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Bankier.pl

2 czerwca 2020 r.

Rynek reklamy w Polsce wzrósł w I kw. o 0,5 proc. do 2,1 mld zł
Źródło: PAP Biznes

Według danych holdingu reklamowego Publicis Groupe, w pierwszym kwartale 2020 r. wartość rynku
reklamowego w Polsce wyniosła 2,1 mld zł, co stanowi wzrost o 0,5%. Spadki zanotowały wszystkie media
z wyjątkiem Internetu (+7,5%) i radia (+1%). Telewizja i outdoor straciły odpowiednio 3,1% oraz 3,5%, natomiast
dzienniki i magazyny 11,8% oraz i 8,4%. Wydatki reklamowe w kinach spadły o 13,5%, na co wpłynęło zamknięcie
kin od połowy marca br. w związku z epidemią koronawirusa.

Zdaniem Publicis Groupe pierwszy kwartał był ostatnim w tym roku z dodatnią dynamiką wydatków reklamowych.

"Patrząc w skali całego roku 2020 na rynek polski według nas możliwe są dwa scenariusze, uzależnione oczywiście
od przebiegu sytuacji covidowej. Jeśli będziemy obserwować spadek zachorowań i kolejne etapy odmrażania
gospodarki, rynek reklamowy według naszych estymacji spadnie w 2020 o 7,3 proc. Jeżeli jednak liczba
zachorowań będzie rosła i będziemy mieli do czynienia z ponownym wprowadzaniem obostrzeń
w funkcjonowaniu, wówczas przewidujemy, że rynek reklamowy spadnie o 14 proc. w skali roku. Szacunki Komisji
Europejskiej wskazują, że w kolejnym roku, w którym świat będzie mógł już pracować na pełnych obrotach, nastąpi
szybkie odbicie i wzrost PKB wyniesie aż 6,3 proc. w strefie euro i 4,1 proc. w Polsce. Miejmy nadzieję, że ten
scenariusz się sprawdzi" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym dyrektor ds. Inwestycji Iwona
Jaśkiewicz-Kundera.

Parkiet.com

2 czerwca 2020 r.

Orange Polska w lipcu uruchomi sieć 5G
Autor: Urszula Zielińska

Orange Polska poinformował, że zamierza uruchomić 1 lipca sieć 5G na bazie posiadanych już częstotliwości
2,1 GHz. W pierwszym etapie sieć będzie obejmować 1600 nadajników, a w jej zasięgu znajdzie się 6 milionów
osób, m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz Katowicach.

Dotychczas o uruchomieniu komercyjnej sieci 5G w paśmie 2,6 GHz poinformował Polkomtel, operator sieci Plus
(Grupa Cyfrowy Polsat). Usługi 5G na bazie pasma 2,1 GHz będę świadczyć również sieci Play oraz T-Mobile Polska.



Przegląd prasy

3 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 1 – 7 czerwca 2020

PAP Biznes

4 czerwca 2020 r.

Orange Polska ma porozumienie ze związkami m.in. ws. zmian w nagrodach jubileuszowych
Autor: kuc/osz

Orange Polska zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące m.in. zmian w zasadach wypłacania
nagród jubileuszowych.

Uzgodniono, że dotychczasowy system nagród jubileuszowych przestanie istnieć od kwietnia 2021 roku.
Równocześnie, w okresie kwiecień - grudzień 2021 pracownicy, którzy osiągną staż pracy w przedziale 15-30 lat
otrzymają jednorazową nagrodę jubileuszową w wysokości uzależnionej od stażu pracy.

W rezultacie, zostaną rozwiązane rezerwy z tytułu zobowiązań spółki do wypłaty przyszłych nagród jubileuszowych.
Efekt finansowy powyższych zmian zostanie uwzględniony w wynikach drugiego kwartału 2020 roku.

Spółka podała, że negocjacje wynikały z chęci częściowego zrekompensowania negatywnego wpływu pandemii
COVID-19 na cele biznesowe Orange Polska.

Parkiet.com

5 czerwca 2020 r.

Cyfrowy Polsat > Zarząd za dywidendą. Tegoroczna wypłata wyższa, ale w ratach
Autor: ZIU

Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 1 złoty na akcję.
To o 7 groszy więcej niż rok wcześniej. Propozycja Zarządu zyskała akceptację Rady Nadzorczej.

Spółka proponuję wypłatę dywidendy w dwóch ratach: pierwsza rata w kwocie 0,35 zl na akcję zostałaby
wypłacona w dniu 22 października 2020 roku, a druga rata w kwocie 0.65 zł na akcję w dniu 11 stycznia 2021 roku.

Proponowana przez Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomendacja uwzględnia ewentualny udział w planowanym
procesie sprzedaży pasma 3,4-3,8 GHz, zakup Grupy Interia, uwarunkowania ekonomiczne związane z epidemią
i nowe projekty.
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Raport bieżący 202020

3 czerwca 2020 r.

Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2019 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie
przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2019.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

• przeznaczenie całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 586.802.125,73 złotych (słownie:
pięćset osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt trzy
grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz

• przeznaczenie kwoty 52.743.890,27 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści trzy
tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) z kapitału zapasowego na wypłatę
dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość kapitału zapasowego możliwego do dystrybucji wynosiła na dzień 31
grudnia 2019 roku prawie 3,4 mld złotych.

Łączna kwota rekomendowanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wynosi 639.546.016,00 zł (słownie: sześćset
trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy szesnaście złotych), tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty)
na jedną akcję.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby, stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dzień
dywidendy został ustalony na dzień 15 października 2020 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch
następujących transzach:

• wypłata pierwszej transzy w kwocie 223.841.105,60 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony osiemset
czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na
jedną akcję – w dniu 22 października 2020 roku oraz

• wypłata drugiej transzy w kwocie 415.704.910,40 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów siedemset cztery
tysiące dziewięćset dziesięć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,65 zł (słownie sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną
akcję – w dniu 11 stycznia 2021 roku. Więcej >>

https://grupapolsat.pl/pl/archive/wniosek-zarzadu-opinia-rady-nadzorczej-dotyczaca-podzialu-zysku-za-rok-obrotowy-zakonczony
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2020-06-01 26,72 25,58 26,34 0,84 16,00

2020-06-02 26,86 25,96 26,86 1,97 21,04

2020-06-03 27,56 26,50 26,60 - 0,97 16,57

2020-06-04 26,66 26,12 26,66 0,23 23,29

2020-06-05 28,00 26,44 28,00 5,03 24,69
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13 – 27 sierpnia 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r.

27 sierpnia 2020 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.

27 października – 10 listopada 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2020 r.

10 listopada 2020 r. Raport kwartalny za III kw. 2020 r.


