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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
21.04 Dziennik Gazeta Prawna: Życie bez telewizora, ale z telewizją 

Autor: Piotr Dziubak 

Badanie przeprowadzone przez agencję mediową MEC pokazało, 
że ok. 5% polskich internautów nie ma telewizora bądź używa go 
do innych celów niż oglądanie telewizji linearnej. Według danych 
Nielson Audience Measurement, w Polsce jest w sumie 3,8% 
gospodarstw domowych bez telewizorów.  

Według Joanny Nowakowskiej z MEC z oglądania tradycyjnej 
telewizji rezygnują zwykle osoby cenne dla rynku reklamowego – 
jedna trzecia deklarujących brak odbiornika wywodzi się z miast 
liczących powyżej pół miliona mieszkańców, a 40% z nich to osoby 
w wieku 25-34 lata. Ponadto z badania MEC wynika, że mimo 
braku lub niestandardowego używania odbiornika TV grupa ta 
ogląda filmy, seriale i inne programy w Internecie.  

W Polsce wciąż nie ma badania, które pozwalałoby sprawdzać na 
grupie tych samych użytkowników oglądalność programów w 
telewizji i w Internecie, a dzięki temu precyzyjnie docierać dzięki 
IPLI czy Playerowi do widza, który nie miał szansy zobaczyć danego 
programu w Polsacie czy TVN.  

Wzrost liczy osób bez telewizorów może napędzić rozwój rynku 
VoD i przyśpieszyć wejście kolejnych graczy. Branża oczekuje, że 
wkrótce w Polsce pojawi się amerykański serwis Netflix.  

23.04 Rzeczpospolita: Rośnie wycena Orange Polska 

Analitycy DM BOŚ w raporcie z 13 kwietnia podwyższyli do 9,8 zł z 
9 zł wcześniej cenę docelową akcji Orange Polska. Na parkiecie są 
wyceniane na 10,28 zł.  

Specjaliści prognozują, że w 2015 r. operator będzie miał 11,77 
mld zł przychodów (12,21 mld zł rok temu), 3,75 mld zł EBITDA 
(4,06 mld zł) i 186,2 mln zł zysku netto (535 mln zł).  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
24.04 Puls Biznesu: Telekomy podwoiły stawkę 

Autor: mzat 

Licytacja w aukcji na częstotliwości z pasma 800 MHz i 2600 MHz 
trwa już 2 miesiące, a suma ofert telekomów sięga już prawie 3 
mld zł. Operatorzy za pojedynczy blok w paśmie 800 MHz dają już 
ponad 505 mln zł (cena wywoławcza wynosiła 250 mln zł), a za 
blok w paśmie 2600 MHz – 30,5 mln zł (przy cenie wywoławczej 25 
mln zł). O 5 bloków w paśmie 800 MHz walczy jeszcze 5 firm 
(można wylicytować maksymalnie 2), z licytacji oficjalnie wycofał 
się Polkomtel.  

Analitycy sektora telekomunikacyjnego szacowali przed startem 
aukcji, że telekomy za blok w paśmie 800 MHz mogą dać ponad 
700 mln zł.  

Rzeczpospolita: Płatna telewizja na wzrostowym kursie 

Autor: ele 

Mimo stopniowego nasycenia światowego rynku, w Europie 
Środkowej i Wschodniej wpływy z opłat za dostęp do płatnej 
telewizji wzrosną jeszcze między 2014 a 2020 rokiem o 17%. Dzięki 
temu w 2020 r. sięgną 7,27 mld dol. i będą warte o 45% więcej niż 
dekadę wcześniej - wynika z szacunków Digital TV Research. Liczba 
abonentów cyfrowej telewizji w Europie Środkowej i Wschodniej 
wzrośnie do 76,7 mln na koniec 2020 wobec 51 mln na koniec 
2014 r.  

Według Digital TV Research polski rynek będzie jednym z 
najwolniej rosnących w regionie ze względu na rozwój bezpłatnej 
naziemnej telewizji cyfrowej.  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący 23/2015 
20 kwietnia 2015 r.  
 

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

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na 
dzień 18 maja 2015 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 
jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego również:  

1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2015 roku, przygotowane zgodnie 
z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych;  

2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 
dzień 18 maja 2015 roku.  

3. Plan Połączenia Cyfrowego Polsatu z Redefine Sp. z o.o. – załącznik do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2015 roku. 

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej 
Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – 
Materiały. 
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Ostatnie wydarzenia 

Komunikat prasowy 
21 kwietnia 2015 r.  
 

Grupa Cyfrowy Polsat rozważa refinansowanie obecnego zadłużenia 

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat analizuje możliwość i ewentualne warunki przeprowadzenia procesu refinansowania 
obecnego zadłużenia Grupy, celem uproszczenia jego struktury oraz dalszej optymalizacji warunków i obniżenia kosztów 
jego obsługi.  

W nawiązaniu do zapytań inwestorów oraz pojawiających się informacji medialnych spółka potwierdza podjęcie 
wstępnych prac analitycznych dotyczących możliwości i ewentualnych warunków refinansowania obecnego zadłużenia 
Grupy Kapitałowej w łącznej wysokości 13 mld zł. 

Potencjalne refinansowanie mogłoby obejmować zarówno istniejące kredyty bankowe, jak i inne instrumenty dłużne 
podmiotów z Grupy Kapitałowej, co mogłoby mieć pozytywny wpływ m.in. na:  

• obniżkę kosztów odsetkowych, np. poprzez zastąpienie obligacji typu high yield grupy Metelem długiem o koszcie 
odzwierciedlającym obecne warunki rynkowe, co mogłoby przynieść wymierne oszczędności odsetkowe, 

• większą elastyczność poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie przepływu środków pomiędzy grupą Metelem a 
pozostałymi spółkami Grupy Cyfrowy Polsat, co mogłoby umożliwić bardziej efektywne zarządzanie płynnością 
Grupy, pozwalając na dalszą integrację Cyfrowego Polsatu z Polkomtelem. 

– Z uwagi na korzystną dla dużych firm sytuację na rynku finansowym rozważamy refinansowanie w najbliższym czasie 
obecnego długu Grupy. Optymalizacja zadłużenia zawsze była jednym z naszych priorytetów – mówi Tomasz Szeląg, 
Członek Zarządu ds. Finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu. – Analizujemy możliwość zrefinansowania całości 
obecnego zadłużenia. Zastanawiając się nad jego potencjalną strukturą, na tym etapie rozważamy głównie kredyt 
złotówkowy i polskie obligacje. Naszym nadrzędnym celem jest uproszczenie struktury zadłużenia oraz optymalizacja 
warunków i obniżenie kosztów jego obsługi, co miałoby wpływ na zapewnienie Grupie większej elastyczności biznesowej 
i korzystnych warunków dla jej przyszłego rozwoju – dodaje Tomasz Szeląg.  

Analizy i konsultacje rynkowe w imieniu spółki prowadzi Trigon Dom Maklerski. 

Ewentualna decyzja o realizacji refinansowania i wyborze jego ostatecznej struktury uwarunkowana będzie m.in. 
pozytywnym rezultatem prowadzonych obecnie analiz oraz aktualną sytuacją na rynku finansowym i zostanie 
przekazana do publicznej wiadomości w trybie wykonywania obowiązków informacyjnych spółki.  
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Ostatnie wydarzenia 

Komunikat prasowy 
24 kwietnia 2015 r.  
 

Plus zaufanym sprzedawcą energii 

Polkomtel Sp. z o.o. otrzymał Certyfikat Towarzystwa Obrotu Energią potwierdzający przystąpienie przez operatora sieci 
Plus do Kodeksu „Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej”.  

Certyfikat potwierdza, że legitymująca się nim firma pozytywnie przeszła audyt i zapewnia swoim klientom jasne i 
przejrzyste warunki umów, bez żadnych kruczków prawnych, czy ukrytych opłat dodatkowych. Audyt był 
przeprowadzony przez zewnętrznego audytora firmę TUV Rheinland sp. z o.o. w ramach Kodeksu „Dobrych Praktyk 
Sprzedawców Energii Elektrycznej” przygotowanego przez Towarzystwo Obrotu Energią.  

Audyt podkreślił bardzo wysokie kompetencje pracowników Plusa, wysoką jakość stosowanych procedur oraz 
dokumentów sprzedażowych oraz stosowanych przez spółkę narzędzi kontrolnych dotyczących obsługi klienta i 
reklamacji. 

Polacy coraz chętniej decydują się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, a na rynku funkcjonuje wiele firm 
oferujących sprzedaż prądu. Ważne jest, by klienci wiedzieli, które z nich są rzetelne i m.in. dlatego rusza ogólnopolska 
kampania edukacyjno–informacyjna pod hasłem „Wybieraj mądrze. Sprawdź kto sprzedaje Ci energię”. Kampania 
adresowana jest do odbiorców energii elektrycznej i ma na celu uświadomienie konsumentom ich praw na tym rynku 
oraz promowanie uczciwych zasad biznesowych. Organizatorem kampanii jest Towarzystwo Obrotu Energią, a patronat 
honorowy nad nią objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 

Więcej>>http://www.biuroprasowe.plus.pl/note.php?id=1198 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

2015-04-20 25,61 24,62 25,44 2,58% 10 653 

2015-04-21 25,66 24,81 25,10 -1,34% 7 969 

2015-04-22 25,40 25,00 25,38 1,12% 7 280 

2015-04-23 25,95 25,38 25,85 1,85% 12 757 

2015-04-24 25,90 25,29 25,49 -1,39% 6 478 

30 kwietnia – 14 maja 2015 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2015 r.  

14 maja 2015 r.  Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.  

Najbliższe wydarzenia 
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