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14.03 Dziennik Gazeta Prawna: Solorz-Żak nie idzie sam po Polkomtel
W drugiej połowie kwietnia poznamy krótką listę dwóch – trzech
podmiotów, które przejdą do finałowych negocjacji.
Największą kwotę za Polkomtel wyłożył Zygmunt Solorz-Żak – 18 mld zł.
Jeśli zostanie właścicielem operatora, przyspieszy to uruchomienie
szybkiego Internetu w technologii LTE.

Gazeta Wyborcza: Cyfrowy Polsat ma LTE
Cyfrowy Polsat rozpoczął testy konsumenckie ultraszybkiego
Internetu. Potrwają do kooca czerwca. Na początek
pobieranie danych z prędkością do 73 Mb/s. Takiej usługi
nikt w Polsce jeszcze nie ma – maksymalna mobilna prędkośd
przesyłania danych to dziś 42 Mb/s.

17.03

Dziennik Gazeta Prawna: Polsat stawia na szybki Internet
Cyfrowy Polsat opublikował wyniki za IV kwartał 2011 roku.
„Generalnie wyniki były dobre, zgodne z oczekiwaniami” –
powiedział analityk Ipopemy.
By utrzymad wzrost klientów, oprócz oferty telewizyjnej,
spółka postawi na rozwój nowych technologii: szybkiego
Internetu LTE, usług CatchUp TV oraz CPOnline,
pozwalających na dostęp do oferty telewizyjnej operatora
przez Internet.

Puls Biznesu: Cyfrowy Polsat: Kupuj
Analitycy Trigon DM w raporcie z 14 marca wydali
rekomendację „kupuj" dla akcji Cyfrowego Polsatu,
wyznaczając cenę docelową jego akcji na 18,6 zł. W dniu
wydania raportu kurs akcji Cyfrowego Polsatu wynosił 15,6 zł.

18.03 Rzeczpospolita: Dobry rok dla stacji prywatnych
Dwie prywatne grupy telewizyjne – TVN i Polsatu – przegonią w tym
roku na reklamowym rynku TVP. Według Piotra Janika, analityka KBC
Securities, przychody Polsatu wzrosną szybciej niż rynek, TVN wzrośnie
równo z rynkiem, a TVP –poniżej średniej dla całego rynku.
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Puls Biznesu: Cyfrowy Polsat bez dywidendy
Do kooca pierwszego kwartału 2011, Cyfrowy Polsat
powinien domknąd przejęcie Telewizji Polsat. W efekcie
powstanie grupa medialna o rocznych przychodach ponad 2.4
mld zł.
„By jak najszybciej zmniejszyd zadłużenie, spółka nie będzie
wypłacała dywidendy z zysku za 2010 i 2011 rok” - powiedział
Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.

Puls Biznesu: Historyczna zmiana na wizji
Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu, ma najlepsze
perspektywy na rynku telewizyjnym. Prawdopodobnie
najszybciej pokaże efekty konwergencji z telekomunikacją.
Ciekawie będzie rozwijała się sytuacja przez najbliższych kilka
lat.
„Alians operatorów sieci Orange i Era w zakresie wspólnej
budowy sieci i współpraca Orange i TVN w budowie oferty
telewizyjnej zbliża nas do operatora sieci Plus. Będziemy
rozmawiad niezależnie od tego, czy nasz główny akcjonariusz
kupi Polkomtela, czy nie. Chod oczywiście ciekawe jest P4 z
jego częstotliwościami i infrastrukturą” - mówi Dominik
Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.

18.03
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Parkiet: Rok zmian dla grupy Polsatu
Analitycy prognozują skokowy wzrost przychodów, ale i
niższy zysk netto w 2011 roku. Nie spodziewają się na razie,
że do medialnego imperium trafi Polkomtel.
Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu, jest gotowy do
współpracy z każdym operatorem: i Polkomtelem, i Playem.

18.03

Rzeczpospolita: Warszawa nadal w górę
Po piątkowej sesji zmieniają się składy indeksów, Cyfrowy
Polsat przejdzie do indeksu WIG40. Kurs Cyfrowego Polsatu
nie reagował negatywnie na zmianę pozycji w indeksach.

19.03
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
16 marca 2011

Komunikat prasowy
17 marca 2011

Raport bieżący nr 6
19 marca 2011

Cyfrowy Polsat rozpoczyna ogólnopolskie testy konsumenckie Internetu LTE 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Cyfrowy Polsat startuje z testami konsumenckimi najnowszego produktu - Internetu LTE. W 
pierwszym etapie testów, który został zaplanowany do 30 czerwca br. weźmie udział 2 tysiące osób - uczestnicy akcji "Zapisz się na 
Internet LTE", pracownicy i współpracownicy operatora, pracownicy sieci sprzedaży Cyfrowego Polsatu oraz przedstawiciele mediów. Co 
miesiąc otrzymają oni do wykorzystania bezpłatny pakiet danych o wielkości 100 GB.

Publikacja wyników finansowych Cyfrowego Polsatu za 2010 rok 
Cyfrowy Polsat publikuje wyniki finansowe za 2010 rok, umacniając pozycję lidera rynku płatnej telewizji i wykazując dalszy wzrost 
wyników operacyjnych i finansowych w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku. Liczba abonentów wszystkich trzech usług 
platformy wzrosła odpowiednio do 3,44 mln abonentów płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej, 96 tys. użytkowników MVNO i 26 tys.
klientów Internetu HSPA+. Spółka odnotowała dwucyfrowy wzrost przychodów, EBITDA i zysku netto, utrzymując stabilny wskaźnik 
odpływu abonentów (churn).

Rejestracja połączenia transgranicznego spółki Cyfrowy Polsat S.A. z M.Punkt Holdings Ltd
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 marca 2010 roku powziął informację, że w dniu 14 marca 2011 sąd 
rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu 
do rejestru przedsiębiorców transgranicznego połączenia Spółki ze spółką M.Punkt Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: 
Themistokli Dervi 3; kod pocztowy 1066, Nikozja, Cypr. ("Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpiło na zasadach określonych w art. 491 i następne, w szczególności art. 5161-51618 Kodeksu spółek handlowych z dnia 
15 września 2000 r. (Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych) oraz zgodnie z Sekcjami 201 I do 201 X Cypryjskiego Prawa Spółek, 
Cap 113, zmienionym przez Sekcję II ustawy Law N.186(I)/2007.

W następstwie połączenia:

- Spółka M.Punkt Holdings Ltd została rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, oraz

- Spółka Cyfrowy Polsat S.A. przejęła w drodze sukcesji uniwersalnej aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, w tym w   
szczególności prawo własności akcji w kapitale zakładowym mPunkt.

Transgraniczne połączenie obu spółek zostało przeprowadzone w celu optymalizacji kosztów i uproszczenia struktury organizacyjnej 
Grupy Cyfrowy Polsat, które są niezbędne dla realizacji średnio- i długookresowej strategii Grupy Cyfrowy Polsat.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartośd 
obrotu
(tys. PLN)

14-03-2011 15,55 15,31 15,40 -1,22% 825

15-03-2011 15,29 15,00 15,20 -0,91% 3 813

16-03-2011 15,60 15,20 15,31 -2,36% 2 524

17-03-2011 15,58 15,07 15,08 -2,08% 5 799

18-03-2011 15,46 15,17 15,39 2,12% 27 154

Akcje Cyfrowego Polsatu
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30 marca 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Najbliższe wydarzenia


