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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
12.01 Rzeczpospolita: Ożywa dyskusja o cyfrowej telewizji 

Autor: Magdalena Lemańska 

Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w ramach konsultacji 
związanych z tym, jak ma wyglądać nowy multipleks naziemnej 
telewizji cyfrowej (tzw. multipleks ósmy), wpłynęło 16 stanowisk. 
Propozycja zakłada, że TVP miałaby dostać na nim 3 stacje w SD 
lub jedną w HD i jedną w SD, a pozostałe 4 miejsca obsadzono by 
stacjami SD wybranymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 
(KRRiT). W konsultacjach nie wzięła udziału TVP, która podejmie 
decyzje, jakie kanały umieścić na przydzielonych miejscach dopiero 
po obsadzeniu pozostałych miejsc. Nie wyklucza także aplikowania 
o jeszcze jedno miejsce z wolnej puli. 

TVN podniósł kwestię związaną z zachowaniem właściwej 
konkurencyjności w związku z przeznaczeniem części multipleksu 
telewizji publicznej. Grupa ZPR Media chce m.in. obniżenia progu 
inwestycyjnego, który powoduje, że sukces w konkursie mogą 
odnieść tylko największe podmioty. Emitel chce zapisu 
umożliwiającego operatorowi nowych stacji rezygnację z 
nadawania kanałów TVP, gdy spółka straci na nie koncesje lub nie 
będzie chciała ich już nadawać. Cyfrowy Polsat chce, by także inni 
nadawcy niż TVP mogli nadawać naziemnie w HD. 

14.01 Rzeczpospolita: Ugoda z właścicielami Sferii zrealizowana 

Autor: ziu 

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wydał Sferii ponad 3,8 tys. 
pozwoleń na instalację nadajników mobilnego internetu w paśmie 
800 MHz. Tym samym pierwszy telekom w kraju może skorzystać z 
cennej częstotliwości, by świadczyć usługi ultraszybkiego 
mobilnego internetu.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
16.01 Puls Biznesu: Polskim światłowodom brakuje tempa 

Autor: MZAT 

W połowie lutego w Warszawie odbędzie się branżowa 
konferencja FTTH Council Europe (światłowód do domu). 
Tymczasem, zgodnie z danymi firmy IDATE, w Polsce z sieci FTTH 
korzysta zaledwie 97 tys. użytkowników. To o 20 tys. więcej niż rok 
wcześniej, ale tylko 0,65% wszystkich gospodarstw domowych. 
Powoduje to, że Polska nie jest klasyfikowana w globalnym 
rankingu penetracji FTTH. Na świecie w 35 krajach wskaźnik 
bezpośredniego podłączenia gospodarstw domowych do 
światłowodów przekracza 1%. W niektórych wysoko rozwiniętych 
krajach światłowodów jest jednak równie mało, co w Polsce. 
Według niektórych operatorów w Europie nie ma popytu na tak 
szybki internet, więc nie opłaca się inwestować w takie linie. 
Hartwig Tauber, dyrektor generalny FTTH Council Europe, 
przekonuje, że światłowody to najlepsze rozwiązanie, bo w długiej 
perspektywie udźwigną stale rosnący ruch.  

Rzeczpospolita: Polacy polubili nowoczesną technologię 

Autor: Magdalena Lemańska 

Hybrydowa telewizja to połączenie tradycyjnego nadawania 
telewizyjnego z internetem. Widz w telewizorze z dostępem do 
internetu, lub dekoderem podpiętym do sieci, może odbierać na 
ekranie informacje, oglądać istniejące tylko na platformie 
hybrydowej wideo na żądanie i dodatkowe kanały telewizyjne. 
Największa platforma hybrydowa w Polsce należąca do TVP miała 
w grudniu blisko 762 tys. użytkowników. Łącznie weszli na 
platformę ponad 14 mln razy i dokonali ponad 70 mln odsłon.  

Według danych Grupy ZPR Media w Polsce liczba odbiorników, 
które umożliwiają odbiór takiej telewizji sięga 650 tys. i rośnie w 
tempie ok. 5% z miesiąca na miesiąc.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
Parkiet: Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zgodzili się na emisję 
obligacji 

Autor Urszula Zielińska 

Nadzwyczajne walne zgromadzenia zgodziło się w piątek, aby 
Cyfrowy Polsat wyemitował obligacje i upoważniło zarząd do 
ustalenia warunków programu wartego maksymalnie 1 mld zł. 

Spółka nie precyzuje, jak szybko skorzysta z programu obligacji 
ani na jaki cel go przeznaczy.  

Włodzimierz Giller z DM PKO BP uważa, że spółka może 
wykorzystać pozyskane środki na zakup częstotliwości w aukcji 
LTE, natomiast Konrad Księżopolski, analityk BESI, że celem 
emisji może być restrukturyzacja obecnego zadłużenia i dalsze 
obniżanie kosztów jego obsługi. Obaj są zgodni, że spółka nie 
będzie miała problemu z uplasowaniem obligacji na rynku.  

17-18.01 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 4 
16 stycznia 2015 r. 

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 16 stycznia 2015 
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 16 stycznia 2015  roku. 

Załącznik: Treść uchwał (.pdf) 

 

Raport bieżący nr 5 
16 stycznia 2015 r. 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym 
na dzień 16 stycznia 2015 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 Spółki zwołanym 
na dzień 16 stycznia 2015 roku. 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 stycznia 2015 roku reprezentowanych było 
ogółem 711.776.560 głosów, stanowiących 86,91% 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) 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

12-01-2015 23,59 23,20 23,40 -0,64% 3 261 

13-01-2015 23,50 23,27 23,35 -0,21% 26 154 

14-01-2015 23,45 22,61 22,85 -2,14% 2 793 

15-01-2015 23,30 22,11 22,46 -1,71% 17 115 

16-01-2015 22,47 21,62 22,15 -1,38% 37 947 

18 lutego – 4 marca 2015 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2014 r.  

4 marca 2015 r.  Publikacja wyników rocznych za 2014 rok 

Najbliższe wydarzenia 
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