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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
28.04 Dziennik Gazeta Prawna: Klient żyje i klika mobilnie 

Autor: Piotr Dziubak 

Pomimo, że od dłuższego czasu mówi się o rozwoju segmentu 
mobilnego, dopiero w 2014 r. nastąpił dynamiczny wzrost 
wykorzystania urządzeń mobilnych w każdej dziedzinie życia. 
Potwierdzają to wyniki badań Megapanelu – w grudniu 2013 r. 
było 1,5 mld odsłon na stronach mobilnych, a rok później już 2,5 
mld.   

Dziennik Gazeta Prawna podaje, że z raportu IAB Polska Mobile 
2014 wynika, że tylko przez 12 miesięcy ubiegłego roku łączny czas 
przeglądania stron na smartfonach wzrósł z ponad 20 mln godzin 
w styczniu do prawie 35 mln godzin w grudniu. Już ponad 71% 
internautów posiada smartfon, a 30% - tablet. Z ok. 9 mln do 
niemal 20 mln wzrosła liczba mobilnych odtworzeń audio.  

29.04 Parkiet: Orange Polska – lepiej od oczekiwań 

Autor: ziu 

EBITDA Orange Polska wyniosła w I kw. 2015 r. 960 mln zł (1,4% 
więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.) i była wyższa od 
oczekiwanej. Zysk netto spółki spadł o 37%, do 171 mln zł. 

Wolne przepływy gotówkowe z działalności organicznej firmy 
wyniosły 152 mln zł (spadek o 3,2% rok do roku), przy czym kwota 
ta nie uwzględnia depozytu w wysokości 200 mln zł, który operator 
wpłacił w toku aukcji częstotliwości z zakresu 800/2600 MHz.  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący 24/2015 
29 kwietnia 2015 r.  
 

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Redefine Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie – zawiadomienie drugie  

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”) , działając na podstawie art. 
504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu o planowanym 
połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 
04-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287684 („Redefine” lub „Spółka 
Przejmowana”), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym. 

Połączenie nastąpi poprzez:  

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki 
Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz  

(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,  

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.  

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat – zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we 
wszystkie prawa i obowiązki Redefine.  

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 
515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.  

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 14 kwietnia 2015 roku i 
udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Przejmującej i Przejmowanej 
zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.  

Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, iż następujące dokumenty: 

1. Plan Połączenia, 

2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata 
obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane), 

3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek, 

4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek, 

5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2015 roku, 

6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2015 roku, 
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(„Dokumenty Połączeniowe”) są dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu począwszy od dnia publikacji 
pierwszego zawiadomienia o połączeniu, to jest od 14 kwietnia 2015 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie 
połączenia. 

Na podstawie art. 499 § 4 KSH, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało 
sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.  

Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w 
budynku B1 pokój 123, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.  

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów 
Dokumentów Połączeniowych. 

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.  

Raport bieżący 25/2015 
30 kwietnia 2015 r.  
 

Zawarcie znaczącej umowy i nabycie aktywów o znaczącej wartości przez spółki zależne Cyfrowego Polsatu S.A. 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku została 
zawarta znacząca umowa sprzedaży praw własności intelektualnej („Umowa”) między podmiotami pośrednio zależnym 
od Spółki - Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Plus TM”) i Plus TM Management Sp. z o.o. 
(„Plus TM Management”).  

Umowa dotyczy sprzedaży przez Plus TM na rzecz Plus TM Management praw do określonych znaków towarowych i 
wzoru przemysłowego („Prawa Własności Intelektualnej”) o łącznej wartości 1.150,0 mln zł. Postanowienia Umowy nie 
odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach. 

Ponadto w dniu 30 kwietnia 2015 roku Plus TM Management wyemitowała na rzecz Plus TM, a Plus TM objęła 59 
obligacji imiennych o łącznej wartości 1.150,0 mln zł, na które składa się: 

(i) 15 obligacji imiennych serii 1/2015 o wartości nominalnej 50,0 mln zł każda i łącznej wartości 750,0 mln zł; 

(ii) 14 obligacji imiennych serii 2/2015 o wartości nominalnej 20,0 mln zł każda i łącznej wartości 280,0 mln zł; 

(iii) 10 obligacji imiennych serii 3/2015 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda i łącznej wartości 100,0 mln zł; oraz 

(iv) 20 obligacji imiennych serii 4/2015 o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda i łącznej wartości 20,0 mln zł, 

łącznie zwanych dalej „Obligacjami”.  

Biuletyn Cyfrowego Polsatu            27 kwietnia – 3 maja 2015 



Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący 25/2015 
30 kwietnia 2015 r.  
 

Wartość nominalna Obligacji odpowiada ich cenie emisyjnej. Wartość ewidencyjna Obligacji w księgach rachunkowych 
Plus TM na dzień objęcia wynosi 1.150,0 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane w formie dokumentu i są 
niezabezpieczone. Oprocentowanie Obligacji jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy 
bazowej WIBOR 1M oraz marży. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 31 grudnia 2025 roku. 

Środki pozyskane z emisji Obligacji zostały przeznaczone przez Plus TM Management na zapłatę ceny za nabycie Praw 
Własności Intelektualnej zgodnie z Umową. 

Spółka posiada pośrednio, przez swoją spółkę zależną – Metelem Holding Company Limited – 100% akcji w Plus TM oraz 
100% udziałów w Plus TM Management. Występują następujące powiązania osobowe pomiędzy Spółką a Plus TM 
Management:  

• pan Tobias Solorz jest wiceprezesem zarządu Spółki oraz prezesem zarządu Plus TM Management; 

• pan Tomasz Szeląg jest członkiem zarządu Spółki oraz członkiem zarządu Plus TM Management; 

• pani Aneta Jaskólska jest członkiem zarządu Spółki oraz członkiem zarządu Plus TM Management. 

Między Spółką a Plus TM nie występują powiązania osobowe.  

Kryterium stanowienia co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki z ostatnich czterech 
kwartałów obrotowych miało zastosowanie do uznania Umowy za umowę znaczącą a Obligacji za aktywa o znacznej 
wartości.  

Raport bieżący 26/2015 
30 kwietnia 2015 r.  
 

Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka") informuje o ustanowieniu przez spółkę zależną od Spółki zabezpieczeń na 
aktywach o znacznej wartości w związku z zawartą przez podmioty zależne Spółki - Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB 
(publ), Eileme 4 AB (publ) oraz Polkomtel Sp. z o.o. - w dniu 17 czerwca 2013 r. umową kredytów (ang. Senior Facilities 
Agreement) („Umowa Kredytów PLK”) oraz wyemitowanymi przez spółkę zależną od Spółki – Eileme 2 AB (publ) – w 
dniu 26 stycznia 2012 r. dłużnymi papierami wartościowymi (ang. Senior Notes) o wartości nominalnej 542,5 mln EUR 
oraz 500,0 mln USD. 

W dniu 30 kwietnia 2015 r. została zawarta przez spółkę pośrednio zależną od Spółki - Plus TM Group Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Plus TM”) umowa zastawów finansowych i rejestrowych (ang. Bonds Pledge 
Agreement) z Citicorp Trustee Company Limited („Citicorp”), na podstawie której ustanowiony został na rzecz Citicorp, 
pełniącego funkcję agenta zabezpieczeń Umowy Kredytów PLK, zastaw na 59 obligacjach niezabezpieczonych, 
imiennych, obejmujących: 
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(i) 15 obligacji imiennych serii 1/2015 o wartości nominalnej 50,0 mln zł każda, 

(ii) 14 obligacji imiennych serii 2/2015 o wartości nominalnej 20,0 mln zł każda,  

(iii) 10 obligacji imiennych serii 3/2015 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda,  

(iv) 20 obligacji imiennych serii 4/2015 o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda  

oraz łącznej wartości nominalnej 1.150,0 mln zł, wyemitowanych przez Plus TM Management Sp. z o.o. na rzecz Plus TM 
w dniu 30 kwietnia 2015 roku („Obligacje”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2015 z dnia 30 
kwietnia 2015 roku. Łączna wartość ewidencyjna zastawionych Obligacji w księgach rachunkowych Plus TM na dzień 
objęcia wynosi 1.150,0 mln zł. 

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. 

Aktywa zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich wartość przekracza 10% skonsolidowanych przychodów 
grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe. 

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Spółką, Plus TM i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę oraz Plus 
TM a Citicorp i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Citicorp.  

Komunikat prasowy  
30 kwietnia 2015 r.  

INFORMATYK – usługa wsparcia informatycznego dla Twojej Firmy w Plusie 

Od 30 kwietnia Plus udostępnia usługę Informatyk, czyli kompleksowe wsparcie informatyczne dla urządzeń w biurze, 
sklepie lub domu. Informatyk to zdalne wsparcie i pomoc w codziennym używaniu sprzętu i oprogramowania przez 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługa została stworzona z myślą o małych i średnich firmach. 

Więcej>> http://www.biuroprasowe.plus.pl/note.php?id=1200 

Komunikat prasowy  
30 kwietnia 2015 r.  
 

Jeszcze więcej kanałów HD w Cyfrowym Polsacie 

Od 1 maja br. do listy kanałów dostępnych w Cyfrowym Polsacie dołączą kanały tematyczne z portfolio TVN w jakości 
HD: TVN 24 HD, TVN Turbo HD, TVN Style HD oraz TVN Fabuła HD.  

Możliwość oglądania wszystkich nowych propozycji platformy zyskają abonenci korzystający co najmniej z pakietu 
Familijnego HD. Zupełną nowością dla abonentów Cyfrowego Polsatu będzie propozycja filmowo-serialowa – TVN 
Fabuła HD. 

Obecnie klienci Cyfrowego Polsatu mają dostęp do ponad 160 kanałów, w tym aż 46 w jakości HD.  

Więcej>> http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/jeszcze-wiecej-kanalow-hd-w-cyfrowym-polsacie 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

2015-04-27 25,80 25,18 25,50 0,04% 10 429 

2015-04-28 25,59 25,18 25,36 -0,55% 6 353 

2015-04-29 25,51 24,90 24,90 -1,81% 4 908 

2015-04-30 25,38 24,82 25,12 0,88% 11 739 

2015-05-01 - - - - - 
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30 kwietnia – 14 maja 2015 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2015 rok 

14 maja 2015 r.  Publikacja wyników za I kwartał 2015 rok 

Harmonogram publikacji: 

7:00                    Publikacja raportu kwartalnego w systemie ESPI 

8:00                    Publikacja raportu kwartalnego 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:                          14 maja 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:      964416#  

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=135294007&PIN
=964416  
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