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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
31.12 Parkiet: Netia – Niesłusznie zapłacony podatek za 2003 rok wróci 

do firmy 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po ponownym rozpatrzeniu 
sprawy, zmienił decyzję dotyczącą  zobowiązania podatkowego 
Netii za 2003 rok. W 2010 roku określił zobowiązania na 34,2 mln 
zł plus odsetki w wysokości około 25,3 mln zł. Netia, mimo, że z 
powyższą decyzją się nie zgodziła, zapłaciła podatek. Spółka nie 
precyzuje, o jaką kwotę do zwrotu chodzi ale mówi się o wartości 
rzędu 80 mln zł. 

Parkiet: Faworyci analityków do portfela na 2015 rok 
Zdaniem analityków, kluczowym kryterium selekcji pod 
względem atrakcyjności spółki w 2015 roku pozostanie stopa 
dywidendy a także perspektywy prowadzonego 
biznesu.  Obecnie należy być zdecydowanie bardziej 
selektywnym w doborze firm- przekonuje Jarosław 
Niedzielewski, dyrektor inwestycyjny Investors TFI. Według 
analityków najpewniejszą opcją na 2015 rok są spółki 
wypłacające dywidendę. Eksperci przekonują, że sporym 
wzięciem powinny się cieszyć również spółki, które mają 
największe szanse skorzystać ze spodziewanego przyśpieszenia 
gospodarczego. W branży „Media i IT” wśród typowanych spółek 
znalazł się Cyfrowy Polsat.  

31.12 

31.12 Puls Biznesu:  Polsko – francuski duet sprzedaje TVN 

Pakiet 51 proc. akcji TVN jest oficjalnie na sprzedaż – 
przygotowania do transakcji są zaawansowane a o cennym aktywie 
wiedzą już czołowi  gracze medialni na świecie.   

Obecnie kontrolne udziały TVN są w posiadaniu N-Vision, spółki w 
której 60 proc. ma ITI, reszta należy do Grupy Canal +.  To efekt 
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31.12 strategicznego porozumienia sprzed 2 lat, gdy francuski inwestor  
doprowadził do połączenia platform cyfrowych  n i Cyfra. Przy 
okazji  Canal + zapłacił 277 mln EUR za 40 proc. akcji N-Vision, 
wyceniając je (wraz z częścią długu) na ponad 20 zł za sztukę. 
Kolejne 9 proc. akcji N-Vision Francuzi dokupili na początku tego 
roku, również przy podobnej wycenie. 

Nieoficjalnie główny kandydat jest jeden. To amerykański Time 
Warner, trzeci wśród największych koncernów medialno – 
rozrywkowych świata, właściciel m.in. HBO, CNN  czy Warner Bros. 
Wartość akcji Time Warnera odpowiada łącznej wartości akcji 
wszystkich publicznych spółek w Polsce. W radzie dyrektorów 
zasiada m.in. Mathias Dopfner, prezes wydawnictwa Axel Springer, 
a nowojorska firma sprzedaje swój kontent Vivendi. 

DGP: Jedyny Bank z Plusem 
PLUS BANK S.A. pretenduje do tytułu JAKOSĆ ROKU 2014. Jako 
pierwszy na rynku zaproponował klientom KONTO PLUS - 
korzystny pakiet usług medialno – telekomunikacyjno – 
finansowych. 
Każdy klient przy założeniu KONTA PLUS otrzymuje kartę 
debetową MasterCardTM PayPass akceptowalną na całym 
świecie, która stanowi jednocześnie Kartę Korzysci w programie 
PASZPORT KORZYŚCI. Jest ona przygotowana specjalnie dla 
klientów Plus Banku, Cyfrowego Polsatu oraz Plusa – będąc 
przepustką do świata zniżek i nagród u partnerów programu – 
informuje Michał Przybylski, Dyrektor Biura Jakości i Reklamacji 
w PLUS BANK S.A. I jak podkreśla – Współpraca z Master Card w 
tym projekcie, szczególnie pozwala nam na wdrażanie 
nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi, podnoszących jakość i 
bezpieczeństwo procesów bankowości transakcyjnej i płatniczej 
realizowanych w PlusBanku. 
 

31.12 
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Komunikat prasowy  
22 grudnia 2014 r.  

Plus uruchamia HD Voice i pracuje nad VoLTE 

Plus wprowadza dla swoich klientów technologię HD Voice, która poprawi jakość połączeń i zwiększy komfort 
prowadzonych rozmów. W pierwszym etapie usługa HD Voice została udostępniona w Warszawie i części województwa 
mazowieckiego oraz województwach Polski wschodniej (podlaskie i lubelskie). W pierwszym kwartale 2015 roku będzie 
już dostępna na obszarze całego kraju.  

„Usługa HD Voice jest kolejną korzyścią, jaką wprowadzamy z myślą o komforcie naszych klientów.” – mówi Beata 
Białkowska, Dyrektor Zarządzający ds. Marketingu w Plusie i Cyfrowym Polsacie – „To również jeden z etapów 
związanych z przygotowaniami do wprowadzenia do oferty Plusa usług głosowych bazujących na technologii LTE, czyli 
VoLTE. Mamy już za sobą zakończone sukcesem pierwsze testy tego nowatorskiego rozwiązania.” 

VoLTE (Voice over LTE) pozwala na zestawianie połączeń głosowych po sieci LTE, jest więc, po HD Voice, kolejnym 
skokiem jakościowym w ich rozwoju. 

Plus jako pierwszy operator w Polsce, wspólnie z Cyfrowym Polsatem wprowadził komercyjne usługi dostępu do 
Internetu w technologii LTE oferując prędkość 150 Mb/s. Również jako pierwszy operator w Polsce pokazał możliwości 
technologii LTE-Advanced na paśmie 800 MHz oraz jako pierwszy operator z sukcesem przeprowadził testy przesyłania 
danych z prędkością 300 Mb/s w technologii LTE-Advanced dzięki połączeniu pasm w dwóch częstotliwościach 800 MHz 
i 2600 MHz. Zaprezentował też pierwszy w Polsce i pierwszy na tak duża skalę w Europie pokaz rozsiewczej transmisji 
wideo poprzez sieci bezprzewodowe w technologii LTE Broadcast (eMBMS). 

Więcej>>http://www.biuroprasowe.plus.pl/note.php?id=1168 
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Raport bieżące nr 76 
30 grudnia 2014 r.  
  

Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych 
spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2015  

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 
roku obrotowym 2015. 

1. Skonsolidowane raporty kwartalne: 

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

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 12 listopada 2015 r. 

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku - 26 sierpnia 2015 r. 

3. Raporty roczne: 

Raport roczny za 2014 roku - 4 marca 2015 r. 

Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok - 4 marca 2015 r. 

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów 
półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2015 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych 
zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także 
przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku zawierającego skrócone półroczne 
sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia. 

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku 
oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 
Rozporządzenia. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 103 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z 
późniejszymi zmianami). 
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Raport bieżące nr 77 
31 grudnia 2014 r.  
  

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 grudnia 2014 r. Spółka otrzymała od Pana Heronima 
Ruty oraz EVO Foundation, z siedzibą w Vadus, Liechtenstein ("Fundacja") i jej podmiotu zależnego EVO Holding Ltd. z 
siedzibą Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze ("EVO"), zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) ("Ustawa"), o pośrednim nabyciu przez Fundację 
akcji Spółki w dniu 23 grudnia 2014 r. 

W dniu 23 grudnia 2014 r. spółka Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Sensor") - akcjonariusz Spółki 
wyemitowała nowe udziały (reprezentujące ok. 76% kapitału Sensor po jego podwyższeniu), które objęła spółka EVO, 
będąca spółką zależną Fundacji, na skutek czego Sensor stała się spółką pośrednio zależną Fundacji. 

Przed emisją udziałów przez Sensor, o której mowa powyżej, Fundacja zarówno bezpośrednio, jak również pośrednio 
nie posiadała akcji Spółki. 

Po emisji udziałów przez Sensor, o której mowa powyżej, Fundacja posiada, za pośrednictwem Sensor, którego 
podmiotem bezpośrednio dominującym jest EVO, będąca spółką zależną Fundacji, 54.921.546 akcji Spółki, stanowiących 
8,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki, co stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się: 

(a) 26.741.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 
do wykonywania 53.482.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,53% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

(b) 28.180.171 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 
wykonywania 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 

Nie istnieją inne niż EVO oraz Sensor podmioty zależne Fundacji posiadające pośrednio bądź bezpośrednio akcje Spółki. 

Ponadto, emisja udziałów przez Sensor, o której mowa powyżej, spowodowała utratę przez Pana Heronima Rutę statusu 
podmiotu dominującego wobec Sensor. 

Przed emisją udziałów przez Sensor, o której mowa powyżej, Pan Heronim Ruta posiadał, za pośrednictwem Sensor, 
54.921.546 akcji Spółki, stanowiących 8,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na 
które składały się: 
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  (a) 26.741.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 
do wykonywania 53.482.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,53% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 

(b) 28.180.171 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 
wykonywania 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 

Nie istnieją żadne podmioty zależne od Pana Heronima Ruty, posiadające akcje Spółki. 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów. 

Raport bieżące nr 1 
1 stycznia 2015 r.  
 

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.  

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 grudnia 2014 r. Spółka otrzymała od Argumenol 
Investment Company Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Argumenol"), zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) ("Ustawa"), o zbyciu przez 
Argumenol akcji Spółki w dniu 30 grudnia 2014 r.  

W dniu 30 grudnia 2014 r. Argumenol przeniósł na rzecz Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 29.648.775 akcji 
zwykłych na okaziciela, serii J Spółki.  

W wyniku powyższej transakcji Argumenol posiada obecnie 28.415.173 akcji Spółki, co stanowi 4,44% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.415.173 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 
3,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
Przed wyżej wymienioną transakcją Argumenol posiadał 58.063.948 akcji Spółki, co stanowiło 9,08% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 58.063.948 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co 
stanowiło7,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Argumenol posiadające akcje Spółki, jak również Argumenol nie jest 
stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji 
Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu   29 grudnia 2014 – 4 stycznia 2015 



Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżące nr 2 
1 stycznia 2015 r.  
  

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.  

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 grudnia 2014 r. Spółka otrzymała od Embud Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie ("Embud"), zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) ("Ustawa"), o nabyciu przez Embud akcji Spółki w dniu 30 
grudnia 2014 r.  

W dniu 30 grudnia 2014 r. Embud nabył od Argumenol Investment Company Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr 
("Argumenol"), 29.648.775 akcji zwykłych na okaziciela, serii J Spółki. Zapis na rachunku papierów wartościowych 
nastąpił w dniu 30 grudnia 2014 r.  

W wyniku powyższej transakcji Embud posiada obecnie 29.648.775 akcji Spółki, co stanowi 4,64 % kapitału zakładowego 
Spółki, uprawniających do wykonywania 29.648.775 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,62 % ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
Ponadto w dniu 31 grudnia Embud przesłał do Spółki oświadczenie o ograniczeniu zbywalności wyżej wymienionych 
akcji, wynikające z ograniczenia zbywalności ciążącym na Argumenol.  

W dniu 22 stycznia 2014 r. Argumenol, w związku z zamierzonym objęciem 58.063.948 akcji nowej emisji Spółki ("Akcje 
Nowej Emisji"), złożyła Spółce oświadczenie o ograniczeniu zbywalności tych akcji ("Oświadczenie Lock-Up Argumenol"). 
Treść Oświadczenia Lock-Up Argumenol została podana do publicznej wiadomości przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 
8/2014 z 22 stycznia 2014 r.  

W dniu 30 grudnia 2014 r. Embud, wchodząca w skład tej samej grupy kapitałowej co Argumenol, nabyła od Argumenol 
29.648.775 Akcji Nowej Emisji objętych Oświadczeniem Lock-Up Argumenol ("Akcje Nabyte").  

Mając na uwadze ciążący na Argumenol obowiązek zapewnienia złożenia przez Embud Spółce oświadczenia o treści 
zasadniczo zgodnej z treścią Oświadczenia Lock-Up Argumenol obejmującego okres od dnia nabycia przez Embud Akcji 
Nabytych do upływu 360 dni od dnia złożenia przez Argumenol oświadczenia o objęciu Akcji Nowej Emisji (tj. od dnia 7 
maja 2014 r.), Embud złożył Spółce oświadczenie następującej treści:  
"W okresie 360 dni od dnia złożenia przez Argumenol oświadczenia o objęciu Akcji Nowej Emisji (tj. od dnia 7 maja 2014 
r.), Embud nie będzie oferować lub sprzedawać jakichkolwiek Akcji Nabytych lub papierów wartościowych wymiennych 
bądź zamiennych na Akcje Nabyte lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi 
papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie Akcji Nabytych, ani innych papierów wartościowych 
lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny 
Akcji Nabytych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami 
oraz nie zawrze żadnych innych transakcji, które mogą skutkować ofertą lub sprzedażą Akcji Nabytych, z wyjątkiem  
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zbycia na rzecz podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co Embud bądź podmiotów utworzonych 
przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej co Embud, przy czym przed dokonaniem zbycia na rzecz 
podmiotów, o których mowa powyżej, Embud zapewni złożenie przez taki podmiot Spółce oświadczenia o treści 
zasadniczo zgodnej z treścią niniejszego oświadczenia obejmującego okres od dnia nabycia Akcji Nabytych przez taki 
podmiot do upływu 360 dni od dnia złożenia przez Argumenol oświadczenia o objęciu Akcji Nowej Emisji.  

Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w akapicie poprzedzającym, nie wyłączają uprawnienia 
Embud do obciążenia jakimkolwiek prawem rzeczowym całości, części lub którejkolwiek z Akcji Nabytych, lub 
jakiegokolwiek innego zabezpieczenia, w tym, między innymi, ustanowienia zastawu (w jakiejkolwiek jego formie) na 
całości, części lub którejkolwiek z Akcji Nabytych."  
Przed ww. nabyciem Embud nie posiadał akcji Spółki.  

Embud zamierza zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od 
złożenia niniejszego zawiadomienia.  
Nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Embud posiadające akcje Spółki, jak również Embud nie jest stroną 
jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w 
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 70 pkt ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu   29 grudnia 2014 – 4 stycznia 2015 



Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

29-12-2014 24,15 23,84 24,11 -0,21 7129,53 

30-12-2014 24 23,5 23,5 -2,53 9972,44 

31-12-2014 - - - - - 

01-01-2015 - - - - - 

02-01-2015 23,67 23,2 23,38 -0,51 3623,85 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu  29 grudnia 2014 – 4 stycznia 2015 

16 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

Najbliższe wydarzenia 


