała w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 roku („Umowa Ramowa”) .  

W ramach Porozumienia PLK i Porozumienia CP strony ustaliły nowe warunki współpracy między Polkomtel a Mobyland 
oraz między Spółką a Polkomtel, w szczególności: 

a) nową, niższą stawkę jednostkową za 1 GB w ramach usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją 
danych w wysokości 2,40 PLN netto (dwa złote czterdzieści groszy); 

b) nowa stawka zostanie zastosowana zarówno do nowo zamawianych pakietów danych, jak również 
niewykorzystanych pakietów danych, a częściowo opłaconych w ramach poprzednich zamówień; 

c) nowe warunki współpracy wejdą w życie od 1 stycznia 2015 roku a złożone zamówienia na transmisję 
danych będą obowiązywały przez okres czterech lat; 

d) w przypadku gdy Mobyland uruchomi usługi na kolejnych częstotliwościach własnych lub do których uzyska 
prawo korzystania,  Mobyland  rozszerzy zakres usługi transmisji danych na rzecz Polkomtel. 

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia PLK, w dniu 3 marca 2015 roku Polkomtel złożył do Mobyland zamówienie na 
pakiet danych o wielkości 1.571,68 mln GB („Zamówienie PLK”). Strony ustaliły, że oprócz nowego pakietu danych 
Zamówienie PLK obejmie również niewykorzystany przez Polkomtel na dzień 31 grudnia 2014 roku a już częściowo 
opłacony pakiet danych, który zostanie rozliczony po nowej stawce jednostkowej w wysokości 2,40 PLN netto za 1 GB. 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 7 
3 marca 2015 r.  

Łączna wartość Zamówienia PLK wynosi 3.772,04 mln PLN netto, przy czym nadwyżka płatności za poprzednie 
zamówienie złożone przez Polkomtel do Mobyland, względem faktycznego zużycia, w wysokości 144,56 mln zł zostanie 
zaliczona na poczet płatności za Zamówienie PLK. Płatności za Zamówienie PLK będą realizowane na rzecz Mobyland 
zgodnie z poniższym harmonogramem: 

(i) 119,25 mln PLN netto – za pierwszy kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, 

(ii) 132,00 mln PLN netto – za drugi kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, 

(iii) 245,00 mln PLN netto – za trzeci kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, 

(iv) 354,00 mln PLN netto – za czwarty kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, 

(v) 989,31 mln PLN netto – za 2016 rok w 12 równych miesięcznych ratach, 

(vi) 880,00 mln PLN netto – za 2017 rok w 12 równych miesięcznych ratach, oraz  

(vii) 907,92 mln PLN netto – za 2018 rok w 12 równych miesięcznych ratach. 

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami Porozumienia CP Spółka złożyła w dniu 3 marca 2015 roku do Polkomtel 
kolejne zamówienie na pakiet danych w ramach Umowy Ramowej o wielkości 600,91 mln GB („Zamówienie CP”). Strony 
ustaliły, że oprócz nowego pakietu danych Zamówienie CP obejmie również niewykorzystany przez Cyfrowy Polsat na 
dzień 31 grudnia 2014 roku a już częściowo opłacony pakiet danych z zamówienia złożonego dnia 27 marca 2014 roku, o 
którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 roku. Niewykorzystany pakiet 
danych zostanie rozliczony po nowej stawce jednostkowej w wysokości 2,40 PLN netto za 1 GB. 

Łączna wartość Zamówienia CP wynosi 1.442,19 mln PLN netto przy czym nadwyżka płatności za poprzednie 
zamówienie złożone przez Cyfrowy Polsat do Polkomtelu, względem faktycznego zużycia, w wysokości 19,63 mln zł 
zostanie zaliczona na poczet płatności za Zamówienie CP. Płatność z jego tytułu będzie realizowana na rzecz Polkomtel 
zgodnie z poniższym harmonogramem: 

(i) 48,82 mln PLN netto – za pierwszy kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, 

(ii) 53,94 mln PLN netto – za drugi kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, 

(iii) 98,17 mln PLN netto – za trzeci kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, 

(iv) 140,14 mln PLN netto – za czwarty kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, 

(v) 385,48 mln PLN netto – za 2016 rok w 12 równych miesięcznych ratach, 

(vi) 342,78 mln PLN netto – za 2017 rok w 12 równych miesięcznych ratach, oraz  

(vii) 353,23 mln PLN netto –  za 2018 rok w 12 równych miesięcznych ratach. 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 7 
3 marca 2015 r.  

Postanowienia Porozumienia PLK i Porozumienia CP, jak również warunki Zamówienia PLK i Zamówienia CP, złożonych 
na ich podstawie nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach. Jednocześnie, 
zamówienia te zostały uznane za znaczące w związku z tym, że zarówno wartość Zamówienia PLK jak i Zamówienia CP 
przekraczają 10% przychodów Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat za ostatnie cztery kwartały obrotowe. 

Porozumienia i zamówienia zawarte między Spółką, Polkomtelem i Mobylandem stanowią istotny element realizacji 
strategii Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, zakładającej świadczenie klientom usługi zintegrowanej, obejmującej w 
szczególności usługi dostępu do Internetu LTE. W wyniku sukcesu sprzedażowego programu usług zintegrowanych 
smartDOM oraz usługi nielimitowanego dostępu do Internetu LTE, dynamicznie rośnie liczba użytkowników usług 
internetowych Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, co przekłada się na rosnące koszty transmisji danych. Pakiety danych 
zakupione w ramach opisanych powyżej zamówień zaspakajają średnioterminowe potrzeby biznesowe Grupy 
Kapitałowej Cyfrowy Polsat, a niższa stawka jednostkowa za 1 GB danych umożliwia zaoferowanie klientom wysokiej 
jakości usług internetowych na konkurencyjnych warunkach, co może przełożyć się na utrzymanie wysokiej dynamiki 
pozyskiwania klientów lub wyższą rentowność świadczonych usług w przyszłości. 

Raport bieżący nr 8 
6 marca 2015 r.  

Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 6 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie 
zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu Spółki, w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 
grudnia 2014. 

Zgodnie z polityką dywidendy Spółki, przyjętą w dniu 22 stycznia 2014 roku, o której Spółka informowała w raporcie 
bieżącym nr 7/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku, Zarząd Spółki będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję 
wypłaty dywidendy, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki dług netto/EBITDA na koniec roku 
obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x. Mając na uwadze istniejące zobowiązania grupy 
kapitałowej Spółki, celem Zarządu Spółki jest jak najszybsze obniżenie zadłużenia, tak aby w możliwie krótkim czasie 
osiągnąć zakładany w polityce dywidendowej poziom wskaźnika dług netto/EBITDA.  

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu nie wypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy i 
przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 177.213.590,79 złotych w całości na kapitał zapasowy. 

Na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki wniosła do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie 
podziału zysku za rok obrotowy 2014 zgodnie z wnioskiem i rekomendacją Zarządu. 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 9 
6 marca 2015 r.  

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał 
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.  

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na 
dzień 2 kwietnia 2015 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy 
kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.  

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku 
Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. 

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.  

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 
obrotowym 2014. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2014.  

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy 
kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014. 
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Raport bieżący nr 9 
6 marca 2015 r.  

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
w roku 2014. 

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku 2014. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. 

17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady 
Nadzorczej nowej kadencji. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.  

19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:  

1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 kwietnia 2015 roku, przygotowane 
zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych;  

2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego 
na dzień 2 kwietnia 2015 roku.  

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki 
pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, na podstronie Relacje Inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy - Materiały. 

Komunikat prasowy 
4 marca 2015 r.  

Grupa Cyfrowy Polsat w 2014 r.: sukces oferty zintegrowanej i bardzo dobre wyniki finansowe  

W roku 2014 w ujęciu pro forma przychody przekroczyły 9,7 mld zł, a wynik EBITDA osiągnął niemal 3,8 mld zł, 
skutkując silną marżą EBITDA na poziomie 39%. W samym IV kwartale przychody wyniosły 2,521 mld zł, a wynik EBITDA 
kształtował się na poziomie 837 mln zł. Grupa w dalszym ciągu odnotowywała bardzo szybki wzrost liczby świadczonych 
usług mobilnego dostępu do Internetu oraz organiczny wzrost liczby usług płatnej TV, podczas gdy segment telefonii 
komórkowej wyraźnie się ustabilizował. 

Pozwoliło to Grupie Cyfrowy Polsat utrzymać pozycję lidera na kluczowych dla niej rynkach: 

• Nr 1 na rynku płatnej telewizji, z udziałem szacowanym na 32%, 

• Nr 1 na rynku telefonii komórkowej w segmencie usług świadczonych w modelu kontraktowym (telefonia 
mobilna plus Internet) – udział szacowany na 28,1%, 

• Nr 1 na rynku telewizyjnym z łączną oglądalnością 24,5% w grupie komercyjnej i udziałem w rynku reklamy 
telewizyjnej na poziomie 24,8% w IV kwartale 2014 r.  
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Ostatnie wydarzenia 

Komunikat prasowy 
4 marca 2015 r.  

– W 2014 r. konsekwentnie realizowaliśmy strategię, co potwierdzają uzyskane wyniki operacyjne i finansowe. Nie 
byłoby to możliwe bez udanej integracji operacyjnej spółek Cyfrowy Polsat i Polkomtel. Mamy lojalną bazę klientów 
kontraktowych, systematycznie rosnącą liczbę usług kontraktowych oraz pierwsze sukcesy w sprzedaży usług 
zintegrowanych w ramach programu smartDOM, do którego w niespełna rok przystąpiło blisko 600 tys. klientów i który 
miał bardzo pozytywny wpływ na wzrost wskaźnika nasycenia usługami oraz ARPU. Po raz kolejny, jako lider 
technologiczny rynku, zaprezentowaliśmy testowo nowe rozwiązania – LTE Broadcast, Voice over LTE, LTE-Advanced o 
szybkości do 300 Mb/s oraz usługę wielokamerową w IPLI. W styczniu tego roku w zasięgu naszego LTE znalazło się już 
80% Polaków – mówi Tomasz Gillner-Gorywoda, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Dyrektor Generalny, Polkomtel 
Sp. z o.o. 

– Wyniki finansowe naszej Grupy zarówno w IV kwartale, jak i całym 2014 r. były zgodne z naszymi oczekiwaniami i były 
efektem konsekwentnie realizowanej strategii. Wzrost głównych pozycji rachunku wyników spowodowany był głównie 
konsolidacją wyników Grupy Metelem od 7 maja 2014 r., ale przychody rosły także po wyłączeniu tego efektu. Dzięki 
wyważonej polityce inwestycyjnej mamy pod kontrolą koszty i odnotowaliśmy wysokie marże EBITDA. Silną pozycję 
stanowią wysokie wolne przepływy pieniężne. Pozytywny wpływ na nasze przyszłe wyniki będzie miała nowa stawka 
rozliczeniowa z Grupą Midas. Naszym celem na ten rok jest utrzymanie wysokich marż, dalsza optymalizacja bazy 
kosztowej oraz konsekwentne obniżanie zadłużenia Grupy, wsparte stabilnym poziomem wolnych przepływów 
pieniężnych – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.  

Więcej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/293470/grupa-cyfrowy-polsat-w-2014-r-sukces-oferty-zintegrowanej-i-
bardzo-dobre-wyniki-finansowe 

Komunikat prasowy 
5 marca 2015 r.  
 

Igrzyska Europejskie - nowa wielka impreza na sportowych antenach Polsatu 

Telewizja Polsat nabyła prawa do pokazania nowej, wielkiej imprezy sportowej – Igrzysk Europejskich, które odbędą się 
w dniach 12-28 czerwca tego roku w Azerbejdżanie, pod auspicjami Europejskiego Komitetu Olimpijskiego.  

Sportowe kanały grupy Polsat przez 17 dni rywalizacji pokażą po kilka godzin dziennie bezpośredniej relacji z 
najważniejszych dla polskich kibiców dyscyplin m.in. siatkówki, pływania, kolarstwa i zawodów lekkoatletycznych, boksu 
czy zapasów.  

Więcej>>http://www.polsatsport.pl/Wiadomosc/ig/Igrzyska-Europejskie-Baku-2015-W-Polsacie/index.html 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

2015-03-02 24,14 23,86 24,14 0,25% 1 927 

2015-03-03 24,20 23,35 23,35 -3,27% 5 248 

2015-03-04 24,15 23,52 23,76 1,76% 11 498 

2015-03-05 24,15 23,91 24,15 1,64% 13 743 

2015-03-06 24,17 23,65 24,11 -0,17% 8 475 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                                2 – 8 marca 2015 

2 kwietnia 2015 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Najbliższe wydarzenia 


