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Parkiet 
24 czerwca 2019 r. 
 

Rusza technologiczny indeks. Skusi inwestorów?  
Autor: Katarzyna Kucharczyk 

Na warszawskiej giełdzie pojawił się nowy indeks – WIGtech.  

Indeks tworzą spółki z branży gier, biotechnologii, telekomunikacji oraz segmentu nowych technologii – w sumie 
42 firmy. Pięć z nich – CD Projekt, Cyfrowy Polsat, Asseco Poland, Orange Polska oraz Play ma w indeksie WIGtech 
10 - procentowy udział. 

Telko.in 
26 czerwca 2019 r. 
 

Cyfrowy Polsat trzeci w Europie pod względem transferu mobilnych danych  
Autor: Stefan Kaczmarek 

Według raportu firmy analitycznej Tefficient, Grupa Cyfrowy Polsat przetransferowała w 2018 roku 965 petabajtów 
danych mobilnych. Jest to trzeci najwyższy wynik w Europie. 

Dane uwzględnione w zestawieniu nie uwzględniają ruchu generowanego przez operatorów wirtualnych na sieci 
Grupy. Po ich uwzględnieniu, łączny wynik przekroczyłby 1 eksabajt danych, co prawdopodobnie byłoby 
najlepszym wynikiem w Europie. 

W zestawieniu znalazły się również inne spółki działające na polskim rynku. Play przetransferował o 100 PB danych 
mniej od Grupy Cyfrowy Polsat (7. wynik), natomiast Orange Polska o 30 proc. mniej (12. miejsce w Europie). 

Telko.in 
26 czerwca 2019 r. 

P4 przejmuje 3S. Światłowody na celowniku 
Autor: Tomasz Świderek 

P4 podpisało przedwstępną umowę nabycia 100% akcji spółki 3S, posiadającej ok. 3.800 km sieci światłowodowej 
(głównie w województwie śląskim). 3S jest także właścicielem sześciu data center o łącznej powierzchni 4.000 m2. 

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Play Communications, właściciela P4,  „transakcja wspiera realizację 
strategii spółki skoncentrowanej na technologii mobilnej zakładającej rozwój efektywnej sieci bezprzewodowej  
o wysokiej przepustowości. Biorąc pod uwagę planowane wdrożenie standardu 5G, niezbędna jest ewolucja sieci 
transmisyjnej do stacji bazowych Play w miastach do technologii opartej o wydajną łączność światłowodową, a sieć 
światłowodowa 3S w znaczącym stopniu pokrywa się z siecią stacji bazowych Play.” 
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Puls  Biznesu 
27 czerwca 2019 r. 
 

Polkomtel nie zapłaci 18 mln zł kary 
Autor: JK 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („SOKiK”) uchylił decyzję Prezesa UOKIK z 2016 r. nakładającą na 
Polkomtel karę za reklamę LTE. Orzeczenie SOKiK nie jest prawomocne.  

W 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta („UOKiK”) nałożył na operatora karę za reklamy usług „Power 
LTE” oraz „LTE bez limitu”, które zdaniem UOKiK miały wprowadzać klientów w błąd poprzez sugerowanie, że 
transmisja danych realizowanych przy użyciu LTE będzie nieograniczona.  

Operator nie zgodził się z decyzją Urzędu i odwołał do SOKiK, który uwzględnił skargę. 

UOKiK zapowiada odwołanie się od wyroku. Kara nałożona przez UOKiK opiewała na 18,4 mln zł. 

Telko.in 
27 czerwca 2019 r. 
 

W przyszłym tygodniu oferta FTTH od T-Mobile 
Autor: Łukasz Dec 

T-Mobile wprowadza 2 lipca nową ofertę usług w sieci stacjonarnej, które będą świadczone w oparciu o umowy z 
operatorami Orange, Nexera oraz Inea. 



Ostatnie wydarzenia 
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Raport bieżący nr 20/2019 
25 czerwca 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 25 czerwca 
2019 roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść 
uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku. 

Załączniki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Treść uchwał podjętych przez Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r. (.pdf) 

 

 

https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
http://grupapolsat.pl/sites/default/files/podjete_uchwaly_zwza_20190625.pdf
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Raport bieżący nr 21/2019 
25 czerwca 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym 
na dzień 25 czerwca 2019 roku. 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku reprezentowane były 
ogółem 626.190.413 głosy, stanowiące 76,46% 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 posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku (.pdf) 

 

 

https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
http://grupapolsat.pl/sites/default/files/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_zwz_20190625_zalacznik.pdf
http://grupapolsat.pl/sites/default/files/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_zwz_20190625_zalacznik.pdf
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Raport bieżący nr 22/2019 
25 czerwca 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 roku Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 oraz 
przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy ("Uchwała").  

Zgodnie z postanowieniami Uchwały: 

1) wysokość dywidendy wynosi 594.777.794,88 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset 
siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy), 

2) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy grosze), 

3) liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 639.546.016,  

4) dzień dywidendy został wyznaczony na 1 lipca 2019 roku, 

5) wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: 

- pierwsza transza w kwocie 287.795.707,20 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów 
siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy), tj. 0,45 zł (słownie: 
czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 3 lipca 2019 roku oraz 

- druga transza w kwocie 306.982.087,68 zł (słownie: trzysta sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt 
dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), tj. 0,48 zł (słownie: czterdzieści 
osiem groszy) na 1 akcję – w dniu 1 października 2019 roku.   

 

 

https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
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Raport bieżący nr 23/2019 
25 czerwca 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwał 
podjętych w dniu 25 czerwca 2019 roku postanowiła powołać Mirosława Błaszczyka na stanowisko Prezesa 
Zarządu Spółki, Macieja Steca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Jacka Felczykowskiego, Anetę Jaskólską, 
Agnieszkę Odorowicz i Katarzynę Ostap-Tomann na stanowiska członków Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu 
zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. 

Więcej>> 

 

 

https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
https://www.reuters.com/article/cyfrowy-pol-tariffs/corrected-polands-cyfrowy-polsat-to-lift-prices-in-the-autumn-biggest-shareholder-idUSL8N23V2HT
http://grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-1


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-06-24 30,75 29,35 29,68 1,73% 21,75 

2019-06-25 29,91 29,12 29,29 -1,31% 26,55 

2019-06-26 29,64 29,08 29,51 0,73% 11,85 

2019-06-27 29,76 29,16 29,66 0,53% 16,42 

2019-06-28 29,78 29,44 29,76 0,34% 17,82 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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1 lipca 2019 r. Dzień dywidendy 

3 lipca 2019 r. Wypłata dywidendy – I transza 

15 – 29 sierpnia 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2019 r. 

29 sierpnia 2019 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. 

1 października 2019 r. Wypłata dywidendy  - II transza 

24 października – 7 listopada 
2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2019 r. 

7 listopada 2019 r. Raport kwartalny za III kw. 2019 . 
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