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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

17.05 Rzeczpospolita: EmiTel może ponownie dostać regulacyjne kajdany 

Autor: Urszula Zielińska, Magdalena Lemańska 

Urząd Komunikacji Elektronicznej kierowany przez Marcina Cichego 
wszczął w miniony piątek postępowania, w efekcie których może 
objąć ponownie regulacją największego w kraju operatora sieci 
nadajników sygnału radiowego i telewizyjnego – EmiTela.  

Wg. Cichego wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że EmiTel 
zajmuje znaczącą pozycję na rynkach przesyłu sygnału radiowego i 
telewizyjnego. Z tym stanowiskiem nie zgadza się sama spółka, 
argumentując, że znaczna większość emisji jest realizowana z 
wykorzystaniem infrastruktury innych podmiotów. - Oceniamy, że na 
rynku dostarczania obiektów na potrzeby transmisji RTV występuje 
skuteczna konkurencja – powiedział przedstawiciel EmiTela.  

17.05 PAP: Przychody Multimedia Polska w I kw. '17 spadły o 1,1 proc. r/r 
do 172,9 mln zł 

Autor: gsu/ asa/ 

Przychody grupy Multimedia Polska spadły w I kwartale 2017 roku o 
1,1% r/r do 172,9 mln zł, zysk netto z działalności kontynuowanej 
wyniósł 7 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. 
Skorygowana EBITDA wyniosła w I kw. 88,2 mln zł, a marża EBITDA 
51%.  

Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec marca 2017 r. wzrosła o 
2,5% r/r do 1,7 mln. Na koniec I kw. 2017 r. z usług grupy 
Multimedia Polska korzystało ponad 774,4 tys. klientów usług 
telekomunikacyjnych. 
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17.05 Multimedia poinformowały, że wyłączyły ze swoich statystyk 
operacyjno-finansowych działalność energetyczną jako przeznaczoną 
do zbycia, przez co zarówno wyniki finansowe, jak i dane operacyjne 
są nieporównywalne do publikowanych do III kwartału 2016 r. 
włącznie. Grupa poinformowała, że realizowany proces sprzedaży 
biznesu energetycznego jest bardzo zaawansowany. 

18.05 Puls Biznesu: Roaming po polsku nie spełnił oczekiwań 

Autor: Marcel Zatoński 

Większość polskich telekomów w opublikowanych w ostatnich 
dniach nowych cennikach usług roamingowych wprowadziła zapisy, 
na mocy których podróżujący po krajach wspólnoty Polacy będą 
musieli płacić więcej niż w kraju za połączenia i dane. Do unijnej 
dyrektywy w sprawie zrównania cen bez kruczków dostosował się 
tylko Orange. 

Komisja Europejska kwestionuje m.in. przekraczające dozwolone 
progi dodatkowe opłaty za połączenia, wiadomości i pakiety danych 
na terytorium Unii Europejskiej czy wprowadzone w cennikach 
ograniczenia w korzystaniu z transmisji. Za sprzeczne z regulacjami 
uważa to, że klientów polskich operatorów — prócz Orange — już od 
chwili wejścia w życie nowych cenników będą obowiązywały limity w 
korzystaniu z usług na terenie innych krajów (np. 150 minut do 
wydzwonienia w ciągu roku), po których przekroczeniu trzeba będzie 
płacić więcej. Operatorzy mają co prawda prawo do wprowadzania 
zapisów, które uchronią ich przed ponoszeniem strat na hurtowym 
rozliczaniu usług roamingowych z telekomami z innych krajów i 
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18.05 nadużywaniem roamingu przez klientów, ale zdaniem Komisji 
zabezpieczeń przed nadużyciami nie można wprowadzać z góry dla 
wszystkich klientów i nie można wprowadzać limitów rocznych.  

Oficjalne stanowisko w sprawie wdrożenia nowych zasad 
opublikował UKE. Na razie nie wskazuje konkretnych naruszeń, ale 
podkreśla, że operatorzy muszą się przystosować do nowych 
regulacji albo czekają ich sankcje. Cenniki operatorów skrytykował 
też w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

Według nieoficjalnych informacji czterej najwięksi polscy operatorzy 
po konsultacjach z UKE mieli wprowadzić podobne zasady roamingu, 
ale Orange się z tego wycofał i przedstawił inną ofertę. 

19.05 Parkiet: Bliżej IPO sieci Play 

Autor: ziu 

Według nieoficjalnych informacji dziennika „Parkiet” Dom Maklerski 
BZ WBK i Dom Maklerski PKO BP będą pośredniczyć w sprzedaży 
akcji P4, operatora sieci Play.  

W ostatnich dniach Impera Holdings, spółka-matka P4, podała w 
komunikacie opublikowanym w Luksemburgu, że część środków 
pozyskanych z IPO sieci Play przeznaczona zostanie na wcześniejszą 
spłatę zadłużenia Impery z tytułu obligacji. Instrumenty dłużne 
Impera Holdings notowane w Luksemburgu mają wartość nominalną 
500 mln euro, a termin ich wykupu przypada w 2022 r.  

W kwietniu Impera podała, że właściciele i zarząd P4 rozpoczęli 
przegląd najlepszych scenariuszy dla spółki, aby zapewnić jej dalszy 

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu   15 – 21 maja 2017 
 
 

4 



Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

19.05 rozwój. To może oznaczać, że szykująca się oferta obejmie emisję 
akcji spółki dla nowych inwestorów. Parametry potencjalnego IPO 
nada nie są znane, jednak rozmiary firmy wskazują, że będzie to 
jedna z największy prywatnych ofert na GPW.  

Zdaniem analityków Play, czysty mobilny operator, będzie 
porównywalny w większym stopniu w wysoko wycenianą Grupą 
Cyfrowy Polsat niż z Orange Polska, obciążonym biznesem 
stacjonarnym.  
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Raport bieżący nr 10 
17 maja 2017 r. 
 

Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie z 
Eileme 1 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 2 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 3 AB (Publ) z siedzibą 
w Sztokholmie, Eileme 4 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie  

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 ze spółkami pod firmą: Eileme 1 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, 
wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek (nazwa oryginalna: aktiebolagsregistret) pod numerem 556854-5668; 
Eileme 2 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek pod numerem 556854-5676; 
Eileme 3 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek pod numerem 556854-5692; 
Eileme 4 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek pod numerem 556854-5684 
(„Spółki Przejmowane”), w których Cyfrowy Polsat posiada pośrednio lub bezpośrednio 100% udziałów w kapitale 
zakładowym. 

Połączenie nastąpi poprzez:  

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako posiadającą pośrednio lub bezpośrednio 100% udziałów w 
kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych – wszystkich aktywów i pasywów Spółek Przejmowanych 
oraz  

(ii) rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich 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 Spółek Przejmowanych.  

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych posiada, pośrednio lub 
bezpośrednio, 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 17 maja 2017 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. 
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W związku z faktem, że wszystkie udziały w Spółkach Przejmowanych posiada, pośrednio lub bezpośrednio, Spółka 
Przejmująca, zgodnie z art. 51615 § 1 KSH w związku z art. 516[6] KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez 
biegłego rewidenta.  

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”) będą dostępne do wglądu akcjonariuszy i pracowników Cyfrowego Polsatu począwszy 
od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, to jest od 17 maja 2017 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie 
połączenia. 

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

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym. 
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2017-05-15 26,67 25,50 26,55 1,14% 14 427 

2017-05-16 27,48 26,71 27,40 3,20% 37 695 

2017-05-17 27,28 26,60 27,08 -1,17% 21 737 

2017-05-18 27,19 26,12 26,95 -0,48% 20 560 

2017-05-19 27,11 26,17 26,30 -2,41% 20 437 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

27 – 29 czerwca 2017 r.  UBS LATEMEA One-on-One Conference  

10 – 24 sierpnia 2017 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2017 r. 

24 sierpnia 2017 r. Publikacja raportu kwartalnego za I półrocze 2017 r. 

11 – 12 września 2017 r. 14th Emerging Europe Investment Conference - Pekao Investment Banking 
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