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Prasa o Nas

Data

Parkiet: Cyfrowy Polsat – TV Polsat przejęta za 3,75 mld zł
Za 2,37 mln akcji TV Polsat Cyfrowy Polsat zapłacił 3,75 mld
zł. Ma teraz wszystkie papiery.

26.04

Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet w
Polsce

Puls Biznesu: Cyfrowy Polsat nie wypłaci dywidendy
Zarząd Cyfrowego Polsatu zarekomenduje Radzie Nadzorczej
przeznaczenie całego zysku spółki za zeszły rok w wysokości
884 min zł na kapitał zapasowy. Uzasadnia decyzję potrzebą
obsługi zadłużenia zaciągniętego na zakup 100 proc. akcji
Telewizji Polsat, co kosztowało 3,75 mld zł.
Warsaw business journal: Prywatni nadawcy telewizyjni w
Polsce przydmiewają TVP
Polsat stał się najbardziej efektywnym nadawcą telewizyjnym
na rynku. Jak podała Rzeczpospolita, zysk netto na
pracownika Polsatu wyniósł w zeszłym roku 234.600 zł w
porównaniu do 186.700 zł na pracownika TVN.
Dziennik Gazeta Prawna: Operatorzy rozwijają technologie
zwiększające prędkośd transferu danych
Ważnym etapem rozwoju mobilnego Internetu w Polsce
miało byd uruchomienie sieci 4G, działającej na podstawie
technologii LTE. Z powodu opóźnieo w pozyskiwaniu od
wojska częstotliwości radiowych, niezbędnych do obsługi LTE,
start usługi się opóźnia. Cyfrowy Polsat postawił na LTE z
wykorzystaniem nietypowej częstotliwości 1800 MHz, dzięki
temu usługa mobilnego Internetu 4G może ruszyd nawet
jeszcze w tym półroczu.

29.04

Parkiet: PTC będzie mied szansę na debiut
Trzecia co do wielkości sied komórkowa w kraju przekształci się w
spółkę akcyjną i wchłonie trzy spółki, które mają jej udziały.
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Data

Rzeczpospolita: Strategiczne porozumienie grup Polsatu i
TVN
Dwie konkurujące grupy wymienią się kanałami: zwiększą
ofertę i dotrą do większej liczby widzów.

30.04

01.05

Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet w
Polsce

TV Sat Magazyn: Kradzież sygnału i wandalizm w sieciach kablowych
Koniec bezkarności dla piratów rozpowszechniających sygnał telewizji
cyfrowej i zwykłych wandali niszczących skrzynki sieci kablowych.
Nadawcy mają już dośd i biorą sprawy w swoje ręce.
Forbes: Infrastrukturę – wprowadzid
Wraz z przejściem Emitela w ręce funduszu private equity rozpoczął się
proces konsolidacji obsługi infrastruktury nadawczej w Polsce. Kiedy się
skooczy, wszystkie maszty operatorów telewizji, radia i telefonii
komórkowej będą w rękach jednej firmy.
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Ostatnie wydarzenia
Raport bieżący nr 22
28 kwietnia 2011

Informacje o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy
Polsat S.A., o przekroczeniu przez Karswell Limited progu 10 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Cyfrowy Polsat S.A. oraz o zmianach udziałów Pana Zygmunta Solorza - Żak w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2011 roku powziął informacje o (i) zmianie przez Polaris Finance
B.V. ("Polaris") dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, (ii) przekroczeniu przez Karswell Limited ("Karswell")
progu 10 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz (iii) zmianie przez Pana Zygmunta Solorza - Żak
dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Powyższa zmiana liczby głosów w Spółce wynika z objęcia przez osoby uprawnione, w tym przez Karswell oraz Sensor Overseas Limited
("Sensor"), 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześd) akcji zwykłych na
okaziciela Spółki serii H o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda ("Akcje"), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z
uchwałą nr 6 ("Uchwała nr 6") i uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. ("Zgromadzenie") w sprawie
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów
dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześd) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (słownie:
0,04 zł) każda ("Akcje") i wyłączeniu co do nich prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, o podjęciu których Spółka
informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. Karswell objął 53.887.972 (słownie: pięddziesiąt trzy miliony
osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewiędset siedemdziesiąt dwa) Akcji ("Akcje Karswell"), natomiast Sensor objął 9.509.648 Akcji
("Akcje Sensor").
Objęcie Akcji, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r., nastąpiło w wykonaniu przez osoby
uprawnione, w tym przez Karswell i Sensor, prawa do objęcia Akcji wynikającego z 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów
dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześd) warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych zgodnie z Uchwałą nr 8 i 9 tegoż
Zgromadzenia w sprawie emisji 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześd)
warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 6,
Akcji i wyłączeniu co do nich prawa poboru ("Warranty Subskrypcyjne"), o podjęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. W dniu 1 kwietnia 2011 r. Spółka wyemitowała Warranty Subskrypcyjne na rzecz poszczególnych
akcjonariuszy, w tym Karswell oraz Sensor ("Akcjonariusze TV Polsat"), spółki Telewizja Polsat S.A ("TV Polsat"), o czym Spółka
informowała w raporcie bieżącym nr 12/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. jako zabezpieczenie wykonania przez Spółkę umów związanych z
nabyciem od Akcjonariuszy TV Polsat należących do nich akcji TV Polsat oraz płatności przez Spółkę na rzecz Akcjonariuszy TV Polsat
należnych im części ceny za akcje TV Polsat będące przedmiotem sprzedaży.
Zmiana dotychczas posiadanego udziału Polaris, Pana Zygmunta Solorza - Żak oraz przekroczenie przez Karswell progu 10% głosów w
ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiła z dniem 20 kwietnia 2011 r.
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Ostatnie wydarzenia
I. Zmiana udziału Polaris
Przed transakcją Polaris posiadał bezpośrednio 175.025.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięd milionów dwadzieścia pięd tysięcy) akcji
Spółki, stanowiące 65,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące 341.967.501 (słownie: trzysta czterdzieści jeden
milionów dziewiędset sześddziesiąt siedem tysięcy piędset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 76,38 % ogólnej
liczby głosów w Spółce. Powyższy pakiet składał się z:
a) 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 62,22% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 74,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
b) 8.082.499 akcji zdematerializowanych, stanowiących 3,01% kapitału zakładowego, uprawniających do 8.082.499 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Obecnie Polaris posiada bezpośrednio 175.025.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięd milionów dwadzieścia pięd tysięcy) akcji Spółki,
stanowiące 50,24 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące 341.967.501 (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów
dziewiędset sześddziesiąt siedem tysięcy piędset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 64,79 % ogólnej liczby
głosów w Spółce. Powyższy pakiet składa się z:
a) 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
b) 8.082.499 akcji zdematerializowanych, stanowiących 2,32% kapitału zakładowego, uprawniających do 8.082.499 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne od Polaris posiadające akcje Spółki, jak również Polaris nie jest strona jakichkolwiek umów, których
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
Polaris jest spółką, w której Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada 85% udział w kapitale zakładowym.
II. Zmiana udziału Karswell
Przed transakcją Karswell nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.
Obecnie Karswell posiada bezpośrednio 53.887.972 (słownie: pięddziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewiędset
siedemdziesiąt dwa) akcje Spółki, stanowiące 15,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące 53.887.972 (słownie:
pięddziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewiędset siedemdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
co stanowi 10,21% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Nie istnieją podmioty zależne od Karswell posiadające akcje Spółki, jak również Karswell nie jest stroną jakichkolwiek umów, których
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Karswell nie zamierza zwiększad swojego udziału w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Karswell jest spółką, w której Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada 100% udział w kapitale zakładowym.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu

25 kwietnia – 1 maja 2011

Ostatnie wydarzenia
III. Zmiana udziału Pana Zygmunta Solorza - Żak
Przed transakcją Pan Zygmunt Solorz - Żak posiadał łącznie (bezpośrednio i pośrednio poprzez Polaris) 185.628.750 (słownie: sto
osiemdziesiąt pięd milionów sześdset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięddziesiąt) akcji Spółki, stanowiące łącznie 69,23 % udziału w
kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące łącznie 363.175.001 (słownie: trzysta sześddziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt pięd
tysięcy jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło łącznie 81,08 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Obecnie Pan Zygmunt Solorz - Żak posiada łącznie (bezpośrednio i pośrednio poprzez Karswell i Polaris) 239.516.722 (słownie: dwieście
trzydzieści dziewięd milionów piędset szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) akcje Spółki, stanowiące łącznie 68,75 % udziału w
kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące łącznie 417.062.973 (słownie: czterysta siedemnaście milionów sześddziesiąt dwa tysiące
dziewiędset siedemdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi łącznie 79,02 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
IV. Zmiana udziału Sensor
Przed transakcją Sensor nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.
Obecnie Sensor posiada bezpośrednio 9.509.648 (słownie: dziewięd milionów piędset dziewięd tysięcy sześdset czterdzieści osiem) akcje
Spółki, stanowiące 2,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące 9.509.648 (słownie: dziewięd milionów piędset dziewięd
tysięcy sześdset czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,80 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Sensor jest spółką, w której Pan Heronim Ruta posiada 100% udział w kapitale zakładowym.
Panowie Zygmunt Solorz - Żak oraz Heronim Ruta są członkami Rady Nadzorczej Spółki.
Raport bieżący nr 23
29 kwietnia 2011

Informacja o podpisaniu znaczących umów z Grupą TVN S.A.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2011 roku zostały podpisane umowy dotyczące dystrybucji
kanałów telewizyjnych, pomiędzy Spółką oraz jej podmiotem zależnym Telewizja Polsat S.A., a TVN S.A. oraz jej podmiotami zależnymi ITI
Neovision Sp. z o.o. oraz Mango Media Sp. z o.o. ("TVN").
Na mocy podpisanych umów Spółka będzie kontynuowała rozprowadzanie programów telewizyjnych nadawanych przez TVN, włączając w
to TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, a także rozpocznie udostępnianie kanałów TVN CNBC i TVN w wersji HD i HD+1
oraz Telezakupy Mango.
Ponadto w ramach podpisanych umów ITI Neovision Sp z o.o. rozpocznie udostępnianie na platformie "n" kanałów: Polsat, Polsat HD,
Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, TV Biznes, Polsat JimJam, a w dalszej perspektywie również Polsat Sport News.
Umowy zostały zawarte na czas określony i obowiązują w okresie 1 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2015 roku. Pozostałe warunki umów
nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.
Biorąc pod uwagę powyższe założenia Spółka oszacowała że łączna wartośd podpisanych umów w okresie ich trwania może przekroczyd
10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe, spełniając kryteria umowy znaczącej.
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Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Zmiana
Cena
Cena
Cena
Wartośd
ceny
maksymalna minimalna zamknięcia
obrotu
zamknięcia
(PLN)
(PLN)
(PLN)
(tys. PLN)
(%)

26-04-2011

16,40

16,18

16,23

0,31%

444

27-04-2011

16,30

15,79

15,87

-2,04%

8 109

28-04-2011

16,25

15,95

16,00

0,31%

479

29-04-2011

16,09

15,95

16,00

-0,56%

412
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Najbliższe wydarzenia
4 maja 2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

16 maja 2011

Publikacja wyników za I kwartał 2011 roku

Harmonogram publikacji wyników za pierwszy kwartał 2011:
7:00

Raport za pierwszy kwartał 2011 zostanie przekazany

8:00

Raport za pierwszy kwartał 2011, komunikat prasowy i prezentacja wyników będą
dostępne na naszej witrynie internetowej, www.cyfrowypolsat.pl

10:00

Spotkanie z analitykami i prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2011

12:00

Spotkanie z dziennikarzami

16:00 (CET)

Telekonferencja z finansową społecznością

Szczegóły telekonferencji:
Data
16 maja 2011
Godzina
16:00 (CET)
Numer telefonu + 44 (0) 20 7162 0025 (Wielka Brytania)
00 800 1212 097 (Polska)
ID
893342
19 maja 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

