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Puls Biznesu 
23 września 2018 r. 
 

Sieć 5G to wielka… wizja 
Autor: Bartłomiej Mayer, współpraca Grzegorz Suteniec 

W wywiadzie dla Pulsu Biznesu minister cyfryzacji Marek Zagórski stwierdził, że w chwili obecnej nie można jeszcze 
przesądzić ani o trybie, ani o kolejności udostępniania częstotliwości pod sieć 5G. Wpierw wymagana jest decyzja  
w sprawie modelu sieci: czy będą to odrębne sieci tworzone przez kilku operatorów (jak w przypadku 4G), czy jedna sieć 
zarządzana przez jednego operatora lub konsorcjum operatorów. Na razie trwają rozmowy w tej sprawie wewnątrz 
ministerstwa i z operatorami telekomunikacyjnymi. Zdaniem ministra rozstrzygnięcie może zapaść w ciągu kilku miesięcy, 
idealnie w listopadzie br. 

Do 2020 roku, zgodnie ze zobowiązaniem nałożonym przez Komisję Europejską, w ramach pilotażu miałaby powstać sieć 
5G przynajmniej w jednym mieście w Polsce.  

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, podstawową częstotliwością, jaka ma być wykorzystywana na potrzeby sieci 5G 
jest 700 MHz. Należy w związku z tym rozwiązać problem potencjalnych zakłóceń, szczególnie na wschodzie Polski, jakie 
mogą powodować urządzenia nadawcze telewizji naziemnej w Rosji. Obecnie nie ma precyzyjnej deklaracji władz 
rosyjskich w sprawie przeznaczenia tego pasma na potrzeby 5G.  

Ministerstwo zidentyfikowało 20 miast, w których są potencjalnie dostępne inne niż 700 MHz zakresy częstotliwości 
umożliwiające uruchomienie sieci 5G.  

Miastem najbardziej zainteresowanym pilotażem jest Łódź, co nie oznacza definitywnego rozstrzygnięcia w tej sprawie. 
W pilotażu mogłoby uczestniczyć więcej niż jedno miasto czy jeden region. Decyzja ma zapaść w 2020 roku. Głównym 
inwestorem w pilotaż byliby operatorzy telekomunikacyjni, przy możliwym wsparciu państwa. Rozważane jest 
współfinansowanie projektu z wykorzystaniem funduszy unijnych, co wymaga jeszcze uzgodnień z Komisją Europejską. 
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Puls Biznesu 
26 września 2018 r. 
 

UOKiK pomyśli nad kablowym przejęciem 
Autor: MZAT 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia Multimediów 
przez Vectrę. Tym samym, urząd ma na wydanie decyzji dodatkowe cztery miesiące plus ewentualnie czas potrzebny na 
uzupełnienie dokumentów przez strony transakcji.  

Zdaniem urzędu działalność obu spółek pokrywa się w 39 miastach w obszarze telewizji oraz w 45 miastach w zakresie 
szerokopasmowego internetu. Transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji w kilkunastu miastach, stąd 
podjęto decyzję o weryfikacji danych w drugim etapie postępowania. Jego rozpoczęcie nie przesądza o rodzaju decyzji, 
jaka w przyszłości zostanie wydana.  

Uprzednio w przypadku dużych przejęć na rynku operatorów kablowych UOKiK wydawał warunkowe zgody na transakcje. 
Ich elementem była odsprzedaż innemu podmiotowi sieci w lokalizacjach, w których kupujący mógłby osiągnąć zbyt silną 
pozycję. W ten sposób Netia nabyła w 2013 roku sieci w Warszawie i Krakowie o zasięgu 446 tys. lokali, które UPC 
musiało odsprzedać po przejęciu spółki Aster. 
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Telko.in 
26 września 2018 r. 
 

Virgin Mobile Polska pełnym MVNO  
Autor: Marek Jaślan 

Virgin Mobile Polska zakończył z końcem września proces przenoszenia klientów na własną platformę IT. Tym samym 
operator uzyskał status full MVNO, co oznacza, że posiada całą infrastrukturę telekomunikacyjną oprócz sieci radiowej. 
Virgin Mobile w dalszym ciągu będzie korzystać z infrastruktury radiowej sieci Play, który ma opcję kupna w 2020 r. 
wszystkich udziałów Virgin Mobile Polska. 

Według operatora pełna migracja umożliwi m.in. szybsze konfigurowanie obecnych i nowych produktów, skrócenie czasu 
wprowadzania ich do oferty oraz wpłynie na obsługę klienta. Priorytetem spółki jest dalsze usprawniane procesów 
biznesowych, co ma pomóc osiągnąć przychód na poziomie 120 mln zł. 

Parkiet 
28 września 2018 r. 
 

Operatorzy bronią rynku smartfonów 
Autor: Urszula Zielińska 

W tym roku po raz pierwszy było widać spadek przychodów operatorów komórkowych z tytułu ratalnej sprzedaży 
smartfonów. Operatorzy wchodzą w związku z tym na rynek otwarty, na którym konsument kupuje smartfon bez 
wiązania się z operatorem jako usługodawcą. 

Pierwszą siecią sprzedającą urządzenia w tym modelu był Play, która prowadzi otwartą sprzedaż smartfonów od początku 
tego roku zarówno do swoich abonentów jak i klientów innych operatorów. 

Orange Polska sprzedaje obecnie smartfony na raty i bez abonamentu własnym klientom, ale docelowo zamierza objąć 
ofertą także klientów innych operatorów.  

T-Mobile Polska planuje wyjść z podobna ofertą ma rynek na początku czwartego kwartału br. 

Z kolei Cyfrowy Polsat umożliwia zakup samego telefonu od dawna, natomiast priorytetem sieci jest sprzedaż własnych 
usług. 
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Raport bieżący  28/2018 
26 września 2018 r. 
 

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade 
Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

 Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („Cyfrowy Polsat”, „Spółka Przejmująca”), działając na 
podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu  
o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Cyfrowego Polsatu Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000373011 („CPTM” 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 CPTM. 

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 12 września 2018 roku  
i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 187/2018 (5575) poz. 41721 w dniu 26 września 2018 
roku. 

Czytaj więcej>> 

 

http://grupapolsat.pl/pl/archive/zawiadomienie-zamiarze-polaczenia-cyfrowy-polsat-sa-z-siedziba-w-warszawie-oraz-cyfrowy
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Raport bieżący  29/2018 
26 września 2018 r. 
 

Decyzja o nabyciu 58.709.376 akcji spółki „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie od Karswell Limited z siedzibą 
w Nikozji, Cypr w dniu 2 października 2018 r. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („Cyfrowy Polsat”, „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do 
raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. dotyczącego zawarcia ze spółką Karswell Limited z siedzibą  
w Nikozji, Cypr („Karswell”) aneksu do Umowy w przedmiocie wspólnego nabycia akcji Netia w Wezwaniu oraz 
umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji (Agreement on the Joint Acquisition of Shares in a Tender Offer and 
Preliminary Share Purchase Agreement) z dnia 5 grudnia 2017 r. („Porozumienie Nabywających”), iż w dniu 26 
września 2018 r. podjął decyzję o nabyciu 58.709.376 akcji Netia od spółki Karswell za cenę sprzedaży w kwocie 
łącznie 338.753.099,52 PLN (tj. 5,77 PLN za jedną akcję) równej cenie, za którą Karswell nabył ww. akcje  
w Wezwaniu („Transakcja”). 

Ponadto, zgodnie z Porozumieniem Nabywających, Cyfrowy Polsat zapłaci na rzecz Karswell kwotę 4.135.108,04 PLN 
tytułem wynagrodzenia za okres pomiędzy dniem rozliczenia transakcji nabycia przez Karswell ostatniej akcji objętej 
Wezwaniem a dniem, w którym nastąpi sprzedaż 58.709.376 akcji nabytych przez Karswell w ramach Wezwania na 
rzecz Spółki, tj. 2 października 2018 r. („Okres Przejściowy”) w wysokości odpowiadającej średniemu ważonemu 
kosztowi finansowania grupy kapitałowej Spółki przez instytucje finansowe przeliczonej na określony ułamek ceny, 
za którą Karswell nabył akcje w Wezwaniu, za każdy dzień Okresu Przejściowego w odniesieniu do nabywanego 
pakietu. 

Transakcja zostanie przeprowadzona w dniu 2 października 2018 r. w transakcji poza rynkiem regulowanym. 

Wcześniej, w dniu 3 lipca 2018 roku, Cyfrowy Polsat nabył od Karswell 17.331.023 akcji spółki Netia (por. raport 
bieżący nr 26/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.). 

Po przeprowadzeniu Transakcji: 

(i)   Cyfrowy Polsat będzie posiadał bezpośrednio 221.404.885 akcji Netii reprezentujących łącznie 65,98% kapitału 
zakładowego Netii oraz uprawniających do 221.404.885 głosów na walnym zgromadzeniu Netii stanowiących 
65,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii; 

(ii)  Karswell nie będzie posiadał bezpośrednio akcji Netii. 

 

http://grupapolsat.pl/pl/archive/zawarcie-aneksu-do-umowy-w-przedmiocie-wspolnego-nabycia-akcji-netia-w-wezwaniu-oraz-umowy
http://grupapolsat.pl/pl/archive/zawarcie-aneksu-do-umowy-w-przedmiocie-wspolnego-nabycia-akcji-netia-w-wezwaniu-oraz-umowy
http://grupapolsat.pl/pl/archive/zawarcie-aneksu-do-umowy-w-przedmiocie-wspolnego-nabycia-akcji-netia-w-wezwaniu-oraz-umowy


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-09-24 22,16 22,70 22,74 2,44 8,31 

2018-09-25 22,76 22,26 22,76 -1,94 4,74 

2018-09-26 22,34 22,50 22,62 1,08 4,91 

2018-09-27 22,52 22,36 22,52 -0,62 7,51 

2018-09-28 22,16 22,24 22,70 -0,54 15,69 
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Kalendarz inwestora 

9 – 23 sierpnia 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2018 r. 

23 sierpnia 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. 

25 października – 8 listopada 
2018 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2018 r. 

8 listopada 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 
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10 października 2018 r.  Erste Group Investor Conference 2018, Stegersbach 

25 października – 8 listopada 
2018 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2018 r. 

8 listopada 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 

12 – 13 listopada 2018 r.  Goldman Sachs Tenth Annual CEEMEA One-on-One Conference, Londyn 

27 – 28 listopada 2018 r.  UBS, Global Emerging Markets One-on-One Conference, Nowy Jork 

4 – 5 grudnia 2018 r. WOOD’s Winter Wonderland – EME Conference in Prague 
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