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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

9.01 Puls Biznesu: T-Mobile ma płacić za granie 

Autor: Marcel Zatoński 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na T-Mobile 
Polska 15 mln zł kary za „praktyki naruszające zbiorowe interesy 
konsumentów”. Chodzi o usługi Granie na Czekanie, Szafa Gra i 
Prenumerata, które były domyślnie aktywowane prze zawieraniu 
umowy lub doładowania konta i przez jakiś czas były nieodpłatne. 
Potem jednak, jeśli klient samodzielnie z nich nie zrezygnował, trzeba 
już było płacić.  

T-Mobile zamierza odwołać się od decyzji UOKiK z uwagi na brak 
zasadności nałożonej kary pieniężnej. Podkreśla, że na każdym etapie 
postępowania w pełni współpracował z UOKiK, a po otrzymaniu 
nowych wytycznych niezwłocznie zmienił zasady aktywowania usług.  

Urząd informuje, że prowadzi szczegółowe badania praktyk 
operatorów telekomunikacyjnych o wszczął postępowania także 
wobec operatorów sieci Orange, Plus i Play. 

Rzeczpospolita: Play zwolnił tylko na pół roku 

Autor: Urszula Zielińska 

Liczba numerów telefonii komórkowej, które użytkownicy przenieśli 
z sieci do sieci (MNP) wzrosła w 2016 r. o 6%, do 1,753 mln, podaje 
Urząd Komunikacji Elektronicznej.  

Liderem pozostał P4, operator sieci Play, który w 2016 r. na czysto 
zdobył ponad 295 tys. numerów, wobec 442 tys. rok wcześniej. 
Drugie miejsce pośród dużych sieci zajął Orange z wynikiem 26,97 
tys. na plusie.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

9.01 Pozostali dwaj operatorzy zakończyli rok z ujemnym wynikiem. Plus 
oddał na czysto 97,7 tys. numerów, a T-Mobile – 307 tys. T-Mobile 
jako grupa dobrze radzi sobie natomiast na rynku stacjonarnym, 
gdzie w wyniku przenoszenia numerów zdobył 100 tys. klientów, 
spośród wszystkich 620 tys. przeniesionych w ubiegłym roku.  

Drugi wynik na całym rynku odnotował operator wirtualny Virgin 
Mobile, który zyskał na czysto 52,7 tys. numerów.  

10.01 Rzeczpospolita: Trzy tygodnie na rejestrację starszych kart prepaid 

Autor: Urszula Zielińska 

Z ustaleń „Rzeczpospolitej" wynika, że w IV kw. 2016 r. spadek 
bieżącej sprzedaży kart prepaid był już dużo mniejszy niż w III kw. 
Wówczas operatorzy telekomunikacyjny informowali, że sprzedaż 
kart prepaid spadła o połowę w porównaniu z tą sprzed wejścia w 
życie tzw. ustawy antyterrorystycznej, wprowadzającej obowiązek 
rejestracji prepaidów. W efekcie od lipca do końca września ub.r. ze 
statystyk operatorów wyparowało 1,82 mln prepaidów i we wrześniu 
było ich 24,8 mln.  

Komórkowe sieci, takie jak Plus czy Play oraz Virgin Mobile Polska 
deklarują, że są zadowolone z poziomu rejestracji kart prepaid. 
Dokładnych danych nadal nie ujawniają. W Virgin Mobile odsetek ten 
przekracza już 70%. 

Efekty trzęsienia ziemi w prepaidzie widać będzie po I kwartale br. 
Jak ocenia Joergen Bang-Jensen, prezes Playa, przychody 
operatorów z segmentu prepaid mogą się skurczyć o około 7%, zaś 
liczba aktywnych użytkowników o około 5%.  
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12.01 Rzeczpospolita: Odwleka się fuzja UPC i Multimediów 

Autor: ziu 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedłużył o 
przynajmniej 4 miesiące postępowanie w sprawie przejęcia 
Multimediów Polska przez UPC. UOKiK podał, że po analizie wniosku 
UPC Polska o zgodę na przejęcie konkurenta podejrzewa, że 
transakcja może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji.  

„Analiza wniosku wykazała, że w wielu miejscowościach łączny udział 
UPC i Multimedia Polska przekracza 40%, od których prawo ochrony 
konkurencji domniemywa posiadanie pozycji dominującej" – podał 
UOKiK. 

Z nieoficjalnych informacji dziennika Rzeczpospolita wynika, że UPC 
brał pod uwagę, że urząd postawi mu pewne warunki, ale liczył, że 
będą one mniej dotkliwe niż w latach 2010 i 2011, kiedy starał się o 
zgodę na przejęcie sieci kablowej Aster. Wówczas UPC zostało 
zobowiązane do sprzedaży części sieci Aster w Warszawie i Krakowie 
oraz do zapewnienia wolnego wyboru operatora abonentom 
dawnego Astera, znajdującym się w zasięgu sprzedanej sieci.  
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Raport bieżący nr 1 
9 stycznia 2017 r. 

Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie 
oraz Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze  

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 Cyfrowy Polsat o planowanym 
transgranicznym połączeniu przez przejęcie Cyfrowy Polsat oraz Metelem Holding Company Limited siedzibą w 
Limassol, Cypr, adres: 3 Chrysanthou Mylona Street, lokal 102, kod pocztowy 3030 Limassol, Republika Cypru, 
wpisanej do Rejestru Spółek (nazwa oryginalna: Department of the Registrar of Companies and Official Receiver), 
zgodnie z sekcją 15(1) Cypryjskiego Prawa Spółek, pod numerem ΗΕ 286591 („Metelem” lub „Spółka 
Przejmowana”), w której Cyfrowy Polsat posiada 100% udziałów 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 związku z art. 51615  KSH i art. 516¹ KSH. 

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

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 we wspólnym Planie Połączenia Transgranicznego przez 
Przejęcie uzgodnionym w dniu 19 grudnia 2016 roku i udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na 
stronach internetowych Cyfrowego Polsatu pod adresem http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie, 
zgodnie z art. 5164 § 1 KSH. 

W związku z faktem, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 51615 
§ 1 KSH w związku z art. 5166 KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.  
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Raport bieżący nr 1 
9 stycznia 2017 r. 

Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, iż następujące dokumenty: 

1. Wspólny Plan Połączenia Transgranicznego przez Przejęcie, 

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. Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie, 

(„Dokumenty Połączeniowe”) są dostępne do wglądu akcjonariuszy i pracowników Cyfrowego Polsatu począwszy 
od dnia pierwszej publikacji niniejszego zawiadomienia, to jest od 19 grudnia 2016 roku do dnia podjęcia uchwały 
w sprawie połączenia. 

Dokumenty Połączeniowe są 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 i pracownicy Cyfrowego Polsatu mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy 
Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych. 

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim. 
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Komunikat prasowy 
11 stycznia 2017 r. 

„Bezpieczna Zima z GOPR” 

Wzorem ubiegłych lat na popularnych stokach narciarskich w kolejne weekendy stycznia i lutego gościć będzie 
cykl imprez „Bezpieczna Zima z GOPR”, z których relacje będzie można obejrzeć w porannym paśmie „Nowy Dzień 
z Polsat News” na antenie Telewizji Polsat i Polsat News. Partnerami tegorocznej akcji promującej bezpieczny 
wypoczynek w górach są Plus, Cyfrowy Polsat oraz PZU. 

Celem akcji jest promowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i zasad jakie powinny obowiązywać 
na stokach narciarskich oraz przybliżenie zagrożeń czyhających na turystów i nauka bezpiecznego zachowania w 
górach.  

Wypoczywając w górach należy zapamiętać numer 601100300. To specjalny numer ratunkowy w całym paśmie 
polskich gór i jest on częścią Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, obsługiwanego przez ratowników GOPR i 
TOPR. Zintegrowany System Ratownictwa powstał we współpracy służb ratowniczych z siecią Plus, która już od 
kilkunastu lat współpracuje z ratownikami górskimi i jest ich partnerem technologicznym. Rozwiązaniem 
wspierającym bezpieczny wypoczynek jest również aplikacja na telefony komórkowe „RATUNEK", która powstała 
we współpracy GOPR z siecią Plus i Paga Solutions. 

Więcej>>http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/bezpieczna-zima-z-gopr 
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2017-01-09 25,32 24,85 25,32 1,36% 17 888 

2017-01-10 25,50 24,90 24,92 -1,58% 13 679 

2017-01-11 25,23 24,63 25,20 1,12% 6 899 

2017-01-12 25,75 24,98 25,55 1,39% 12 446 

2017-01-13 25,50 25,00 25,40 -0,59% 6 645 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 
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18 – 20 stycznia 2017 r.  dbAccess CEEMEA Conference, Londyn 

23 stycznia 2017 r.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

21 lutego – 7 marca 2017 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2016 r. 

7 marca 2017 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. 


