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Rp,pl 
16 kwietnia 2019 r. 
 

Z drogi do 5G trzeba usunąć przeszkody  
Autor: Urszula Zielińska 

3 kwietnia br. zostały uruchomione sieci 5G w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych. Jednak wdrażanie 
technologii 5G w części Europy może być nieco wolniejsze ze względu na dostępność częstotliwości, umiejętność 
budowy nowych stacji bazowych oraz konieczność ujednolicenia norm promieniowania elektromagnetycznego. 

Podczas debaty na temat 5G zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” Tomasz Muda, prezes Polkomtel 
Infrastruktura, zwrócił uwagę, że sieć w Korei nie wystartowała jeszcze w docelowej formie, lecz w modelu „non 
stand-alone”, który nie przynosi jeszcze tak wielkiej zmiany. Ponadto kraje, które obecnie uruchamiają 5G nie 
nakładają na operatorów obowiązku zagwarantowania neutralności sieci.  

W Polsce oczekujemy obecnie na strategię rządu w sprawie 5G (tzw. Plan dla 5G w Polsce), która ma wskazać 
sposób, koszty i podmioty odpowiedzialne za budowę tej sieci. Przeszkodą, która wymaga pilnej regulacji jest 
harmonizacja norm promieniowania elektromagnetycznego, które są w Polsce restrykcyjne, z normami w innych 
krajach Unii Europejskiej. Według ekspertów liberalizacja przepisów związanych z tym rodzajem promieniowania, 
nie tylko umożliwiłaby realną budowę 5G w Polsce, ale przyspieszyłaby również działanie sieci trzeciej i czwartej 
generacji. 

Rp.pl 
18 kwietnia 2019 r. 
 

Nowelizacja Megaustawy przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów  
Autor: Urszula Zielińska 

Ministerstwo Cyfryzacji przyjęło nowelizację tzw. Megaustawy. Zmiany w przepisach mają usprawnić budowę sieci 
szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

Zmieniona ustawa obniża koszty użytkowania tzw. pasa drogi przy nowych projektach inwestycyjnych (do maks. 20 
zł za metr kwadratowy rocznie), implementuje system monitoringu urządzeń emitujących pole 
elektromagnetyczne oraz mianuje Ministra Zdrowia jako osobę decyzyjną w sprawie regulowania norm PEM. 

Nowelizacja umożliwia Urzędowi Komunikacji Elektronicznej podpisywanie umowy inwestycyjnej z operatorem 
komórkowym w celu wyeliminowania białych plam Internetu. Ponadto nowa ustawa przewiduje wprowadzenie 
funduszu szerokopasmowego, który będzie zarządzany przez Ministra Cyfryzacji. Fundusz jest przeznaczony na 
m.in. rozwój sieci telekomunikacyjnych oraz promocje usług szerokopasmowego Internetu. 

 



Przegląd prasy 

3 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 15 – 28 kwietnia 2019 
 
 
 

Money.pl 
19 kwietnia 2019 r. 
 

Netia ma umowę z Pocztą Polską na budowę sieci transmisji za ok. 72 mln zł  
Autor: ISB News 

Poczta Polska podpisała z Netią umowę na budowę i utrzymanie nowej sieci WAN dla ok. 5 tys. placówek 
pocztowych. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, a wartość kontraktu to blisko 72 mln zł brutto. 

Sieć WAN powstanie z wykorzystaniem innowacyjnych technologii (m.in. elementów sztucznej inteligencji) tak aby 
obniżyć koszty i zmniejszyć zapotrzebowanie na przepustowość sieci. 

Rp.pl 
20 kwietnia 2019 r. 
 

Nowy, zaskakujący pomysł na przetarg na polskie 5G  
Autor: Urszula Zielińska 

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił dwie propozycje przydzielenia pasm dla sieci 5G. 

Podstawowy wariant zakłada przydzielenie czterech rezerwacji ogólnopolskich w paśmie 3,7 GHz (po 50 MHz 
każda).  

Regulator rozważa także opcję przetargu w paśmie 3,4-3,6 GHz. Przy takim rozwiązaniu operatorzy mogliby 
korzystać z większych zasobów (cztery rezerwacje, każda po 80 MHz). 

Na opinie rynku w sprawie propozycji UKE czeka do 14 maja br.  

Rp.pl 
25 kwietnia 2019 r. 
 

Premium Mobile rozwija sieć dystrybucji  
Autor: Marek Jaślan 

Premium Mobile, operator MVNO z grupy Cyfrowego Polsatu, nawiązał współpracę z Kolporterem, największym 
dystrybutorem prasy w Polsce. Od kwietnia br. klienci Premium Mobile mogą kupować i rejestrować w salonach 
Kolportera startery do rozmów telefonicznych. 
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Raport bieżący 11/2019 
16 kwietnia 2019 r. 

 

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii B w trybie oferty publicznej 

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom 
lub jest niedozwolone. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia przez Cyfrowy Polsat 
S.A. („Spółka”) programu emisji obligacji („Program”) oraz rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z 
tytułu obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 
1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2021 roku („Obligacje Serii A”), Zarząd Spółki niniejszym 
informuje o podjęciu w dniu 16 kwietnia 2019 r. uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 1.000.000 
niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości 
nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN („Obligacje Serii B”), emitowanych w ramach Programu w trybie art. 
33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), tj. w trybie oferty publicznej, o 
której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) ( „Oferta”). 

Więcej>> 

http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/informacja-podjeciu-decyzji-w-sprawie-emisji-obligacji-serii-b-w-trybie-oferty-publicznej
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Raport bieżący 12/2019 
19 kwietnia 2019 r. 

 

Przydział Obligacji Serii B 

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy 
Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN („Obligacje 
Serii B”), w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której 
mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), emitowanych 
w ramach programu emisji obligacji utworzonego w dniu 25 marca 2019 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje o 
podjęciu w dniu 19 kwietnia 2019 r. decyzji w sprawie dokonania przydziału 1.000.000 Obligacji Serii B, o wartości 
nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN. Obligacje Serii B zostały przydzielone 
łącznie 59 inwestorom. 

Prawa z Obligacji Serii B powstaną z chwilą ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym 
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa 
w §11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Emisja Obligacji Serii B planowana jest na dzień 26 kwietnia 2019 r. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE. 

Więcej>> 

http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/przydzial-obligacji-serii-b
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Raport bieżący 13/2019 
26 kwietnia 2019 r. 
 

Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 107.000 Obligacji Serii A oraz zawiadomienie o 
przedterminowym wykupie Obligacji Serii A, które do dnia przedterminowego wykupu Obligacji Serii A 
nie zostaną umorzone w związku z decyzją o umorzeniu 107.000 Obligacji Serii A 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat 
S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN, 
emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje Serii B”), Spółka niniejszym informuje, że w dniu 26 
kwietnia 2019 r. nabyła (odkupiła) w celu umorzenia 107.000 obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości 
nominalnej 107.000.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 21 lipca 2015 r. z datą wykupu określoną w 
warunkach emisji obligacji serii A na 21 lipca 2021 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00039 i notowanych w 
Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w 
ramach rynku Catalyst („Obligacje Serii A Objęte Odkupem w Celu Umorzenia”) od inwestorów uprawnionych z 
Obligacji Serii A Objętych Odkupem w Celu Umorzenia, którzy opłacili cenę emisyjną Obligacji Serii B, rejestrowanych 
w dniu 26 kwietnia 2019 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §11 Szczegółowych Zasad 
Działania KDPW, poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu emisji Obligacji Serii B z 
wierzytelnością inwestora z tytułu zbycia na rzecz Spółki Obligacji Serii A Objętych Odkupem w Celu Umorzenia. 
Spółka poinformuje o dokonaniu rejestracji Obligacji Serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym 
przez KDPW w drodze odrębnego raportu bieżącego, po jej zakończeniu. 

Spółka informuje, że w związku z powyższym w dniu 26 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o umorzeniu 
Obligacji Serii A Objętych Odkupem w Celu Umorzenia („Uchwała o Umorzeniu”). 

Ponadto, Spółka informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o przeprowadzeniu przez 
Spółkę przedterminowego wykupu wszystkich obligacji na okaziciela serii A z datą wykupu określoną w warunkach 
emisji obligacji serii A na 21 lipca 2021 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00039 i notowanych w Alternatywnym 
Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst („Obligacje Serii A”), które do dnia 
przeprowadzenia przedterminowego wykupu nie zostaną umorzone w związku z Uchwałą o Umorzeniu. 

Więcej>> 

 

http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/odkup-podjecie-decyzji-umorzeniu-107000-obligacji-serii-oraz-zawiadomienie-przedterminowym
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Raport bieżący 14/2019 
26 kwietnia 2019 r. 
 

Emisja Obligacji Serii B 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat 
S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN, 
emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje Serii B”), oraz raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 19 
kwietnia 2019 r. w sprawie przydziału 1.000.000 Obligacji Serii B, Spółka niniejszym informuje, że w związku z 
rejestracją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A. („KDPW”) w dniu 26 kwietnia 2019 r. 1.000.000 Obligacji Serii B, Spółka wyemitowała 1.000.000 Obligacji Serii 
B, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN. Spółka będzie ubiegać 
się o wprowadzenie Obligacji Serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub Bondspot S.A. („Bondspot”) w ramach rynku Catalyst. Pełna 
treść warunków emisji Obligacji Serii B zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji 
Serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW lub Bondspot w ramach rynku Catalyst. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE. 

Więcej>> 

http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/emisja-obligacji-serii-b


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-04-11 26,18 25,60 25,82 -0,23% 3,46 

2019-04-12 26,04 25,54 25,54 -1,08% 2,71 

2019-04-15 25,84 25,30 25,66 0,47% 3,29 

2019-04-16 26,38 25,60 25,96 1,17% 8,41 

2019-04-17 26,50 25,70 26,02 0,23% 8,04 

2019-04-18 26,30 25,92 26,16 0,54% 3,09 

2019-04-23 26,34 26,00 26,04 -0,46% 2,96 

2019-04-24 26,42 25,94 26,42 1,46% 10,33 

2019-04-25 26,44 25,96 26,14 -1,06% 6,95 

2019-04-26 26,72 26,00 26,72 2,22% 6,46 
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30 kwietnia  – 14 maja 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2019 r. 

14 maja 2019 r. Raport kwartalny za I kw. 2019 r. 

17 maja 2019 r. Dzień Inwestora: Telekomunikacja, Media, IT, Warszawa, DM PKO BP 

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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