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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

26.09 Rzeczpospolita: Telewizje czeka rewolucja 

Autor: Magdalena Lemańska 

Oferty pakietów usług, wiążące klienta z operatorem na lata, to 
wciąż rynkowy standard. Ale eksperci coraz częściej podkreślają, że 
zmiany preferencji widzów, którzy coraz chętniej kupują czasowy 
dostęp do treści w sieci, w końcu zmienią rynek.  

Zdaniem ekspertów z Boston Consulting Group, zachodzące obecnie 
zmiany na rynku produkcyjnym i telewizyjnym wywołają 
konsekwencje o podobnej skali jak wpływ popularyzacji internetu na 
rynek prasy czy muzyki. Coraz większego znaczenia będą nabierać 
treści jakościowe, takie jak seriale, superprodukcje filmowe czy sport, 
ale niekoniecznie pozostaną one przy wielkich nadawcach. Według 
ekspertów BCG możliwy jest też model, w którym na rynku pojawią 
się nowi agregatorzy cyfrowych treści skupiający w swojej ofercie 
wiele źródeł treści.  

W gusta młodszych widzów coraz chętniej „odcinających kabel” i 
pozbywających się pakietów płatnej telewizji wpisuje się też model 
„a la carte” umożliwiający samodzielne komponowanie pakietów 
kanałów.  

27.09 Rzeczpospolita: Opłaty za telefon na kartę pod lupą UOKiK 

Autor: Urszula Zielińska 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie 
przeciwko Orange Polska, T-Mobile Polska, Polkomtelowi i P4 w 
związku z niewykorzystanymi środkami na kontach użytkowników 
kart prepaidowych. Zastrzeżenia UOKiK wzbudza to, że po upływie 
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

27.09 ważności doładowania pozostałe na koncie środki nie trafiają z 
powrotem do klientów, co może utrudniać konsumentom 
skorzystanie z prawa do zmiany dostawcy usług.  

Operatorzy deklarują gotowość do współpracy z urzędem. Prezes 
UOKIK może nakazać telekomom wprowadzenie mechanizmu 
zwrotu środków, a w skrajnie niekorzystnym dla nich scenariuszu – 
nałożyć kary.  

29.09 Dziennik Gazeta Prawna: Drogie dzwonienie do unijnych sąsiadów 

Autor: Jakub Łoginow 

Wzrost cen i ograniczenie promocji na połączenia międzynarodowe 
to efekt uboczny wprowadzonych w ostatnich latach unijnych 
rozwiązań obniżających ceny roamingu. Administracyjne obniżenie, a 
docelowo zniesienie stawek za roaming w ramach UE nie dotyczą 
połączeń międzynarodowych. Opłata za minutę rozmowy 
zagranicznej w Europie waha się na poziomie ok. 2 zł.  

Parkiet: Udziały w Play tylko dla wybranych 

Autor: Urszula Zielińska 

Według dziennika „Parkiet” polscy operatorzy komórkowi nie zostali 
zaproszeni do udziału w transakcji, w której właściciela może zmienić 
P4, operator sieci Play. W transakcji nie weźmie udziału Kulczyk 
Holdings, mało prawdopodobne jest też zaangażowanie Zbigniewa 
Jakubasa.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

29.09 Serwis TMT Finance podał, że wstępne oferty zakupu udziałów Play 
mają wpłynąć do 3 października. Menedżerowie z branży 
telekomunikacyjnej oceniają, że ofertę złoży konsorcjum z 
funduszem private equity posiadające już biznes w Polsce. Wymienia 
się amerykańską grupę Liberty Global (właściciela sieci kablowej 
UPC), francuską grupę Vivendi (należy do niej satelitarna platforma 
nc+) czy Warburg Pincus (obecnie główny akcjonariusz wielkopolskiej 
sieci Inea).  

P4 został wyceniony na 8,1 mld zł. Na koniec czerwca miał 
dodatkowo 5,6 mld zł długu netto.  

30.09 Rzeczpospolita: Bruksela pyta o LTE 

Autor: Urszula Zielińska 

Komisja Europejska chce wyjaśnień dotyczących aukcji częstotliwości 
dla szybkiego mobilnego internetu LTE (800 i 2600 MHz) i w sprawie 
przyznania bloku pasma 800 MHz Sferii (dziś w grupie Cyfrowy 
Polsat). Komisja obawia się, że przydzielając Sferii blok pasma 800 
MHz z pominięciem niedyskryminującej i przejrzystej procedury oraz 
po niskiej cenie, polskie władze mogły naruszyć obowiązki 
wynikające z europejskich przepisów. Pozostali operatorzy musieli 
zapłacić w aukcji zakończonej w październiku 2015 r. średnio 1,7 mld 
zł za blok pasma 800 MHz. Komisja ma także zastrzeżenia do 
przepisów, na podstawie których zorganizowana została w 2014 r. 
aukcja. Uważa, że mogą być niezgodne z unijnymi dyrektywami.  

Chodzi z jednej strony o to, że polskie prawo ogranicza obowiązek 
przeprowadzenia publicznych konsultacji do największych 
postępowań, w których rozdysponowywane są prawa do 

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu  26 września – 2 października 2016 
 
 

4 



Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

30.09 częstotliwości. Z drugiej zaś o to, że oferty składane w przetargach i 
na aukcjach mają niewiążący charakter, co zdaniem KE może 
znacząco naruszać konkurencję.  

Wezwanie KE to pierwszy etap procedury w sprawie naruszeń prawa 
UE przeciwko krajom członkowskim. Zgodnie z przepisami Polska ma 
dwa miesiące na odpowiedź. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, 
że szczegółowo odniesie się do zastrzeżeń Brukseli.  
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Raport bieżący nr 27 
29 września 2016 r. 

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

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („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 Netshare 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 0000277904 („Netshare” 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, aktywa i pasywa Netshare.  

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 31 sierpnia 2016 roku i 
ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 173/2016 (5058) poz. 22534 w dniu 7 września 2016 roku. 

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,  
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Raport bieżący nr 27 
29 września 2016 r. 

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

5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2016 roku,  

6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2016 
roku,  

(„Dokumenty Połączeniowe”) będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu począwszy od dnia publikacji 
pierwszego zawiadomienia o połączeniu, to jest od 14 września 2016 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 będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowego Polsatu przy ul. Łubinowej 4A w 
Warszawie, w budynku B1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.  

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

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.  

Raport bieżący nr 28 
30 września 2016 r. 
 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2016 r. Pan Zygmunt Solorz-Żak złożył 
rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym. 

Pan Zygmunt Solorz-Żak będzie się koncentrował na tworzeniu strategii oraz nadzorze nad ich wdrażaniem w grupie 
kontrolowanych przez siebie spółek.  
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Raport bieżący nr 29 
30 września 2016 r. 

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka") informuje, że na mocy uchwał podjętych w dniu 30 września 2016 roku 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 1 października 2016 roku do Rady Nadzorczej Spółki Pana 
Tomasza Szeląga oraz Pana Marka Kapuścińskiego.  

Pan Tomasz Szeląg pełnił w Spółce funkcję Członka Zarządu ds. Finansów od maja 2009 roku do września 2016 roku. 
W latach 2014 – 2016 pełnił również funkcję Członka Zarządu w Polkomtel Sp. z o.o. Zajmował także stanowisko 
Prezesa Zarządu w Telewizji Polsat Holdings Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o., a także Członka Zarządu 
w spółkach INFO-TV-FM Sp. z o.o. oraz Netshare Sp. z o.o.  

W latach 2000-2003 był asystentem w Katedrze Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, by w 
maju 2003 roku obronić doktorat na temat transakcji hedgingowych stosowanych przez światowych producentów 
miedzi i zostać adiunktem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu. W latach 2003 - 2004 zajmował też stanowisko adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu - 
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Równolegle z karierą naukową rozwijał karierę zawodową, 
zdobywając doświadczenia na stanowiskach menadżerskich w obszarze finansów i inwestycji. Od 2003 roku pełnił 
funkcję Głównego Specjalisty Wydziału Ryzyka Walutowego w KGHM Polska Miedź S.A., a następnie Departamentu 
Analiz i Ryzyka Rynkowego, by we wrześniu 2004 roku zostać Dyrektorem tego Departamentu. W grudniu 2004 roku 
został Dyrektorem Departamentu Zabezpieczeń KGHM i funkcję tę pełnił do marca 2007 roku. Od kwietnia 2007 roku 
do czerwca 2008 roku pracował jako Dyrektor Oddziału Banku Société Générale we Wrocławiu. W lipcu 2008 roku 
objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów Telefonii Dialog S.A., które sprawował do marca 2009 roku. W 
Telefonii Dialog S.A. odpowiadał za zarządzanie finansami, księgowość, kontroling i budżetowanie, nadzór właścicielski 
i inwestycje kapitałowe, logistykę i zakupy, zarządzanie projektami oraz IT. 

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, kierunek Międzynarodowe 
Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja Handel Zagraniczny. 

Pan Tomasz Szeląg nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do 
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 

 



Ostatnie wydarzenia 

9 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu  26 września – 2 października 2016 
 
 

Raport bieżący nr 29 
29 września 2016 r. 

Pan Marek Kapuściński ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i 
Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studia podyplomowe SEHNAP we 
współpracy ze Stern School of Business – New York University. Do września 2016 r. przez 25 lat związany z firmą 
Procter&Gamble. Współtwórca sukcesu firmy na rynku polskim i środkowoeuropejskim, w tym wielu standardów 
funkcjonowania polskiego rynku od czasów transformacji, np. norm dla przemysłu kosmetycznego, etyki biznesu, w 
zakresie odpowiedzialności społecznej czy samoregulacji w dziedzinie reklamy. Od lipca 2011 roku Dyrektor Generalny 
i Wiceprezydent (czyt. Prezes Zarządu/CEO) dla kluczowych dla P&G 9 rynków Europy Środkowej, zaś od stycznia 2007 
roku dla Polski i krajów bałtyckich. Pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk na szczeblu zarządczym w tej globalnej 
korporacji, aktywny członek zarządu regionalnego firmy oraz jej Global Business Leadership Council zrzeszającej 
wszystkich 250 menedżerów najwyższego szczebla firmy. Doświadczony CEO i lider, ekspert w dziedzinach strategii, 
innowacji i zarządzania, aktywny twórca standardów stale adaptującego się do nowych wyzwań brand maangementu, 
shopper marketingu, sprzedaży i komunikacji w warunkach digitalizacji i omni-channel. Jako pierwszy Polak i 
Środkowo-Europejczyk w P&G promowany kolejno na stanowiska Menedżera Marki, Kierownika Marketingu i 
Dyrektora Marketingu, także przez 5 lat odpowiedzialny za rozwój szeregu marek w regionie Europy Środkowej i 
Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Współtwórca strategii i przewodniej pozycji rynkowej marek takich jak 
Always, Vizir, Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-A-Med, Old Spice. W uznaniu 
wkładu w budowanie marek oraz standardów i praktyk polskiego rynku reklamy wyróżniony przez Media Marketing 
Polska tytułem „Marketera 20-lecia”. Wykładowca i prelegent, juror, uczestnik paneli dyskusyjnych. Obecnie zasiada w 
Radach Nadzorczych firm i organizacji pożytku publicznego oraz doradza ich zarządom. Prywatnie inwestor w start-
upy i darczyńca na rzecz rozwoju młodej polskiej kultury i sztuki. 

Pan Marek Kapuściński nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do 
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Pan Marek Kapuściński spełnia kryteria 
niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, w szczególności w punkcie II.Z.4. 
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Raport bieżący nr 30 
30 września 2016 r. 

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. 
w dniu 30 września 2016 roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją Pana Zygmunta Solorza-Żaka z 
członkostwa w Radzie Nadzorczej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2016 z dnia 30 września 
2016 r., podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 września 2016 roku na podstawie art. 401 
§5 KSH akcjonariusz Spółki, Karswell Limited, zgłosił projekt uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady 
Nadzorczej Spółki.  

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść ww. projektu uchwały oraz treść 
uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2016 roku. 

Załączniki:  

1. Treść projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariusza (.pdf) 

2. Treść uchwał (.pdf) 

Raport bieżący nr 31 
30 września 2016 r. 
 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego 
Polsatu S.A. zwołanym na dzień 30 września 2016 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 30 września 2016 roku. 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 września 2016 roku reprezentowanych było 
ogółem 689.151.205 głosów, stanowiących 84,15% 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 akcję przypadają 
2 głosy. 

Załącznik: Lista akcjonariuszy (.pdf) 
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http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/projekt_uchwaly_zgloszony_przez_akcjonariusza_nwza_30092016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/uchwaly_podjete_nwza_30092016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/uchwaly_podjete_nwza_30092016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/uchwaly_podjete_nwza_30092016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/uchwaly_podjete_nwza_30092016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_nwz_300092016_zalacznik.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_nwz_300092016_zalacznik.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_nwz_300092016_zalacznik.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_nwz_300092016_zalacznik.pdf


Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-09-26 25,20 24,61 24,87 -2,24% 7 325 

2016-09-27 25,12 24,70 25,05 0,72% 6 318 

2016-09-28 25,59 25,03 25,43 1,52% 4 606 

2016-09-29 25,59 24,67 25,00 -1,69% 5 530 

2016-09-30 25,50 24,50 24,50 -2,00% 10 855 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

26 października – 9 listopada 
2016 r.  

Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2016 r. 

9 listopada 2016 r.  Raport kwartalny za III kw. 2016 r. 

12 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu  26 września – 2 października 2016 
 
 


