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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

29.05 Rzeczpospolita: Emitel chce konkursu na nowe kanały naziemne 

Autor: Magdalena Lemańska 

W ramach najnowszego pakietu bezpłatnej telewizji naziemnej MUX-
8 widzowie powinni móc oglądać nawet 7 kanałów. Tymczasem, 
dostępnych jest tylko 4, bo swoich programów nie zaczęła nadawać 
TVP, tłumacząc się m.in. problemami finansowymi. W skali roku na 
braku oferty TVP Emitel straci 18 mln zł.  

Operator wnioskował w styczniu do UKE, aby urząd wyznaczył 
horyzont czasowy, w jakim TVP byłaby zobowiązana uruchomić 
swoje kanały na MUX-8, jednak urząd postępowanie umorzył, 
wskazując, że Emitel ma obowiązek zapewnić TVP dostęp do nowego 
multipleksu.  

Wobec powyższego Emitel złożył wniosek do UKE o zmianę 
rezerwacji, w którym zawarł dwa scenariusze. W pierwszym Emitel 
spośród podmiotów, które mają koncesją na nadawania telewizji, 
wybrałby w ramach konkursu trzech nowych nadawców do nowego 
pakietu stacji. W drugim spółka proponuje, aby KRRiT ogłosiła 
konkurs na uzupełnienie marnujących się trzech miejsc na nowe 
kanały. W obu przypadkach TVP nadal będzie mogła wziąć udział w 
konkursach i zaistnieć na MUX-8.  

31.05 Parkiet: Play już w lipca wejdzie na warszawski parkiet 

Autor: Urszula Zielińska 

Według dziennika „Parkiet” zapadła już decyzja, że P4, operator sieci 
Play, zadebiutuje na GPW w drugiej połowie lipca. Firmą notowaną 
na GPW będzie najprawdopodobniej Impera Holdings, spółka matka 
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31.05 P4. Do KNF do tej pory nie wpłynął bowiem prospekt emisyjny spółki 
P4, a obligacje Impery są notowane na giełdzie w Luksemburgu. 

Można się spodziewać, że wartość IPO wyniesie ok. 2,5 mld zł. 
Zgodnie z zapowiedziami część tych środków ma zostać 
przeznaczona na wcześniejszy wykup obligacji Impery Holdings, który 
łączny nominał to 500 mln euro. Dodatkowo zarząd Playa przyjął 
niedawno nową strategię, zakładającą inwestycje we własną 
ogólnopolską sieć masztów i uniezależnienie się telekomu od umów 
o tzw. roamingu krajowym. Operator dołączył do już 
opublikowanych wyników za I kwartał suplement, zawierający 
informacje o aktywnych użytkownikach, czyli kartach SIM, które 
przynoszą firmie przychód. Jak wynika z przedstawionych danych, 
liczba takich kart jest o 2,4 mln mniejsza, niż wynosi łączna liczna 
SIM-ów przekładająca się na 27% udział w rynku telekomu. W końcu 
marca Play obsługiwał 8,17 mln aktywnych klientów kontraktowych i 
3,77 mln aktywnych użytkowników telefonii na kartę.  

31.05 Puls Biznesu: Inea poszuka partnera 

Autor: Magdalena Wierzchowska 

Wielkopolski operator telekomunikacyjny Inea w ciągu 5 ostatnich lat 
zainwestował w rozwój sieci 1 mld zł, a przez kolejne 3-5 lat chce 
wydać kolejne 500 mln zł.  

Jak wynika z danych UKE z 2015 r., Inea ma 11% udziału w rynku 
FTTH – tyle, ile Orange Polska i Netia razem wzięte. Na koniec 2016 r. 
grupa obsługiwała 240 tys. abonentów w segmencie detalicznym, 
sprzedając im średnio dwie usługi. Jest silnym numerem 4 na rynku 
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31.05 operatorów sieci kablowych. W 2016 r. grupa miała 281 mln zł 
przychodów, a ostatnia podawana EBITDA, za 2015 r., oscylowała 
wokół 100 mln zł.  

Inea zastanawia się nad rozpoczęciem inwestycji w innych obszarach 
i analizuje opcje rozwoju. Proces poszukiwania inwestora jest na 
bardzo wczesnym etapie i wszystkie scenariusze wchodzą w grę – od 
private equity poprzez gracza z branży telekomunikacyjnej po 
fundusz infrastrukturalny.  

Eksperci są zdania, że konsolidacja rynku kablowego jest 
nieuchronna, jednak do tej pory większość transakcji nie została 
sfinalizowana.  

2.06 Rzeczpospolita: Decyzja dla UPC i Multimediów za kilka miesięcy 

Autor: ziu 

Najważniejszą pod względem wartości sprawą, jaką obecnie zajmuje 
się UOKiK, jest konsolidacja operatorów telewizji kablowej: UPC i 
Multimedia Polska (transakcja warta ma być 3 mld zł).  

Ze słów Marka Niechciała, prezesa UKOiK, wynika, że urząd wysunie 
tzw. zastrzeżenia, po których UPC będzie mogło przedstawić 
propozycje. Zdaniem prezesa UOKiK ostatecznej decyzji w tej 
sprawie można spodziewać się za kilka miesięcy. Nie ukrywa przy 
tym, że doświadczenia urzędu przy okazji warunkowej zgody 
udzielonej UPC na zakup sieci Aster nie są zachęcające. Problemem 
jest postawienie nabywcy warunków, których spełnienie byłoby 
realne i faktycznie korzystne dla konsumentów.  
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2.06 PAP: Tomasz Szopa zrezygnował z funkcji prezesa Netii, Katarzyna 
Iwuć p.o. prezesa 

Autor: gsu/ jtt/ 

Tomasz Szopa zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Netii. Rada 
nadzorcza Netii powołała Katarzynę Iwuć na p.o. prezesa, dyrektora 
ds. finansowych - podała spółka w komunikacie. 

Rezygnacja Szopy jest skuteczna z momentem jej złożenia. Szopa nie 
przedstawił przyczyn rezygnacji. Był prezesem Netii od grudnia 
2015r. 

Netia podała także, że rada nadzorcza oddelegowała członka rady 
Stefana Radzimińskiego do czasowego wykonywania obowiązków 
członka zarządu spółki ds. projektów strategicznych i techniki, na 
okres od 1 czerwca do 1 września 2017 roku. Ponadto spółka w 
komunikacie prasowym poinformowała, że stanowisko dyrektora 
generalnego rynku B2C objął Tomasz Dakowski.  
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Raport bieżący nr 13 
31 maja 2017 r. 
 

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 
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 2016 oraz sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2016,  

b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, 

c) sprawozdania z działalności Netshare Sp. z o.o. (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 30 
listopada 2016 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. oraz sprawozdania  
finansowego Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.  

d) sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze (spółki przejętej przez 
Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 7 kwietnia 2017 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 
2016 r. 

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu 
co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. 
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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 2016. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2016. 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 
Spółki w roku obrotowym 2016. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Netshare Sp. z 
o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Netshare Sp. z o.o. za 
okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Metelem Holding 
Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016. 

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku 2016. 

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku 2016. 

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Netshare Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez 
nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. 

20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Metelem Holding Company Ltd. absolutorium z 
wykonania przez nich obowiązków w okresie  od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Netshare Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016. 
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23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Metelem Holding Company Ltd. za rok obrotowy 2016. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. 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. 

25. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

  

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:  

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2017 roku, przygotowane 
zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych;  

2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 
dzień 27 czerwca 2017 roku.  

3. Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. oraz Eileme 1 AB 
(publ), Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), stanowiący załącznik do uchwały nr 38 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 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. 

Raport bieżący nr 14 
2 czerwca 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 – zawiadomienie drugie 

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;  
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Raport bieżący nr 14 
2 czerwca 2017 r. 
 

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. 

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, 
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Raport bieżący nr 14 
2 czerwca 2017 r. 
 

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

Dokumenty Połączeniowe są 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 drugim. 

 

Komunikat prasowy 
2 czerwca 2017 r.  

Oświadczenie dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o 
radiofonii i telewizji, popularnie zwanej „ustawą o abonamencie” 

W Sejmie zostało dzisiaj złożone pismo podpisane przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, ITI Neovision S.A. 
(operator platformy nc+) oraz Cyfrowy Polsat S.A. Operatorzy występują w obronie praw swoich abonentów. Pismo 
zostało również przesłane szefom partii reprezentowanych w parlamencie. Wystąpienie dotyczy projektu nowej 
ustawy o abonamencie. Jego sygnatariusze sprzeciwiają się nierównemu traktowaniu obywateli oraz łamaniu 
przepisów chroniących ich dane osobowe i jednocześnie apelują o wprowadzenie dojrzałych, sprawiedliwych i 
stabilnych rozwiązań w zakresie finansowania mediów publicznych. 

Więcej>> Treść oświadczenia 

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu   29 maja – 4 czerwca 2017 
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2017-05-29 27,00 26,35 26,50 -0,56% 9 752 

2017-05-30 27,09 26,16 27,09 2,23% 13 280 

2017-05-31 27,46 26,40 26,72 -1,37% 67 805 

2017-06-01 27,04 26,54 26,99 1,01% 8 677 

2017-06-02 27,39 26,68 27,14 0,56% 7 349 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

27 czerwca 2017 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

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 półrocznego za I półrocze 2017 r. 

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

12 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu   29 maja – 4 czerwca 2017 
 


