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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

25.01 Puls Biznesu: Jakość sieci cieszy UKE 

Autor: MZAT 

Urząd Komunikacji Elektronicznej zbadał jakość usług czterech 
największych polskich operatorów mobilnych. Wyniki badań 
pokazują, że Polska znajduje się w czołówce Europy pod względem 
jakości sieci mobilnych. Wszyscy operatorzy mieli skuteczność 
połączeń głosowych przekraczającą 99%, a pod tym kątem najlepiej 
wypadł Play. 

Najwyższą średnią prędkość transmisji danych (zarówno przy 
ściąganiu, jak i przy wysyłaniu) ma Plus. Za nim uplasowali się 
współpracujący ze sobą Orange i T-Mobile, ostatni jest Play.  

Parkiet: Konkurencja z kablówkami ważniejsza od deregulacji 

Autor: ZIU 

Zdaniem Tomasza Szopy, prezesa Netii, istotniejsza dla spółki jest 
konkurencja operatorów kablowych, którzy oferują szybki Internet 
NGA niż kwestia zdjęcia kolejnych obowiązków regulacyjnych z 
Orange. UKE planuje przeprowadzić w tym roku deregulację Orange 
na terenie 20 gmin, gdzie do tej pory operator musiał udostępniać 
łącze na potrzeby usług pakietowych (LLU). 

Szopa powiedział także, że jest za wcześnie, aby rozmawiać o 
potencjalnej umowie komercyjnej z Orange.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

26.01 Rzeczpospolita: UKE wydał rezerwacje pasma LTE zwycięzcom aukcji 

Autor: Urszula Zielińska 

25 stycznia 2016 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał 
zwycięzcom aukcji częstotliwości 800 i 2600 MHz 19 decyzji z 
rezerwacjami pasma. Telekomy będą miały 14 dni od dnia 
doręczenia na uiszczenie opłat – w sumie 9,2 mld zł.  

Częstotliwości wylicytowali: Orange (2 bloki 800 MHz, 3 bloki 2600 
MHz za razem blisko 3,17 mld zł), Play (1 blok 800 MHz i 4 bloki 2600 
MHz za ok. 1,72 mld zł), T-Mobile (1 blok 800 MHz i 3 bloki 2600 
MHz za 2,14 mld zł), NetNet (1 blok 800 MHz za nieco ponad 2 mld 
zł) i Polkomtel (4 bloki 2600 MHz za 156 mln zł). 

Zwycięzcy muszą zaoferować usługi na wylicytowanych pasmach w 
ciągu 12 miesięcy od dnia doręczenia rezerwacji (dla pasma 800 
MHz) oraz nie później niż w ciągu 36 miesięcy (dla pasma 2600 
MHz). Mobilny szybki Internet powinien pojawić się w sumie na 
terenie prawie 2300 gmin, z czego połowa to obszary, gdzie obecnie 
nie można korzystać z internetu lub jest wolniejszy niż 2 Mb/s. 

27.01 Parkiet: Porządki w T-Mobile pomogły konkurencji 

Autor: ziu 

T-Mobile Polska przeprowadził głęboką weryfikację bazy kart SIM. W 
efekcie, według zbiorczych danych GUS w IV kwartale 2015 r. rynek 
skurczył się o blisko 2,8 mln kart SIM, a w całym 2015 r. o 1,1 mln 
kart, do 56,2 mln sztuk. Według informacji „Parkietu” T-Mobile 
wyłączył najprawdopodobniej o. 3,2-3,5 mln kart SIM pre-paid z 9 
mln obsługiwanych.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

27.01 Można szacować, że pod względem aktywowanych kart SIM T-
Mobile spadł w grudniu 2015 r. na czwarte miejsce z udziałem ok. 
22% (26% we wrześniu ub.r.). Natomiast konkurentom T-Mobile 
udziały rynkowe wzrosły. Według „Parkietu” Orange Polska na 
koniec roku mógł mieć ok. 28%, P4 – ok. 25% a Grupa Cyfrowy Polsat 
– nieco ponad 24%.  

Dzięki oczyszczeniu bazy z tzw. „martw dusz” operator odzyskuje 
pulę numerów, którą może zwrócić do UKE, obniżając tym samym 
koszty lub ponownie rozdysponować klientom. Urealnieniu podlega 
wielkość rynku, średni miesięczny przychód od użytkownika (ARPU) 
czy wykorzystanie usług.  

29.01 Parkiet: Telekomunikacja 

NetNet, spółka kojarzona z grupą Cyfrowy Polsat, cofnęła wniosek o 
rezerwację bloku pasma 800 MHz wygrany w aukcji LTE. Nieoficjalną 
informację potwierdził Artur Koziołek, rzecznik Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. Jeśli NetNet cofnął wniosek skutecznie (UKE to 
analizuje, bo cofnięciu wniosku nastąpiło po wydaniu rezerwacji), to 
podmiotem, któremu przypadnie blok, T-Mobile Polska. Oferta tego 
telekomu była druga pod względem i też wynosi ok. 2 mld zł. T-
Mobile już deklarował, że obejmie także porzucony blok. Gdyby 
zmienił zdanie, to następny w kolejce jest P4, operator sieci Play, z 
ofertą 357 mln zł.  
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Raport bieżący nr 1 
29 stycznia 2016 r.  

Spłata przez Eileme 2 AB (publ) – spółkę zależną Cyfrowego Polsatu całości zadłużenia z tytułu wyemitowanych przez tę 
spółkę niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem 
zapadalności w 2020 roku 

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 42/2015 dotyczącego m.in. zawarcia przez 
jednostkę zależną Spółki – Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”) wraz z innymi jednostkami zależnymi znaczącej umowy 
kredytowej, tj. umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r. („Umowa Kredytów PLK”), 
oraz raportu nr 53/2015 dotyczącego doręczenia przez jednostkę zależną Spółki - Eileme 2 AB (publ) („Eileme 2”) 
warunkowego zawiadomienia o umorzeniu wszystkich wyemitowanych przez Eileme 2 niepodporządkowanych obligacji 
o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku i 
oprocentowaniu, odpowiednio, 11¾% dla transzy EUR oraz 11⅝% dla transzy USD (ang. EUR 542,500,000 Senior Notes 
due 2020, $500,000,000 Senior Notes due 2020) („Obligacje HY”), zgodnie z warunkami umowy dotyczącej emisji 
dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 26 stycznia 2012 r. („Umowa Dotycząca Emisji Obligacji HY”), 
Spółka informuje o otrzymaniu przez Eileme 2 od Powiernika (ang. Trustee), reprezentującego obligatariuszy, 
potwierdzenia spełnienia wszystkich zobowiązań Eileme 2 oraz określonych podmiotów zależnych Spółki wynikających z 
Umowy Dotyczącej Emisji Obligacji HY oraz jej wygaśnięcie w tym zakresie w następstwie zdeponowania na rachunku 
Agenta ds. Płatności (ang. Paying Agent) środków pieniężnych odpowiadających całości zadłużenia związanego z 
wykupem i umorzeniem w dniu 1 lutego 2016 Obligacji HY r. oraz spełnieniem innych warunków przedterminowej 
spłaty Obligacji HY („Potwierdzenie Spełnienia Zobowiązań”).  

Spłata zadłużenia z tytułu Obligacji HY wiązała się (i) ze spłatą przez jednostkę zależną Spółki - Eileme 3 AB (publ) 
(„Eileme 3”) zadłużenia z tytułu papierów dłużnych (ang. promissory note) wystawionych w dniu 26 stycznia 2012 r. w 
związku z udostępnieniem środków pieniężnych przez Eileme 2 oraz (ii) zapłatą przez Polkomtel kwot związanych z 
przedterminowym wykupem obligacji serii D i E wyemitowanych przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. (którego 
następcą prawnym jest Polkomtel) w dniu 26 stycznia 2012 r. oraz nabytych przez Eileme 3. Środki na zapłatę kwot 
związanych z przedterminowym wykupem obligacji serii D i E pochodziły z kredytu terminowego udzielonego Polkomtel 
na podstawie Umowy Kredytów PLK. 

W związku z otrzymaniem Potwierdzenia Spełnienia Zobowiązań na podstawie umowy zmieniającej oraz konsolidującej 
z dnia 21 września 2015 r., o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2015: 
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(i) do umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r. pomiędzy m.in. Spółką 
oraz konsorcjum instytucji finansowych, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 
42/2015 („Umowa Kredytów CP”), zostały wprowadzone zmiany opisane w tym raporcie; 

(ii) Polkomtel oraz inne jednostki zależne od Spółki przystąpiły do Umowy Kredytów CP w charakterze, 
odpowiednio, kredytobiorcy i gwaranta lub gwaranta; oraz 

(iii) zadłużenie z tytułu Umowy Kredytów PLK zostało spłacone, na zasadzie bezgotówkowej, ze środków 
udostępnionych Polkomtel na podstawie Umowy Kredytów CP. 

W następstwie spełnienia zobowiązań Eileme 2 oraz innych jednostek zależnych od Spółki wynikających z Umowy 
Dotyczącej Emisji Obligacji HY oraz spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytów PLK zostały zwolnione 
zabezpieczenia ustanowione w związku z zaciągnięciem zadłużenia na podstawie powyższych dokumentów 
finansowych. W ramach pakietu dokumentów zwalniających zabezpieczenia określone podmioty zależne od Spółki 
zawarły w dniu 29 stycznia 2016 r. z Citicorp Trustee Company Limited, Ortholuck Limited oraz Litenite Limited 
umowę rozwiązującą (ang. Termination Deed), na podstawie której zostały rozwiązane umowy: LTE Side Agreement z 
dnia 9 listopada 2011 r. oraz LTE Call Back Option z dnia 6 lutego 2012 r., potwierdzone zostało wygaśnięcie umowy 
LTE Call Option z dnia 6 lutego 2012 r., a udziały w Litenite Limited stanowiące 49% kapitału zakładowego tej spółki, 
przeniesione na zabezpieczenie na LTE Holdings Limited (spółkę zależną Polkomtel) za cenę 1 EUR, zostały zwrotnie 
przeniesione na Ortholuck Limited za cenę 1 EUR.  

Raport bieżący nr 2 
29 stycznia 2016 r.  
 

Zawarcie transakcji zabezpieczających 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji o podaniu do publicznej 
wiadomości treści informacji poufnej, w odniesieniu do której Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu jej ujawnienia w 
dniu 11 grudnia 2015 r. („Opóźnienie”). Opóźnienie ujawnienia nastąpiło na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 
r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta 
w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. 
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Informacją poufną, której dotyczyło Opóźnienie, było zawarcie przez Spółkę oraz jednostkę zależną od Spółki – 
Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”) szeregu transakcji zabezpieczających kursy wymiany walut oraz stopę procentową 
(„Transakcje”). Transakcje były zawierane w związku z kontynuacją procesu refinansowania dotychczasowego 
zadłużenia grupy kapitałowej Spółki, obejmującego refinansowanie zadłużenia z tytułu niepodporządkowanych 
obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku i 
oprocentowaniu, odpowiednio, 11¾% dla transzy EUR oraz 11⅝% dla transzy USD (ang. EUR 542,500,000 Senior 
Notes due 2020, $500,000,000 Senior Notes due 2020) („Obligacje HY”), wyemitowanych przez podmiot zależny od 
Spółki - Eileme 2 AB (publ). Spłata zadłużenia z tytułu Obligacji HY wiązała się, między innymi, z zapłatą przez 
Polkomtel kwot związanych z przedterminowym wykupem obligacji serii D i E wyemitowanych przez Spartan Capital 
Holdings Sp. z o.o. (którego następcą prawnym jest Polkomtel) w dniu 26 stycznia 2012 r. oraz nabytych przez Eileme 
3 AB (publ). Szczegóły dotyczące spłaty Obligacji HY zawarte są w raporcie bieżącym spółki nr 1/2016 z 29 stycznia 
2016 r. Środki na zapłatę kwot związanych z przedterminowym wykupem obligacji serii D i E pochodziły z kredytu 
terminowego w złotych polskich udzielonego Polkomtel na podstawie znaczącej umowy kredytowej, tj. umowy 
kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r. zawartej przez Polkomtel wraz z innymi 
jednostkami zależnymi („Umowa Kredytów PLK”), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 
42/2015 z dnia 21 września 2015 r. 

W związku z koniecznością wymiany środków pochodzących z kredytu terminowego w polskich złotych, udzielonego 
na podstawie Umowy Kredytów PLK, na środki w walucie EUR oraz USD Polkomtel zawarł szereg transakcji 
zabezpieczających kursy wymiany walut. Dodatkowo, w celu ograniczenia ryzyka niekorzystnej zmiany stóp 
procentowych Spółka i Polkomtel zawarły szereg transakcji zamiany stóp procentowych typu IRS (ang. Interest Rate 
Swap). Łączna wartość Transakcji w przeliczeniu na polskie złote wyniosła 6.581,8 mln zł. 

Transakcje były zawierane w różnych terminach z różnymi bankami - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., 
ING Bank Śląski S.A., Société Générale Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A., BNP Paribas Fortis 
SA/NV oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. i obejmowały w szczególności: 

(i) transakcje walutowe typu forward na USD o łącznej wartości 529,0 mln USD (2.109,2 mln zł), z terminem 
rozliczenia ustalonym na dzień 27 stycznia 2016 r. i średnim kursem wymiany na poziomie 3,9872 PLN/USD, 

(ii) transakcje walutowe typu forward na EUR o łącznej wartości 570,0 mln EUR (2.472,6 mln zł), z terminem 
rozliczenia ustalonym na dzień 27 stycznia 2016 r. i średnim kursem wymiany na poziomie 4,3378 PLN/EUR oraz 
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(iii) transakcje zamiany stóp procentowych typu IRS (ang. Interest Rate Swap) o łącznej wartości 2.000,0 mln zł, 
polegających na zamianie płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową WIBOR 3M na płatność 
odsetek opartych o stałą stopę procentową w średniej wysokości 1,553%.Transakcje zostały zawarte na okres od 
30 czerwca 2016 r. do, odpowiednio w zależności od umowy, 28 i 30 września 2018 r. 

Wszystkie wyżej opisane Transakcje są oparte na bieżących warunkach rynkowych, nieodbiegających od ogólnie 
przyjętych dla tego typu transakcji. 

Transakcje zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, że ich łączna wartość oraz wartość Transakcji z każdym z 
następujących podmiotów: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Société Générale 
Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce i Bank Zachodni WBK S.A. przekroczyła 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za 
ostatnie cztery kwartały obrotowe.  

Raport bieżący nr 3 
29 stycznia 2016 r.  
 

Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu umów oraz dokonaniu czynności związanych z 
ustanowieniem zabezpieczeń w związku ze zmianą umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) zawartej przez 
Spółkę oraz jej jednostki zależne z konsorcjum instytucji finansowych w dniu 21 września 2015 r. („Umowa 
Kredytów”), o zawarciu której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 42/2015 (punkt 1) z 21 września 2015 r., 
do której przystąpiła w charakterze kredytobiorcy oraz gwaranta spółka pośrednio zależna od Spółki - Polkomtel Sp. z 
o.o. („Polkomtel”) oraz inne jednostki zależne Spółki. Zmiana Umowy Kredytów, przystąpienie do niej przez Polkomtel 
oraz przez inne podmioty nastąpiło na podstawie umowy zmieniającej oraz konsolidującej z dnia 21 września 2015 r., 
o zawarciu której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 42/2015 (punkt 3) z 21 września 2015 r. 

W dniu 29 stycznia 2016 r. Polkomtel, inne spółki z grupy Spółki wymienione poniżej oraz UniCredit Bank AG, Oddział 
w Londynie zawarły i podpisały umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie następujących zabezpieczeń: 

(i) zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w 
skład przedsiębiorstw Polkomtel oraz Plus TM Management sp. z o.o. dla których prawem właściwym jest prawo 
polskie; 
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(ii) zastawy finansowe i rejestrowe na udziałach w Polkomtel (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 
3.510.300.000 zł) oraz Plus TM Management sp. z o.o. (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 106.000 zł), 
dla których prawem właściwym jest prawo polskie, wraz z pełnomocnictwami do wykonywania praw 
korporacyjnych z udziałów w wyżej wymienionych spółkach; udziały obciążone zastawami reprezentują 100% 
kapitału zakładowego każdej ze spółek i stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki; Spółka posiada 
pośrednio 100% udziałów w Polkomtel oraz w Plus TM Management sp. z o.o. reprezentujących 100% głosów na 
zgromadzeniu wspólników tych spółek; 

(iii) zastawy finansowe i rejestrowe na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych Polkomtel oraz Plus 
TM Management sp. z o.o., dla których prawem właściwym jest prawo polskie; 

(iv) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Polkomtel oraz Plus TM Management sp. z o.o., dla których prawem 
właściwym jest prawo polskie; 

(v) hipoteka umowna, dla której prawem właściwym jest prawo polskie, na nieruchomości gruntowej będącej 
własnością Polkomtel, położonej w Warszawie, dzielnica Ursynów, w rejonie ulicy Baletowej, składającej się z 
działek o numerach 131/4 oraz 132/6, pod warunkiem założenia dla tych działek księgi wieczystej po odłączeniu 
z księgi wieczystej nr. WA2M/00210976/8; 

(vi) przelew na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umów hedgingowych przysługujących Polkomtel, dla którego 
prawem właściwym jest prawo angielskie; 

(vii) przelew na zabezpieczenie praw z umów ubezpieczenia składników majątkowych Polkomtel; 

(viii) zastaw na udziałach w Eileme 1 AB (publ) (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500.000 SEK), dla którego 
prawem właściwym jest prawo szwedzkie; udziały obciążone zastawem reprezentują 100% kapitału zakładowego 
spółki i stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki; Spółka posiada pośrednio 100% udziałów w Eileme 1 
AB (publ) reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki; 

(ix) na udziałach w Eileme 2 AB (publ) (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500.000 SEK), dla którego prawem 
właściwym jest prawo szwedzkie; udziały obciążone zastawem reprezentują 100% kapitału zakładowego spółki i 
stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki; Spółka posiada pośrednio 100% udziałów w Eileme 2 AB 
(publ) reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki; 
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Raport bieżący nr 3 
29 stycznia 2016 r.  
 

(x) zastaw na udziałach w Eileme 3 AB (publ) (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500.000 SEK), dla którego 
prawem właściwym jest prawo szwedzkie; udziały obciążone zastawem reprezentują 100% kapitału zakładowego 
spółki i stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki; Spółka posiada pośrednio 100% udziałów w Eileme 3 
AB (publ) reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki; 

(xi) zastaw na udziałach w Eileme 4 AB (publ) (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500.000 SEK), dla którego 
prawem właściwym jest prawo szwedzkie; udziały obciążone zastawem reprezentują 100% kapitału zakładowego 
spółki i stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki; Spółka posiada pośrednio 100% udziałów w Eileme 4 
AB (publ) reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki; 

(xii) oświadczenia Polkomtel oraz Plus TM Management sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, dla 
którego prawem właściwym jest prawo polskie. 

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Hipoteka powstanie z chwilą wpisu do 
odpowiedniej księgi wieczystej. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz Unicredit Bank AG, Oddział w Londynie, 
pełniącego funkcje agenta ds. zabezpieczeń. 

Łączna wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie, w księgach rachunkowych 
podmiotów zależnych Spółki wynosi 18.382 mln zł. 

Nie występują powiązania pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Unicredit Bank AG, 
Oddział w Londynie i osobami zarządzającymi Unicredit Bank AG, Oddział w Londynie. 

Aktywa, na których ustanowiono zabezpieczenie, zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na fakt, że 
ich łączna wartość przekroczyła 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe. 
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Komunikat prasowy 
27 stycznia 2016 r.  
 

Plus z najszybszym Internetem według badania UKE 

Według raportu będącego wynikiem zleconego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej badania jakości usług telefonii 
mobilnej w kategorii transmisji danych najszybszym był Internet Plusa. 

Badanie porównawcze jakości usług operatorów telekomunikacyjnych przeprowadzone zostało w grudniu ubiegłego 
roku przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu przez UKE. W trakcie badania wykonanych zostały 
dziesiątki tysięcy różnych testów usług z wykorzystaniem kart SIM operatorów sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile. 
Pomiary zrealizowane zostały na terenie całego kraju, a aż 83% wykonywanych zostało w ruchu. 

Zgodnie z opublikowanym 22 stycznia raportem średnia prędkość pobierania danych w sieci Plus to 25,19 Mb/s. To aż 
dwa razy szybciej niż w Play, a o 25% lepiej niż w T-Mobile i Orange. Wyniki szybkości pobierania danych w sieciach T-
Mobile i Orange wyniosły odpowiednio 20,64 Mb/s i 19,66 Mb/s, a w sieci Play 12,43 Mb/s. Plus miał również 
największy wskaźnik prędkości wysyłanych danych, który wyniósł 17,71 Mb/s. W przypadku pozostałych operatorów 
wyniki wyglądały następująco: T-Mobile - 16,87 Mb/s, Orange - 15,85 Mb/s i Play - 12,60 Mb/s. 

Przeprowadzone badania potwierdziły również pośrednio, że Plus ma największy w Polsce zasięg LTE. Aż 94% czasu 
badania transmisji danych w Plusie odbywało się właśnie z wykorzystaniem technologii LTE. Dla pozostałych 
operatorów było to 83% dla Play i 78% dla T-Mobile i Orange. Również na drogach pomiędzy miastami Plus uzyskał 
najlepsze parametry w tym zakresie i 83% czasu badania odbyło się w sieci LTE, dla Play było to 52% oraz po 38% dla 
Orange i T-Mobile.  

Więcej>>http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/plus-z-najszybszym-internetem-wedlug-badania-uke 
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Komunikat prasowy 
29 stycznia 2016 r.  
 
 

Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła refinansowanie dotychczasowego zadłużenia 

Grupa Cyfrowy Polsat spłaciła obligacje Senior Notes wyemitowane przez spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu – 
Eileme 2 AB (publ), stanowiące jeden z elementów finansowania udzielonego m.in. spółce Polkomtel, o wartości 
nominalnej 542,5 mln EUR i 500 mln USD, co kończy proces refinansowania dotychczasowego zadłużenia Grupy. W 
ramach przeprowadzonego procesu refinansowania Grupa we wrześniu 2015 r. zawarła z konsorcjum polskich i 
zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytów obejmującą kredyty terminowe w wysokości do 11,5 mld zł 
oraz kredyty rewolwingowe w wysokości do 1 mld zł oraz wyemitowała w lipcu 2015 r. niezabezpieczone obligacje 
korporacyjne na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Przeprowadzone działania zapewnią Grupie 
oszczędności odsetkowe w wysokości blisko 400 mln zł rocznie.  

Główne korzyści wynikające z zakończonego procesu refinansowania Grupy: 

• obniżka średniego kosztu odsetkowego o ok. 3 p.p. do ok. 3,6%, 

• znaczące oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 400 mln zł rocznie, 

• pozytywna zmiana struktury walutowej – wyłącznie polski złoty, 

• dywersyfikacja źródeł finansowania – banki i polscy obligatariusze, 

• ujednolicenie kowenantów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, 

• ograniczenie i ujednolicenie zestawu zabezpieczeń i możliwość ich zniesienia, gdy wskaźnik zadłużenia 
spadnie poniżej 1,75x, 

• zwiększenie elastyczności operacyjnej i finansowej Grupy – swoboda w przepływie gotówki umożliwia 
lepsze zarządzanie płynnością, 

• zwiększenie elastyczności w zakresie przyszłych projektów inwestycyjnych. 

Więcej>>http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/grupa-cyfrowy-polsat-zakonczyla-refinansowanie-dotychczasowego-
zadluzenia 
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-01-25 21,19 20,83 21,02 0,10% 5 001 

2016-01-26 21,04 20,70 21,00 -0,10% 4 535 

2016-01-27 20,98 20,53 20,84 -0,76% 8 519 

2016-01-28 21,06 20,41 20,50 -1,63% 10 562 

2016-01-29 21,51 20,60 21,51 4,93% 16 654 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

15 – 29 lutego 2016 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2015 r. 

29 lutego 2016 r. Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r. 
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