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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
Puls Biznesu: Nowe pojemności dla Midasa 

Spółka zależna Midasa złożyła kolejne zamówienie na wynajem 
pojemności w sieci Polkomtelu. Aero2 w pięć lata zapłaci 
operatorowi sieci Plus 76 mln zł za usługi typu RAN. W ich zakres 
wchodzi m.in. stworzenie i utrzymanie warunków technicznych 
dla nadawania sygnału radiowego na stacjach bazowych, 
zapewnienie transmisji głosowej, transmisji danych w jej sieci i 
usług SMS. Łączna wartość zamówień i umów zawartych od 
8 kwietnia przez podmioty z grupy Midas z Polkomtelem 
wyniosła 294 mln zł i tym samym przekroczyła wartość 10% 
giełdowej firmy.  

 

7.01 Dziennik Gazeta Prawna: KRRiT nie wie, co lubią widzowie 

Według ankiety przeprowadzonej przez agencję mediową MEC na 
nowym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej polscy widzowie 
najchętniej otrzymaliby kanały filmowe, nowy kanał podróżniczo-
dokumentalny oraz zawierający zagraniczne seriale. Ankieta 
pokazuje też, że zdecydowanie bardziej niż obecne kanały w wersji 
HD polscy widzowie chcieliby otrzymać coś zupełnie nowego. W 
ofercie bezpłatnej telewizji naziemnej, poza stacjami 
ogólnotematycznymi emitującymi filmy, widz ma tylko Stopklatkę, 
której popularność dowodzi popytu na taką ofertę.   

Oczekiwania widzów w znacznym stopniu rozmijają się z decyzją 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która pod koniec października 
przydzieliła 4 miejsca na nowym multipleksie telewizji publicznej. 
Na pozostałe 4 programy zostanie ogłoszony konkurs, przy czym 
KRRiT nie doprecyzowała, jaki charakter mają mieć nowe kanały. 
KRRiT czeka z ogłoszeniem konkursu na Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, który ma wyłonić w przetargu operatora 
technicznego nowego multipleksu. Według „Dziennika Gazety 
Prawnej” konsultacje w tej sprawie przedłużają się ze względu na 
zapis w dokumentacji UKE, że nową telewizję będzie można 
oglądać także na urządzeniach przenośnych na obszarze 
zamieszkanym przez 95% mieszkańców. Konieczność spełnienia 
tego wymogu mogłaby spowodować, że nadawcy nie byliby 
konkurencyjni wobec telewizji znajdujących się w ofercie trzech już 
działających multipleksów.  

Puls Biznesu: Transmisja danych w prokuraturze 

Bezpieczna sieć WAN Netii połączy ok. 400 prokuratur – 
apelacyjnych, okręgowych, rejonowych i generalną – w rozbiciu na 
łącza o przepustowości od 2 do 64 Mbps. 36-miesięczny kontrakt 
zapewni wykonawcy ponad 6,5 mln zł brutto przychodu. O 
zamówienie ubiegły się również firmy GTS i Orange.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
www.tmtfinance.com: Polsat informuje o programie emisji 
obligacji  

Zwołane na 16 stycznia 2015 r. NWZ Akcjonariuszy Cyfrowego 
Polsatu, notowanego na giełdzie operatora medialno-
telekomunikacyjnego, zdecyduje o udzieleniu zgody na 
uruchomienie programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 
do 1 mld zł. Emisje obligacji miałyby być przeprowadzone 
w terminie do 15 lipca 2015 r. i jak podał Cyfrowy Polsat „mają 
zapewnić dostęp do wszystkich dostępnych na rynku form 
finansowania dłużnego, w tym na rynku obligacji korporacyjnych". 

"Proponowany program emisji obligacji zapewnia spółce dostęp do 
nowych źródeł i instrumentów finansowania w razie podjęcia 
decyzji o pozyskaniu przez spółkę nowego finansowania 
w granicach dozwolonych warunkami istniejącego finansowania 
i zaspokojenia ewentualnych potrzeb spółki i podmiotów z jej 
grupy kapitałowej," czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Termin wykupu obligacji nie może przypadać później niż osiem lat 
od dnia ich emisji, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2022 r. 
Obligacje mogą być emitowane w jednej lub wielu seriach, jako 
obligacje zabezpieczone lub niezabezpieczone, w trybie oferty 
publicznej lub poprzez proponowanie nabycia nie stanowiące 
oferty publicznej. Szczegóły dotyczące poszczególnych emisji 
zostaną ustalone przez Zarząd. 

W marcu 2014 r. 15 banków udzieliło Polsatowi kredytu w 
wysokości 3 mld zł (984 mln USD). Koordynatorami kredytu są 
Societe Generale i ING, a popyt na udzielenie pożyczki ze strony 
banków był dużo wyższy od podaży. W tym czasie właściciel 
Polsatu, polski biznesmen Zygmunt Solorz-Żak, realizował proces 
fuzji Polsatu i Polkomtelu - należącego do niego operatora 
telefonii komórkowej. Pojawiły się opinie, że po sfinalizowaniu 
transakcji Solorz-Żak będzie również starał się zrefinansować 
zadłużenie Polkomtelu. 

8.01 
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
9.01 Parkiet: Orange walczy o dodatni bilans przenosin klientów 

Według danych uzyskanych przez „Parkiet” 1,567 mln numerów 
telefonii mobilnej przeniesiono w Polsce z sieci do sieci w 2014 r. 
To o 1,5% więcej niż w 2013 roku (1,53 mln).  

Wśród czterech największych operatorów jedynym z dodatnim 
bilansem było P4, operator sieci Play. Telekom pozyskał na czysto 
nieco ponad 590 tys. numerów – to wynik o 160 tys. niższy niż w 
2013 r. Udział Play w rynku MNP spadł do 52% w 2014 r. z blisko 
58% w 2013 r.  

Drugi wynik na rynku należy do Orange Polska, do którego 
przeniesiono w 2014 r. prawie 400 tys. numerów, czyli ponad 25% 
wszystkich (wobec 20% rok wcześniej). Pomimo tego Orange 
zakończył 2014 rok ujemnym bilansem (47 tys. numerów na 
minusie). Bilanse T-Mobile Polska i Polkomtelu, operatora sieci 
Plus, były w ub.r. nadal ujemne: odpowiednio niecałe 237 tys. i 
299 tys. Trzeba jednak zauważyć, że do Plusa przeszło (nie 
uwzględniając odejść) o 30 tys. użytkowników więcej niż w 2013 r.  

W porównaniu z poprzednimi latami, 2014 r. przyniósł rekord 
przenoszenia numerów, ale także wyhamowanie całkowitej ich 
liczby. Według ekspertów wynika to ze zmiany polityki P4, które 
dziś nie promuje już tak silnie przenoszenia numerów jak kiedyś. 
Wcześniej Play zarabiał na asymetrii stawek MTR i cenny był każdy 
nowy użytkownik. 

Telko.in: Jeszcze 3 mln gospodarstw bez internetu w Polsce 

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki cyklicznego 
badania na temat wykorzystania technologii teleinformatycznych 
w Polsce. Wynika z niego między innymi, że potencjał rynku 
dostępu do internetu, bardzo powoli, ale rośnie. Zarówno na rynku 
indywidualnym, jak i B2B. W ofensywie są sieci mobilne. 
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
9.01 W porównaniu do badania z 2013 r. liczba gospodarstw domowych 

w Polsce z dostępem wzrosła o 450 tys. i to był jeden z 
najwyższych wzrostów w ciągu ostatnich lat. Ewidentnie rośnie 
wykorzystanie szerokopasmowych łączy mobilnych, których w 
2014 r. było ponad 3 mln. Rośnie także wykorzystanie łączy 
stacjonarnych (7,5 mln w 2014 r.), ale prawdopodobnie znacznie 
wolniej.  

Z analizy danych GUS wynika również, że typy połączeń 
mobilne/stacjonarne nie wykluczają się, tylko - przynajmniej w 
części gospodarstw domowych - uzupełniają. Wynika to zapewne z 
używania terminali mobilnych (smartfonów i tabletów) poprzez 
sieci ruchome, niezależnie od łączy stacjonarnych. W przeszło 4 
mln gospodarstw domowych urządzenia mobilne są środkiem 
korzystania z dostępu do sieci. W 2012 r. było to 3,3 mln 
gospodarstw domowych, a w 2010 r. 2,3 mln. 

Liczba gospodarstw domowych bez dostępu do internetu 
stopniowo spada i w ubiegłym roku wynosiła 3,166 mln. W ciągu 
ostatnich czterech lat najsilniej spadł odsetek Polaków, którzy 
deklarują, że nie mają łącza, bo nie widzą takiej potrzeby. W 
ubiegłym roku było to już tylko 1,4% przedstawicieli gospodarstw 
domowych (177 tys.), wobec 3,2% w 2010 r. (402 tys.). To 
sprzyjająca okoliczność dla branży telekomunikacyjnej. 

Pośród średnich i dużych firm korzystanie z dostępu zadeklarowało 
w 2014 r. 99% firm. W segmencie małych firm potencjał jest 
większy, ponieważ szerokopasmowego łącza nie ma jeszcze ponad 
8% podmiotów. W statystykach GUS widać również wyraźnie 
zwiększanie prędkości łączy dostępowych pośród abonentów 
biznesowych.  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 3 
8 stycznia 2015 r. 

Informacja o transakcjach zawartych przez podmioty kontrolowane przez członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy 
Polsat S.A. 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta 
Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 160 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, spółka Argumenol Investment Company Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, 
podmiot kontrolowany przez Pana Solorza-Żaka, przeniosła w dniu 30 grudnia 2014 roku na rzecz spółki Embud Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, która również jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Solorza-Żaka, 29.648.775 akcji 
zwykłych na okaziciela, serii J Spółki. 

Zgodnie z zawiadomieniem Pana Solorza-Żaka łączna cena przenoszonych akcji Spółki wyniosła 736.179.083,25 zł, tj. 
24,83 złotych za jedną akcję. Zapis na rachunku papierów wartościowych nastąpił w dniu 30 grudnia 2014 roku.  

Komunikat prasowy  
8 stycznia 2015 r. 
 

Polsat Sport najlepszym kanałem sportowym 2014 roku. 

Polsat Sport był najchętniej oglądaną stacją sportową w minionym 2014 roku. Kanał zanotował średnie wyniki na 
poziomie 0,50% SHR w grupie 16-49 i 0,53% SHR w grupie 4+, zdecydowanie wygrywając w obu grupach audytoryjnych 
ze wszystkimi kanałami sportowymi w tym z Eurosportem (0,31% SHR w 16-49) i TVP Sport (0,32% SHR w 16-49)*. 
Polsat Sport wygrywa nieprzerwanie od sześciu lat w grupie 16-49, a od dwóch w grupie 4+.  

Polsat Sport to kanał, który od lat wysokim profesjonalizmem komentatorów i ekspertów, a także różnorodnością 
prezentowanych dyscyplin zdecydowanie dominuje na rynku telewizyjnych kanałów sportowych. Wśród najchętniej 
oglądanych dyscyplin na antenie Polsatu Sport dominowała siatkówka i piłka nożna. Ponad 1,2 mln widzów oglądało 
mecz otwarcia siatkarskich Mistrzostw Świata Polska – Serbia rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. 
Milionową widownię zbierały wiosenne spotkania naszych siatkarek rozgrywane w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. 
Tradycyjnie wielu kibiców przyciągnęły mecze naszej reprezentacji w piłce nożnej rozgrywane w eliminacjach Euro 2016. 
Spotkania ze Szkocją i Niemcami śledziło w Polsacie Sport około miliona widzów.  

*wyniki na podstawie danych  Nielsen Audience Measurement 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

05-01-2015 23,42 22,45 22,45 -3,98% 13 931 

06-01-2015 - - - - - 

07-01-2015 23,48 22,45 23,45 4,45% 12 963 

08-01-2015 23,58 23,13 23,45 0,00% 4 271 

09-01-2015 23,68 23,28 23,55 0,43% 6 923 

16 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

18 lutego – 4 marca 2015 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2014 r.  

4 marca 2015 r.  Publikacja wyników rocznych za 2014 rok 

Najbliższe wydarzenia 
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