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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

19.08 Rzeczpospolita: Internet Orange i T-Mobile przyspiesza 

Autor: Urszula Zielińska 

Orange i T-Mobile podpisały nową umowę regulującą zasady 
współdzielenia częstotliwości. Dzięki temu większość 
użytkowników mobilnego internetu LTE operatorów ma do 
dyspozycji szybszą usługę. Do tej pory dane z internetu mogli 
ściągać z maksymalną prędkością do 75 Mb/s, teraz jest to 112 
Mb/s. 

Obecnie LTE Orange i T-Mobile jest szybsze od usługi Play, który 
proponuje prędkość do 75 Mb/s. Najlepsze parametry ma nadal 
LTE od Cyfrowego Polsatu i Plusa – do 150 Mb/s.  

20.08 Parkiet: W aukcji jest drogo, ale operatorzy grają dalej 

Autor: Urszula Zielińska 

Ostatnio operatorzy licytowali pasmo 13 sierpnia. Ważne 
najwyższe oferty uczestników aukcji przekroczyły tego dnia 6 
mld zł. Zgodnie z dokumentacją aukcyjną od ogłoszenia przerwy 
mają oni 5 dni roboczych na uzupełnienie depozytu (do 25% 
sumy wszystkich ważnych ofert). Z informacji „Parkietu” wynika, 
że żaden z dotychczas licytujących operatorów nie zamierza 
rezygnować.  

Analitycy zajmujący się branżą telekomunikacyjną wskazują, że 
od pewnego czasu udział Orange Polska w aukcji nie jest już dla 
firmy opłacalny. W raporcie Erste Group wycena Orange spadła 
do 6,8 zł i wskazano, że ceny w polskiej aukcji są już relatywnie 
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

20.08 wysokie w zestawieniu z wycenami pasma w aukcjach w innych 
krajach Europy – drożej było tylko w Austrii, Niemczech i 
Włoszech. Przemysław Sawala-Uryasz, analityk Pekao 
Investment Banking, podkreśla, że jest drogo, tym bardziej, że 
średnie ARPU w Polsce jest kilkadziesiąt procent niższe niż np. w 
takich krajach jak Włochy.  

21.08 Rzeczpospolita: „Kupuj” Netię 

Autor: jmys 

Zdaniem ekspertów ING Securities akcje Netii są 
niedowartościowane. Dlatego rekomendują kupowanie 
papierów spółki, wyceniając je na 6,35 zł (w czwartek papiery 
kosztowały na rynku 5,7 zł). Zdaniem analityków relatywnie 
stabilne zyski z usług B2B, wsparte przez wzrost zysków z usług 
B2C (telewizja, Internet) oraz solidną dyscyplinę kosztową 
powinny doprowadzić do stabilizacji cash flow spółki w dłuższym 
terminie. Ponadto przejęcie spółki TK Telekom, które powinno 
zostać sfinalizowane w trzecim kwartale 2015 r., powinno 
korzystnie wpłynąć na sytuację spółki. Przekonują, że dzięki tej 
transakcji Netia znacznie zwiększy zasięg własnej sieci 
światłowodowej.  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący nr 40 
19 sierpnia 2015 r.  

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 18 sierpnia 2015 
roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść 
uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 sierpnia 2015 roku. 

Załącznik: Treść uchwał (.pdf) 

Raport bieżący nr 41 
19 sierpnia 2015 r.  
 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 
Cyfrowy Polsat S.A. zwołanym na dzień 18 sierpnia 2015 roku 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 
zwołanym na dzień 18 sierpnia 2015 roku. 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 18 sierpnia 2015 roku reprezentowanych 
było ogółem 622.336.635 głosów, stanowiących 75,99% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem 
Spółki akcje serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą z 
tych akcji przypadają 2 głosy. 

Załącznik: Lista akcjonariuszy (.pdf) 
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http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/podjete_uchwaly_nwz_20150818_pl.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/podjete_uchwaly_nwz_20150818_pl.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/podjete_uchwaly_nwz_20150818_pl.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/podjete_uchwaly_nwz_20150818_pl.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_nwz_w_dniu_18.08.2015_zalacznik.pdf
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http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_nwz_w_dniu_18.08.2015_zalacznik.pdf


Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2015-08-17 22,98 22,33 22,65 -0,92% 4 713 

2015-08-18 23,00 22,36 22,67 0,09% 9 418 

2015-08-19 22,65 22,21 22,22 -1,99% 7 212 

2015-08-20 22,60 22,16 22,17 -0,23% 6 332 

2015-08-21 22,73 22,07 22,38 0,95% 7 393 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

12 – 26 sierpnia 2015 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2015 r.  

26 sierpnia 2015 r.  

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.  

Harmonogram publikacji: 

7:00                    Publikacja raportu półrocznego w systemie ESPI 

8:00                    Publikacja raportu półrocznego na naszej stronie internetowej         
                            http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow  

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami (Radisson Blu Centrum Hotel, sala Polonia 3,       
                            piętro 1, ul. Grzybowska 24, Warszawa) 

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami 

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami 

Szczegóły telekonferencji: 

Data:                          26 sierpnia 2015 r. 

Godzina:                   16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork) 

Numer telefonu:     +44 203 043 2440 (międzynarodowy); 

                                   22 295 35 28 (Polska) 

Kod konferencji:      449865#  

Aby śledzić prezentację podczas telekonferencji na dedykowanej platformie, należy kliknąć na poniższy link, a 
następnie zalogować się jako uczestnik telekonferencji podając imię i nazwisko.  

https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135295781
&PIN=449865  
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