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Wirtualnemedia.pl

17 czerwca 2020 r.

UOKiK zgodził się na przejęcie Virgin Mobile Polska przez Play
Autor: tw

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na nabycie 100% udziałów Virgin Mobile Polska
(MVNO) przez spółkę P4, operatora sieci Play.

Cena nabycia udziałów wyniosła 13,4 mln euro (ok. 60,7 mln zł).

Play zakłada, że po uwzględnieniu kosztów integracji i przewidywanych synergii przejęcie Virgin Mobile Polska
powinno mieć pozytywny wpływ na skorygowaną EBITDA oraz wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy spółki
w ciągu 24 miesięcy od sfinalizowania transakcji.

Według danych z wiosny ub.r. Virgin Mobile Polska miał ok. 420 tys. klientów. W 2018 roku firma zanotowała
98,38 mln zł przychodów (wobec 97,51 mln zł rok wcześniej) oraz 101,43 mln zł kosztów operacyjnych (wobec
118,58 mln zł rok wcześniej). Strata netto za 2018 rok wyniosła 40,01 mln zł (wobec straty w wysokości 21,8 mln zł
rok wcześniej).

PAP Biznes

17 czerwca 2020 r.

WZ Orange PL za przeniesieniem zysku za '19 na kapitał rezerwowy, który może trafić na dywidendę
Autor: pr/ asa/

Walne zgromadzenie Orange Polska podjęło decyzję o przeniesieniu zysku netto spółki za 2019 rok w kwocie 88,3
mln zł na kapitał rezerwowy, który może zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy w kolejnych latach.

W lutym br. zarząd Orange Polska poinformował, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w 2020 roku.
Ostatnia wypłata, w wysokości 0,25 zł na akcję, miała miejsce w 2016 roku.



Ostatnie wydarzenia
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Komunikat prasowy

19 czerwca 2020 r.

„Wydarzenia” i Polsat News najbardziej rzetelne w kampanii wyborczej

Polacy uznali „Wydarzenia” Polsatu oraz Polsat News za najbardziej rzetelne w kampanii wyborczej - według sondażu
IBRIS przeprowadzonego na zlecenie portalu Onet.pl przedstawiającego opinie Polaków na temat
najpopularniejszych programów telewizyjnych.

„Wydarzenia” za rzetelne uznało 41,2% respondentów. To najlepszy wynik spośród wszystkich badanych
programów. Drugie miejsce zajął Polsat News z wynikiem 36,9%, który wyprzedził zarówno kanały informacyjne
(TVN24 i TVP Info), jak główne programy konkurencji (Fakty i Wiadomości). Kolejne miejsca za Wydarzeniami
i Polsat News zajęły TVN24 (35,8%), Fakty TVN (35,1%), TVP Info (21%) i ostatnie miejsce Wiadomości TVP1
(17,5%).

Chcę przede wszystkim podziękować widzom za zaufanie i docenienie naszej pracy – parafrazując pewne słowa –
warto być obiektywnym i niezależnym. Tego typu badania są szczególne ważne dla dziennikarzy, bo oceniają nas ci,
dla których robimy nasze programy, czyli widzowie. Obiecuję, że nadal będziemy walczyć o jak największą
rzetelność w polskich mediach – to jest nasz, dziennikarzy obowiązek wobec milionów naszych widzów – mówi
Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

Cieszymy się, że po raz kolejny nasze programy informacyjne według badań są uznawane za najbardziej rzetelne
i cieszą się zaufaniem widzów. To zasługa świetnego zespołu dziennikarskiego, który każdego dnia ciężko pracuje
by w sposób obiektywny przedstawiać najważniejsze informacje, którymi żyje kraj i świat - mówi Adam Nowe,
Członek Zarządu Telewizji Polsat.

Od 1 czerwca na antenie Polsatu i Polsatu News, główne wydanie „Wydarzeń” wraz z „Gościem Wydarzeń” zostały
wydłużone do 60 minut. Wcześniej wydłużone zostały wydania „Wydarzeń” o 15:50 i 12:50, które od marca jest
również emitowane na antenie głównej Polsatu. Ponadto o 21:50 widzowie mogą śledzić podsumowanie dnia w
emitowanych wyłącznie w Polsat News „Wydarzeniach Wieczornych”.
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Raport bieżący 21/2020

17 czerwca 2020 r.

Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 roku powziął informację
o zarejestrowaniu w dniu 16 czerwca 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 maja 2020 roku w ten sposób, że uchylono jego dotychczasowe brzmienie w całości i nadano mu nową
treść w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszego raportu.

Załącznik: Statut Cyfrowego Polsatu S.A. (.pdf)

https://grupapolsat.pl/sites/default/files/statut_cyfrowy_polsat_s.a._20200525_pl.pdf


Akcje Cyfrowego Polsatu
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2020-06-15 27,06 26,12 26,40 - 25,05

2020-06-16 26,90 26,32 26,68 1,06 13,43

2020-06-17 27,64 26,62 27,46 2,92 11,47

2020-06-18 27,32 26,84 27,08 - 1,38 7,13

2020-06-19 27,94 26,66 27,68 2,22 46,98



Kalendarz inwestora
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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.

5 – 7 października 2020 r. Konferencja ERSTE (online) „The Finest CEElection Investor Conference 2020”

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.


