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25.09 Dziennik Gazeta Prawna: Są oferty na Multimedia

Według informacji Dziennika, minął termin składania wiążących ofert na

zakup Multimedia Polska. W finale walki o drugą co do wielkości sieć

kablową na polskim rynku, posiadającą ponad 830 tys. klientów,

zmierzą się Liberty Global, właściciel UPC Polska i 2 fundusze

inwestycyjne: Cinven oraz Permira. Firmy długo prowadziły badanie

operatora, którego właściciele liczyli na oferty mieszczące się w

przedziale 0,8 -1 mld euro.

Rzeczpospolita: Wygrany mecz TVP

Po wielotygodniowych negocjacjach Telewizja Polska porozumiała się z

firmą Sportfive w sprawie transmisji meczów piłkarskiej reprezentacji

Polski na najbliższe dwa lata. Obie strony nie chciały ujawnić wartości
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Polski na najbliższe dwa lata. Obie strony nie chciały ujawnić wartości

transakcji. Przyznano jedynie, że Sportfive obniżył oczekiwania.

- Udało się nam wynegocjować umowę, do której nie musimy dopłacać.

Kupiliśmy pakiet za cenę rynkową, którą jesteśmy w stanie odzyskać z

reklamy i od sponsorów – mówi Marian Kubalica, zastępca dyrektora

TVP Sport.

26.09 Rzeczpospolita: TK Telekom nieprędko zmieni właściciela

Hawe, w konsorcjum z IT Polpager, straciło wyłączność na rozmowy o

zakupie prywatyzowanego TK Telekom. PKP, sprzedając spółkę, wróciło

do równoległych negocjacji ze wszystkimi trzema chętnymi, czyli –

oprócz wspomnianego konsorcjum – również z GTS i Netią.

Rzeczpospolita: Dekodery coraz bardziej wszechstronne

Zanim w Polsce upowszechni się smartTV, do

multimedialnych usług dodatkowych odbieranych na małym

ekranie zachęcają operatorzy płatnej telewizji. Oferują je za

pośrednictwem dekoderów.

Te grupy mediowe, które oprócz operatorów skupiają w

jednym ręku także serwisy OTT (serwisy wideo w sieci),

27.09 Dziennik Gazeta Prawna: Wspólne światłowodowe plany Orange i

Netii

Orange Polska i Netia rozmawiają na temat warunków wspólnej

inwestycji w infrastrukturę przesyłową z Urzędem Komunikacji

Elektronicznej. Takie przedsięwzięcia to sposób na poprawę jakości sieci

i konkurencyjności wobec kablówek, które już dawno oferują Internet o

prędkości do 150 Mb/s – twierdzą eksperci.
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szybko decydowały się na dokładanie klientom swojej płatnej

telewizji darmowej atrakcji w postaci zawartości ich

internetowych serwisów wideo. Przykładem jest Cyfrowy

Polsat, który szybko po przejęciu serwisu Ipla, włączył go w

tym roku do oferty dla klientów płatnej telewizji,

umożliwiając odbieranie go poprzez dekoder.

27.09 Rzeczpospolita: Aplikacje w służbie operatorów

Operatorzy telekomunikacyjni starają się odzyskać dominującą pozycję

na rynku aplikacji mobilnych, poszerzając zakres oferowanych usług.

Telekomy zawiązały sojusz mający na celu utworzenie wspólnej

platformy dla polskich twórców aplikacji.

Jeszcze 3 lata temu to telekomy były głównymi graczami na rynku

aplikacji i gier – tylko za ich pośrednictwem można było pobrać

programy z sieci, wysyłając SMS-y na numery Premium. Teraz coraz

częściej korzystają ze sklepów Google czy Microsoftu po to, by

dystrybuować własne aplikacje. Przykładem jest aplikacja telewizyjna

Orange „Tu i Tam” rozprowadzana w e-sklepach należących do Google,

Apple czy Nokii. Podobnie dystrybuowana jest aplikacja TV Mobilna

Cyfrowego Polsatu.
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Cyfrowego Polsatu.

Parkiet: Cyfrowy Polsat

Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli rekomendację

dla spółki z „akumuluj” do „trzymaj”. Jednocześnie podnieśli

jednak cenę docelową z 13,44 zł do 15,15 zł.

29.09



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 23, 

28 września 2012 r.

Porozumienie z Mobyland

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 września 2012 r. zostało podpisane Porozumienie do

Umowy dotyczącej świadczenia Usług Transmisji Danych zawartej pomiędzy Spółką, a Mobyland Sp. z o.o. ("Mobyland"), o

której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.

Porozumienie określa w szczególności sposób rozliczenia niewykorzystanych pakietów z dwóch pierwszych zamówień, o

których Spółka informowała w raportach bieżących nr 34/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. oraz 4/2012 z dnia 24 stycznia 2012

r.

W ramach dwóch pierwszych zamówień Cyfrowy Polsat zamówił 25 mln GB danych, z czego do końca sierpnia br. zużył pakiet

wielkości 4,4 mln GB, świadcząc usługi dostępu do Internetu dla swoich klientów. Spółka opłaciła w całości zamówienie nr 1

oraz złożyła zamówienie nr 2, które jest opłacane zgodnie z jego warunkami oraz warunkami umowy.
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oraz złożyła zamówienie nr 2, które jest opłacane zgodnie z jego warunkami oraz warunkami umowy.

W ramach podpisanego Porozumienia strony ustaliły co następuje:

1. Spółka zwiększy wielkość zamówień na Usługi Transmisji Danych poprzez złożenie Zamówienia nr 3. W związku z tym

Strony ustalają następujące warunki i zasady, zgodnie z którymi niewykorzystana część Zamówienia nr 1 oraz Zamówienie

nr 2 wejdą w skład Zamówienia nr 3:

a. Wielkość i wartość zużycia przez Spółkę Zamówienia nr 1 zostaje określona według stanu na dzień 31 sierpnia 2012 r. i

wynosi dokładnie 4,4 mln GB - tym samym niewykorzystane w ramach Zamówienia nr 1 pozostaje 7,6 mln GB,

b. Zamówienie nr 2 o wielkości 13 mln GB, które w pełni pozostaje do wykorzystania przez Spółkę, zostanie opłacone przez

Spółkę w kwotach i terminach z niego wynikających i obowiązujących w dniu jego złożenia,

c. W dniu zawarcia porozumienia Spółka złoży Zamówienie nr 3 którego wielkość będzie odpowiadała sumie:

i. 7,6 mln GB niewykorzystanych przez Spółkę z Zamówienia nr 1 (zgodnie z pkt. a. powyżej),

ii. Zamówienia nr 2 o wielkości 13 mln GB (zgodnie z pkt. b. powyżej)

iii. oraz dodatkowych 10,4 mln GB, co daje łącznie 31 milionów GB,

d. Cena za Usługi Transmisji Danych zamówione na podstawie Zamówienia nr 3 wynosiła będzie 0,00645 PLN netto za 1MB.

Tym samym łączna wartość Usług Transmisji Danych będących przedmiotem Zamówienia nr 3 wynosi 204.748.800 PLN netto.
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e. Uwzględniając fakt, iż płatności z tytułu Zamówienia nr 1 zostały już przez Spółkę zrealizowane w całości oraz to, że

płatności Spółki z tytułu Zamówienia Nr 2 są w trakcie realizacji zgodnie z Umową, Zamówienie nr 3 zostanie rozliczone w

następujący sposób:

i. kwotą 139.098.816 PLN netto wynikająca z zapłaconych już przez Spółkę na rzecz Mobyland zaliczek z tytułu

niewykorzystanego pakietu z Zamówienia nr 1 oraz Zamówienia nr 2 za okres do dnia 31 sierpnia 2012 r.,

ii. od września 2012 r. do grudnia 2012 r. w 4 równych ratach w kwocie 8.586.240 złotych (osiem milionów pięćset

osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści) netto każda, stanowiących płatności o których mowa w punkcie b. powyżej,

iii. od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r. w 12 równych ratach w kwocie 957.552 złote (dziewięćset pięćdziesiąt siedem

tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) netto każda, oraz

iv. jednorazową płatnością w kwocie 19.814.400 złotych (dziewiętnaście milionów osiemset czternaście tysięcy czterysta)
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iv. jednorazową płatnością w kwocie 19.814.400 złotych (dziewiętnaście milionów osiemset czternaście tysięcy czterysta)

netto, wykonaną w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Spółka wykorzysta całe Zamówienie nr 3.

Jednocześnie Cyfrowy Polsat za pośrednictwem spółki Mobyland planuje zapewnić sobie dostęp do sieci 3G i 2G spółki

Polkomtel Sp. z o.o. na częstotliwościach 2100 MHz i 900 MHz w technologiach HSDPA i EDGE/GPRS.

Podpisane Porozumienie jest istotnym elementem realizacji strategii Spółki zakładającej świadczenie swoim klientom usługi

zintegrowanej, w tym usług dostępu do Internetu.

Złożenie Zamówienia nr 3 umożliwia Spółce realizacje jej celów biznesowych w średnim terminie, a niższa stawka za 1 MB

pozwoli Spółce stworzyć atrakcyjniejszą ofertę dla swoich klientów, co w przyszłości może przełożyć się na szybsze tempo

pozyskiwania abonentów usługi internetowej oraz większą rentowność świadczonych usług telekomunikacyjnych.

Renegocjacja warunków umowy z Mobyland, oraz złożenie zamówienia nr 3 będzie mieć znikomy wpływ na cash flow Spółki

w roku 2013 oraz latach kolejnych.

Łączna wartość umów pomiędzy Spółka, a Mobyland w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% przychodów za ostatnie

4 kwartały obrotowe, spełniając tym samym kryterium znaczącej umowy.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy, 

30 września 2012 r.

Cyfrowy Polsat i Mobyland zawarły porozumienie w zakresie stawek za usługi transmisji danych

Cyfrowy Polsat i Mobyland (Grupa NFI Midas) zawarły porozumienie dotyczące posiadanej umowy o świadczenie usług

transmisji danych, które określa sposób rozliczenia niewykorzystanych pakietów z dwóch pierwszych zamówień na poczet

nowego, trzeciego zamówienia. W konsekwencji wszystkie pakiety dotychczas zakupione i niewykorzystane będą rozliczane

po nowej, niższej stawce w wysokości 0,00645 zł netto za 1 MB.

(…)

- Podpisane porozumienie oraz docelowo aneks dotyczący korzystania z sieci radiowej spółki Polkomtel są istotnym

elementem realizacji strategii naszej firmy, zakładającej świadczenie usług zintegrowanych. Zamówienie umożliwia nam

realizację celów biznesowych w średnim terminie. Nowe warunki współpracy z Mobylandem, w szczególności niższa cena za 1
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Komunikat prasowy, 

26 września 2012 r.

realizację celów biznesowych w średnim terminie. Nowe warunki współpracy z Mobylandem, w szczególności niższa cena za 1

MB, pozwolą nam stworzyć atrakcyjniejszą ofertę dla naszych klientów, co w przyszłości może przełożyć się na szybsze tempo

pozyskiwania abonentów usługi internetowej oraz większą rentowność naszych ofert telekomunikacyjnych. Co warte

podkreślenia, renegocjacja warunków umowy z Mobyland oraz złożenie nowego zamówienia będzie mieć znikomy wpływ na

cash flow naszej spółki w 2013 roku oraz w kolejnych latach - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu w Cyfrowym Polsacie.

Nowy modem ZTE MF669 w Cyfrowym Polsacie

Cyfrowy Polsat wprowadził do swojej oferty nowy modem ZTE MF669 pozwalający na szybkie i łatwe połączenie z

bezprzewodowym Internetem. Urządzenie działa w technologii HSPA+ MIMO, umożliwiając pobieranie danych z prędkością

do 28,8 Mb/s. Modem dostępny jest w najnowszej promocji operatora już od 1 zł. (…)



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

24-09-2012 14,58 14,40 14,50 0,00% 2 906

25-09-2012 14,83 14,50 14,75 1,72% 2 345

26-09-2012 14,89 14,34 14,88 0,88% 1 329

Akcje Cyfrowego Polsatu
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26-09-2012 14,89 14,34 14,88 0,88% 1 329

27-09-2012 14,89 14,70 14,78 -0,67% 5 284

28-09-2012 14,84 14,40 14,70 -0,54% 4 631

Najbliższe wydarzenia

31 października – 14 listopada 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2012 roku

14 listopada 2012 Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku


