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Telko.in 
29 maja 2019  r. 

Wirtualne Media: Inea też przeciw pomysłowi UKE na otwarcie kablówek 
Autor: M.J. Wirtualne Media 

W połowie maja Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję w sprawie udostępnienia infrastruktury 
telekomunikacyjnej w budynkach wielorodzinnych przez operatorów telewizji kablowej. Operatorzy mają prawo 
wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy w drugiej instancji przez Prezesa UKE lub złożyć skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po zakończeniu tych postepowań będą zobowiązani wdrożyć decyzje 
Prezesa UKE.  

Operator Inea skomentował inicjatywę regulatora stwierdzając, że narzucanie warunków współpracy jest 
działaniem nieproporcjonalnym. Według Inei regulacje na rynkach, które są otwarte są zbędne. Ponadto wydane 
decyzje obejmują jedynie część podmiotów działających na rynku, co zdaniem operatora jedynie utrudnia 
współpracę. 

Money.pl 
30 maja 2019  r. 
 

UOKiK nałożył prawie 40 mln zł kary na Polkomtel. Pobieranie opłat wykraczających poza abonament 
Autor: Daniel Bochen 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Polkomtel 39,4 mln zł kary. Regulator uznał, że operator 
naruszył zbiorowe interesy klientów poprzez niewliczanie do kwoty abonamentu usług, które były automatycznie 
uruchamiane podczas zawarcia umowy. 

Polkomtel zapowiedział, po analizie decyzji i argumentacji Urzędu, że jest ona niesłuszna, niezrozumiała i że spółka 
odwoła się do sądu. 
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Raport bieżący nr 16/2019 
27 maja 2019 r. 
 

Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2018 roku 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku podjął uchwałę w sprawie 
przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. 

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu: 

• przeznaczenie całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 488.520.113,73 złotych na wypłatę 
dywidendy dla akcjonariuszy oraz 

• przeznaczenie kwoty 106.257.681,15 złotych z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 
Wartość kapitału zapasowego możliwego do dystrybucji wynosiła na dzień 31 grudnia 2018 roku niemal 3,5 mld 
złotych. 

Łączna kwota rekomendowanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wynosi 594.777.794,88 zł, tj. 0,93 zł na jedną 
akcję. 

Zarząd Spółki rekomenduje, aby, stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dzień 
dywidendy  został ustalony na dzień 1 lipca 2019 roku a wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch następujących 
transzach: 

• wypłata pierwszej transzy w kwocie 287.795.707,20 zł, tj. 0,45 zł na jedną akcję – w dniu 3 lipca 2019 roku oraz 

• wypłata drugiej transzy w kwocie 306.982.087,68 zł, tj. 0,48 zł na jedną akcję – w dniu 1 października 2019 roku. 

W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową grupy kapitałowej 
Cyfrowego Polsatu S.A. ("Grupa"), przyjętą w dniu 15 marca 2019 roku („Polityka Dywidendowa”) (por. raport 
bieżący Spółki nr 7/2019 z dnia 15 marca 2019 roku). 

http://grupapolsat.pl/pl/archive/przyjecie-nowej-polityki-dywidendy-spolki-cyfrowy-polsat-sa-1
http://grupapolsat.pl/pl/archive/przyjecie-nowej-polityki-dywidendy-spolki-cyfrowy-polsat-sa-1
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Jednocześnie proponowany podział zysku netto Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku odpowiada 
wynikom analizy przeprowadzonej przez Zarząd Spółki w pierwszym kwartale 2019 roku, na bazie której Zarząd 
ocenił możliwość dokonania wypłaty w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł w przeliczeniu na akcję w okresie 
trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021, w tym w kwocie co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w roku 2019. 

Dodatkowo Zarząd Spółki zaznacza, iż przygotowując propozycję podziału zysku za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2018 roku wziął pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe 
zobowiązania, ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, 
ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje  
i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa. 

W opinii Zarządu Spółki proponowana do wypłaty w roku 2019 kwota dywidendy nie zaburza koncepcji dalszego 
rozwoju Grupy, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania. 

Dodatkowo Zarząd Spółki  niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła 
uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 
oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 594.777.794,88 zł, co stanowi 0,93 zł na jedną akcję. 
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Raport bieżący nr 17/2019 
29 maja 2019  r. 
 

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 czerwca 2019 roku oraz treść 
projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.  

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² 
Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 25 
czerwca 2019 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Przedstawienie przez Zarząd: 

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki 
za rok obrotowy 2018,  

b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, 

c) sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. oraz sprawozdania 
finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 
30 listopada 2018 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. 

d) sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (spółki przejętej przez Cyfrowy 
Polsat S.A. z dniem 28 kwietnia 2018 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.  
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7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku 
Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. 

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.  

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 
obrotowym 2018. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2018.  

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy 
kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego 
Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu 
Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za 
okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. 

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018. 

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku 2018. 

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku 2018. 
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19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. 
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 
2018 r.  

20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Eileme 1 AB (publ) absolutorium z wykonania przez 
nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczeniu części zysków 
wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 
stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 
28 kwietnia 2018 r. 

24. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:  

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2019 roku, przygotowane 
zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych;  

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 
dzień 25 czerwca 2019 roku.  

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej 
Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne 
Zgromadzenia – Materiały. 

 

http://grupapolsat.pl/sites/default/files/ogloszenie_o_zwolaniu_zwza_20190625.pdf
http://grupapolsat.pl/sites/default/files/projekty_uchwal_zwza_20190625.pdf
http://www.grupapolsat.pl/
http://www.grupapolsat.pl/
http://www.grupapolsat.pl/
http://www.grupapolsat.pl/
http://www.grupapolsat.pl/
http://www.grupapolsat.pl/
http://www.grupapolsat.pl/


Ostatnie wydarzenia 

8 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 27 maja – 2 czerwca  2019 
 
 

Raport bieżący nr 18/2019 
29 maja 2019  r. 
 

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii B w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym 
przez GPW w ramach rynku Catalyst  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji przez Cyfrowy Polsat 
S.A. („Spółka”) 1.000.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości 
nominalnej 1.000.000.000 PLN, Spółka informuje, że powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 456/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia 
pierwszego dnia notowania 1.000.000 obligacji serii B Spółki o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, oznaczonych 
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCFRPT00047” („Obligacje Serii B”),  
w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą, Zarząd GPW postanowił określić 
dzień 31 maja 2019 r. jako dzień pierwszego notowania Obligacji Serii B w Alternatywnym Systemie Obrotu na 
Catalyst. Obligacje Serii B będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CPS0426”. 

 

Ponadto, zgodnie z komunikatem GPW z dnia 29 maja 2019 r., data ostatniego notowania Obligacji Serii B 
planowana jest na dzień 14 kwietnia 2026 r. 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-05-27  25,58  24,84  25,58  1,99  2,71 

2019-05-28  26,44  25,18  26,02  1,72  40,46 

2019-05-29  25,94  25,14  25,68 - 1,31  9,20 

2019-05-30  26,16  25,86  26,00  1,25  6,13 

2019-05-31  26,18  25,42  26,10  0,38  13,58 
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25 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

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. 

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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