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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
25.08 Rzeczpospolita: Spór o cyfrowe kanały 

Z konsultacji dokumentacji konkursowej dotyczącej 
zagospodarowania nowego multipleksu (ósmego) naziemnej 
telewizji cyfrowej wynika, że najwięcej wątpliwości budzi podjęta 
przez KRRiT decyzja o tym, by w planowanym nowym pakiecie 
cyfrowych stacji naziemnych nadawać wyłącznie kanały TVP.  

TVN argumentuje, że „przeznaczenie całej pojemności multipleksu 
na programy TVP, w sytuacji gdy TVP dysponuje już obecnie całą 
pojemnością multipleksu trzeciego oraz 1/8 multipleksu 
pierwszego spowoduje dominację TVP na rynku programów 
telewizyjnych rozpowszechnianych drogą naziemną. Dominacja ta 
następnie przeniesie się na rynek sprzedaży czasu reklamowego w 
tych programach.”  

UOKiK postuluje przeznaczenie miejsc na multipleksie również dla 
innych podmiotów, które nadają obecnie na pozostałych 
multipleksach programy w standardzie SD, ewentualnie dla 
nowych podmiotów.  

Emitel postuluje, aby dokumentacja umożliwiała wybór tzw. 
aktywnego operatora nowych kanałów (firmę niebędącą nadawcą, 
zarządzającą całym multipleksem), który będzie miał wpływ na 
zawartość multipleksu, bo przy rezerwacji częstotliwości na 15 lat 
będzie ponosił ryzyko nietrafionego doboru stacji. 

26.08 Rzeczpospolita: Co trzeci internauta używa tabletu 

Odsetek polskich internautów, którzy korzystają z tableta, wzrósł 
w ciągu ostatnich dwóch lat z 9 do 30% – wynika z badania Mobile 
Report domu mediowego MEC. Najwięcej użytkowników tabletów 
w Polsce to 30-latkowie, 40% tej grupy wiekowej posiada tablet.  

Tablet najczęściej wykorzystywany jest do przeglądania internetu 
(73% polskich internautów), słuchania muzyki i oglądania filmów 
(44%) oraz grania w gry (43%).  
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Parkiet: Cyfrowy Polsat 

Spółka przedstawiła na stronie internetowej dla inwestorów i 
analityków zmiany w sposobie raportowania wyników 
operacyjnych i finansowych. W ich efekcie Polkomtel, operator 
sieci Plus, jako jedyna sieć komórkowa będzie prezentować liczbę 
faktycznych klientów indywidualnych i biznesowych oraz usług 
(RGU). Zmienia się definicja aktywnych kart SIM w segmencie 
prepaid. Do statystyk trafiać będą te karty, które przez 90 dni od 
dnia rozliczeniowego były włożone do telefonu lub innego 
urządzenia i które w tym czasie wykonały lub odebrały połączenie 
lub skorzystały z transmisji danych. 

26.08 Parkiet: Rekomendacja rządu dla UKE możliwa w tym tygodniu? 

Po kilku miesiącach zastoju prac nad aukcją częstotliwości 
800/2600 MHz (tzw. aukcja LTE) zanosi się na ich wznowienie. UKE 
czeka na podsumowanie konsultacji dokumentacji aukcyjnej na 
stanowisko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC). MAiC 
pracuje nad analizą dotyczącą najbardziej efektywnego 
wykorzystania pasma 800 MHz dla zapewnienia powszechnego, 
szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce. Analiza będzie 
gotowa pod koniec sierpnia. Według informacji Telko.in MAiC 
będzie rekomendował przeprowadzenie aukcji bez zmian wobec 
kształtu zaproponowanego w kwietniu br., czyli aukcja 5 bloków 
pasma 800 MHz od ceny wywoławczej 250 mln zł każdy i 14 
bloków pasma 2600 MHz. Taki scenariusz najbardziej odpowiada 
Orange Polska i T-Mobile Polska, którym od początku zależało na 
szybko rozdysponowaniu częstotliwości.  

28.08 Parkiet: TVN widzi poprawę na rynku reklamy 

Zdaniem Markusa Tellenbacha, prezesa TVN, grupa odnotuje 
dobrą drugą połowę roku, a w trzecim kwartalne można oczekiwać 
poprawy tempa wzrostu przychodów Grupy TVN związanych z 
reklamą. W II kw. przychody TVN z rynku reklamy wzrosły r/r 
zaledwie o 1,4% (podczas gdy, jak podawała Agora, cały rynek 
reklamy telewizyjnej zwiększył się w tym czasie o 5,5%). 
Tellenbach tłumaczył to relacjami z mundialu przez TVP oraz 
wzmocnieniem się stacji nadawanych w ramach DTT.  

Analitycy oceniają II kw. TVNu jako nieudany. Vaclav Kminek z 
Erste Group mówi, że firma odnotowała gorsze wyniki na poziomie 
operacyjnym od prognoz. Wynik operacyjny sięgnął w II kw. 165 
mln zł, o 20,6% więcej niż przed rokiem, a wynik netto 
przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 115,8 
mln zł.  
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28.08 Według Dominika Niszcza z DM Raiffeisen słabe przychody 

reklamowe TVN zostały zrównoważone wzrostem wpływów 
platformy cyfrowej nc+ w II kw. w porównaniu z I kw., co wskazuje, 
że zahamowany został odpływ klientów. TVN podał, że na koniec II 
kw. platforma nc+ miała 2,2 mln abonentów (spadek o 6% r/r), a 
ARPU sięgnął 67,6zł (wzrost o 5% r/r). Przychody nc+ wynosiły w I 
półroczu 1,07 mld zł (spadek o 6% r/r), a EBITDA sięgnęła 221 mln 
zł (wzrost r/r o 45%).  

Dług netto TVN na koniec I półrocza wynosił 2,08 mld zł. Spółka 
podała, że na razie nie widzi możliwości refinansowania 
zadłużenia. Kolejna oferta skupu akcji własnych o wartości w 
przedziale 120-150 mln zł zostanie przeprowadzona pod koniec 
tego roku.  

Parkiet: Cyfrowy Polsat zaskoczył wynikiem smartDOMU 

Analitycy dobrze oceniali kwartalne wyniki największej w kraju 
grupy telekomunikacyjno-medialnej. II kw. grupa Cyfrowego 
Polsatu zakończyła z 1,75mld zł przychodów, 709 mln zł EBITDA i 
132mln zł zysku netto. Wzrosty są przede wszystkim efektem 
włączenia do grupy sieci komórkowej Plus. Łukasz Wachełko, 
analityk DM Investors, szacuje, że organiczny wzrost grupy wyniósł 
w II kw. ok. 35 mln zł. Zdaniem Konrada Księżopolskiego, analityka 
Espirito Santo Investment Bank w przyszłości strategia, którą 
egzekwuje firma, będzie dominowała na rynku operatorów 
telekomunikacyjnych.  

Komórkowa sieć wypracowała w II kw. br. 1,62 mld zł przychodów, 
o 5% mniej niż rok wcześniej. Jej wpływy spadły, ale najwolniej na 
tle wyników pozostałych dwóch największych sieci. Obniżyła się 
EBITDA Plusa do 708 mln zł (o 6%), a marża EBITDA wyniosła w II 
kw. 43,7%.  

29.08 Parkiet: Telekom na diecie lajt 

W II kw. przychody stacjonarnego operatora telefonii i internetu 
były o 12% niższe niż rok wcześniej i wyniosły 422,2 mln zł. 
Telekom miał w tym czasie wynik EBITDA na poziomie 119,9 mln zł 
(spadek o 12%) i 125,1 mln zł skorygowanej EBITDA (140 mln zł rok 
wcześniej), a na czysto zarobił 8,3 mln zł, podobnie jak przed 
rokiem. Przychody Netii spadały, bo ciągle ubywa jej klientów 
usług regulowanych, wolno rośnie liczba usług we własnej sieci, a 
sprzedaż w segmencie telewizyjnym wyhamowała. Widać też 
negatywny wpływ cięć stawek hurtowych MTR. W ciągu trzech 
miesięcy liczba świadczonych usług telekomu spadła o 54 tys. do 
2,423 mln. Ubywało klientów detalicznych oraz wolniej niż w 
poprzednich kwartałach przybywało klientów telewizji – w II kw. 
przyrost wyniósł niecałe 2 tys., (do niecałych 129 tys.). Na wyniki 
telekomy wpłynęły koszty zdarzeń jednorazowych (5,3 mln zł w II 
kw. i 13,5 mln zł w I półroczu). Netia podała, że wprowadza 
program oszczędnościowy Netia Lajt, oraz potwierdziła zmianę w 
zarządzie. Jonothana Easticka zastąpi na stanowisku członka 
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Grupa ma 6,22 mln klientów, świadczy 12 mln usług klientom 
kontraktowym, każdy klient Cyfrowego Polsat korzysta z 1,93 
usługi.  

Specjaliści pozytywnie ocenili rezultaty programu smartDOM, 
zwiększającego jednocześnie lojalność klientów grupy i liczbę 
usług na klienta. Księżopolski powiedział, że nie spodziewał się tak 
dużej liczby klientów, którzy skorzystali z programu (300 tys. 
klientów korzysta z 1 mln usług).  

W segmencie nadawania telewizji grupa osiągnęła lepsze wyniki 
niż TVN – Polsat umocnił udział w rynku reklamowym i widowni do 
24,8% i 23,6%, odpowiednio.  

Puls Biznesu: Polsat przyspiesza z Plusem 

Grupa ma lepsze od oczekiwań zyski i spodziewa się wyższych 
synergii finansowych. Przychody grupy sięgnęły w drugim kwartale 
1,75 mld zł (o 137% więcej niż rok wcześniej, prawie 970 mln zł 
dodał do nich Polkomtel), EBITDA o 709 mln zł, a zysk netto – 132 
mln zł. Szczególnie ten ostatni pozytywnie zaskoczył analityków.  

- W przypadku grupy z tak wysokim poziomem zadłużenia jak 
Cyfrowy Polsat, w dodatku częściowo denominowanego w 
walutach obcych, trudno dokładnie prognozować kwartalny 
poziom kosztów finansowych, a co za tym idzie wysokość zysku 
netto. Niewątpliwie grupa ma za sobą udany kwartał, notując 
solidny wzrost w segmencie płatnej telewizji i nadawania, a także 
niewielkie, nieodstające od rynku spadki w telefonii komórkowej – 
ocenia Tomasz Krukowski, analityk Deutsche Banku.  

29.08 zarządu ds. finansowych Paweł Szymański, dotychczas wiceprezes 
firmy deweloperskiej Marvipol.  

W związku z szybszym, niż zakładano, spadkiem przychodów, 
zarząd zdecydował o obniżeniu prognozy przychodów na 2014 r. 
do 1,675 mld zł z 1,735 mld zł. Nie ulegała zmianie prognoza 
EBITDA i wynosi 505 mln zł. 
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Dobre wyniki sprawiły, że Cyfrowy Polsat podniósł szacunki 
synergii finansowych, możliwych do osiągnięcia dzięki połączeniu z 
Polkomtelem. W chwili przejęcia telekomu szacował je na 500 mln 
zł. –Założenia z listopada zrealizowaliśmy już w 90%. Teraz 
szacujemy, że łącznie do końca 2019 r. synergie finansowe sięgną 
700 mln zł – mówi Tomasz Szeląg, członek zarządu Cyfrowego 
Polsatu.  

Po ostatnim refinansowaniu kredytów i obligacji zadłużenie grupy 
już w 70% denominowane jest w polskiej walucie. Na koniec 
drugiego kwartału jego wartość nominalna sięgała 11,23 mld zł, 
czyli 2,8-krotność EBITDA. 

 

29.08 
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Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 23 września 2014 r. na godzinę 12:00, w 
Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:  

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 zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 
jednolitego Statutu Spółki. 

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 

Zmiana art. 8 Statutu Spółki  

Brzmienie dotychczasowe: 

„Art. 8 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto 
trzynaście złotych i czterdzieści cztery grosze) oraz dzieli się na 348.352.836 (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta 
pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym 

• 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych 
numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.  

• 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych 
numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.  

• 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, 
oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) 
głosów. 
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• 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:  

a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji 
imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym 
Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 – 166 917 501  

b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na 
okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 – 175 000 000.  

• 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 75 000 000  

• 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 5 
825 000.  

• 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na 
okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 80 027 836.”  

Proponowane brzmienie: 

„Art. 8 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.581.840,64 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy 
osiemset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) oraz dzieli się na 639.546.016 (sześćset trzydzieści dziewięć 
milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy szesnaście) akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze (0,04 zł) każda, w 
tym: 

• 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych 
numerami 1 – 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. 

• 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych 
numerami 1 – 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. 

• 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, 
oznaczonych numerami 1 – 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) 
głosów. 

• 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 – 175 000 000, w tym:  

a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji 
imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym 
Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 – 166 917 501 
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a) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na 
okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 – 175 000 000. 

• 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 75 000 000. 

• 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 5 
825 000. 

• 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na 
okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 80 027 836. 

• 47.260.690 (czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych 
serii I, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 47 260 690. 

• 243.932.490 (dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji 
zwykłych serii J, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 243 932 490.” 

Zmiana art. 15 ust. 1 Statutu Spółki  

Brzmienie dotychczasowe:  

„Art. 15 ust. 1  Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.”  

Proponowane brzmienie: 

„Art. 15 ust. 1  Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa 
Zarządu.”   

Zmiana art. 16 Statutu Spółki    

Brzmienie dotychczasowe:  

„Art. 16 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:  

-w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie,  

-w przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków zarządu działających 
łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.”  
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Proponowane brzmienie: 

„Art. 16  

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:  

- w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, 

- w przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z 
członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo 
członek zarządu działający łącznie z prokurentem.”  

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:  

• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu 
spółek handlowych. 

• Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 
dzień 23 września 2014 r.  

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

 

http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/Ogloszenie_o_zwolaniuNWZA_23092014_PL.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/Projekty_uchwal_NWZ_23092014_pl.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/Projekty_uchwal_NWZ_23092014_pl.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/Projekty_uchwal_NWZ_23092014_pl.pdf
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Najnowsze seriale i programy Telewizji Polsat oraz Telewizji Polskiej przedpremierowo w IPLI 

Największa polska telewizja internetowa IPLA przedpremierowo udostępni hity jesiennych ramówek stacji 
telewizyjnych. Widzowie platformy obejrzą nowe odcinki popularnych seriali oraz programów Telewizji Polsat i Telewizji 
Polskiej na komputerach, urządzeniach mobilnych, dekoderach i Smart TV.  

IPLA przygotowała także coś specjalnego - użytkownicy będą mogli dodatkowo i bez żadnych opłat zobaczyć 
ekskluzywne materiały pokazujące kulisy powstawania seriali i programów oraz wywiady ze swoimi ulubionymi 
aktorami.  

Wybrane produkcje Telewizji Polskiej znajdą się w dedykowanym pakiecie IPLA PREMIERY. Cena miesięcznego pakietu 
to 9,90 zł, a dostęp do pojedynczego odcinka (do obejrzenia poza pakietem) to koszt 4, 90 zł. 

Więcej>>http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/286863/najnowsze-seriale-i-programy-telewizji-polsat-oraz-telewizji-
polskiej-przedpremierowo-w-ipli 

Cyfrowy Polsat: nielimitowany Internet Power LTE już od 29,90 zł 

Od 26 sierpnia br. Internet Power LTE, czyli nielimitowany Internet w technologii LTE, jest dostępny w Cyfrowym 
Polsacie również w dwóch najniższych abonamentach za 29,90 i 49,90 zł miesięcznie. Korzystanie z Internetu LTE bez 
limitu danych możliwe jest przez całą długość umowy – przez pierwsze pół roku jej obowiązywania, z usługi można 
korzystać całkowicie bezpłatnie, a później kosztuje ona tylko 10 zł/mies. 

Podobnie jak we wszystkich pozostałych taryfach Power LTE, także teraz wprowadzone zostają klasy serwisu, które 
pozwalają na lepsze zarządzanie jakością sieci w sytuacji jej obciążenia pod daną stacją. Aż do wyczerpania pakietu 
podstawowego transfer danych odbywa się z maksymalną dostępną prędkością Internetu, natomiast po jego 
wykorzystaniu, jeśli użytkownik jest w zasięgu LTE - nadal może bez żadnego limitu korzystać z Internetu. W zależności 
od wybranego abonamentu, transfer danych odbywa się z różną maksymalną prędkością – przy abonamencie za 49,90 
zł jest to prędkość do 5 Mb/s (Efektywna), natomiast przy wyborze taryfy za 29,90 zł/mies. (Podstawowa) - do 1 Mb/s. 

 Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/286864/cyfrowy-polsat-nielimitowany-internet-power-lte-juz-od-29-90-zl 
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Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno-finansowe w II kwartale 2014 r. 

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat publikuje doskonałe wyniki operacyjne i finansowe za II kwartał 2014 roku. Po raz 
pierwszy także Cyfrowy Polsat konsoliduje wyniki spółki Polkomtel, której właścicielem stał się po zakończeniu w maju 
bieżącego roku transakcji nabycia spółki Metelem Holding Company Limited. Grupa odnosi pierwsze sukcesy 
w sprzedaży unikalnej na polskim rynku oferty smartDOM i rozpoczyna realizację założonych synergii. 

Kluczowe dane operacyjno-finansowe 

W II kw. br. Grupa Cyfrowy Polsat: 

• posiadała stabilną bazę klientów kontraktowych wynoszącą 6,2 mln: 

• ARPU klienta wyniosło 85,3 zł, 

• systematycznie rosnący wskaźnik nasycenia aktywnych usług generujących przychód (RGU) na klienta wyniósł 
1,93x, 

• stabilny churn wynoszący 8,8%, 

• odnotowała doskonałe wyniki sprzedaży w ramach programu smartDOM: 

• z oferty skorzystało już ponad 300 tys. klientów, 

• liczba aktywnych usług (RGU) posiadanych przez tę grupę klientów to ponad 1 mln, 

• program ma pozytywny wpływ na sprzedaż pojedynczych usług w standardowych ofertach, 

• program ma pozytywny wpływ na ARPU klienta kontraktowego, 

• wypracowała solidne wyniki finansowe: 

• przychody: 1,8 mld zł, 

• EBITDA: 709 mln zł, 

• marża EBITDA: 40,6%. 

• zanotowała bardzo dobre udziały Telewizji Polsat w oglądalności wynoszące 23,6% oraz rosnący do poziomu 24,8% 
udział w rynku reklamy telewizyjnej, 

• kontynuowała realizację synergii operacyjnych oraz niemal w całości zrealizowała zapowiedziane synergie 
finansowe. 
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- W drugim kwartale tego roku zakończyliśmy z sukcesem największą na rynku polskim i jedną z największych w Europie 
transakcję nabycia Metelem Holding Company Limited, rozpoczynając tym samym nowy etap w historii naszej Grupy. 
Kontynuowaliśmy proces integracji operacyjnej obydwu spółek, którego celem jest wygenerowanie zapowiedzianych 
synergii. Pierwsze ich efekty widać już teraz. Stabilna baza klientów kontraktowych stanowi fundament naszej strategii 
multioperatora, mającej na celu maksymalizację sprzedaży produktów i usług w przeliczeniu na jednego klienta, 
a doskonałe wyniki sprzedaży programu smartDOM utwierdzają nas w przekonaniu, że obrany kierunek jest słuszny. 
Istotne również na tym etapie realizacji naszej strategii jest posiadanie największej w Polsce sieci LTE oraz wyznaczanie 
trendów w rozwoju tej technologii  - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Wiceprezes Zarządu, 
Polkomtel Sp. z o.o. 

 - To kolejny kwartał bardzo dobrych wyników finansowych. Wzrost przychodów i EBITDA wynika nie tylko z konsolidacji 
wyników grupy Metelem, ale również ze stabilnego wzrostu organicznego biznesu, a wzrost marży EBITDA jest 
dodatkowo efektem konsekwentnej dyscypliny kosztowej. W znaczącej większości zrealizowaliśmy już zapowiadane 
synergie finansowe, dlatego nasze oczekiwania wobec nich podnosimy do poziomu 700 mln zł łącznie do końca 2019 
r. Dzięki refinansowaniu zadłużenia znacząco obniżyliśmy koszty finansowania bieżącej działalności Grupy, co będzie 
miało pozytywny wpływ na nasze wyniki w przyszłości - komentuje Tomasz Szeląg. 

- Opublikowane wyniki, tempo integracji spółek i realizacji synergii między Cyfrowym Polsatem i Polkomtelem rysują 
przed nami bardzo dobre perspektywy wzrostu w przyszłych kwartałach i latach. Posiadane w portfolio liczne atuty – 
oferta smartDOM, Internet Power LTE, program lojalnościowy Paszport Korzyści, telewizja internetowa IPLA, liczne 
usługi dodatkowe – z pewnością będą budować naszą przewagę w przyszłości i umacniać pozycję naszej Grupy, z 
korzyścią dla klientów i akcjonariuszy –mówi Dominik Libicki. 

Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/286927/grupa-cyfrowy-polsat-doskonale-wyniki-operacyjno-finansowe-w-
ii-kwartale-2014-r 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

25-08-2014 24,84 24,22 24,80 1,14 2 925 

26-08-2014 25,30 24,62 25,30 2,02 4 486 

27-08-2014 25,82 25,25 25,75 1,78 9 042 

28-08-2014 25,85 24,41 25,49 -1,01 5 665 

29-08-2014 25,80 25,12 25,59 0,39 30 106 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                                18 – 24 sierpnia 2014 

Najbliższe wydarzenia 

23 września 2014 r.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 


