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Wirtualnemedia.pl
1 grudnia 2020 r.

Z oferty Multimedia Polska znikną kanały Polsatu, klienci mogą wypowiedzieć umowy
Autor: TW

Operator Multimedia Polska poinformował, że od stycznia 2021 roku w jego ofercie telewizji cyfrowej nie znajdą się
następujące kanały Telewizji Polsat: Polsat 2, Polsat News HD, Polsat Cafe HD, Polsat Play HD, Disco Polo Music,
Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Film HD. W ofercie Multimediów są one objęte gwarancją operatora.

Operator poinformował ponadto swoich klientów, że prawdopodobnie będzie wkrótce zmuszony do całkowitego
zaprzestania dostarczania powyższych kanałów, jaki i pozostałych programów Telewizji Polsat. Informacje na temat
terminów wyłączenia konkretnych kanałów zostaną przekazane klientom do 20 grudnia br.

W komunikacie Multimedia Polska potwierdzono, że w związku z usunięciem stacji Telewizji Polsat każdy abonent
usługi telewizyjnej może złożyć wypowiedzenie umowy.

Wirtualnemedia.pl
1 grudnia 2020 r.

Telewizja Puls przenosi sprzedaż czasu reklamowego z TVN Media do Polsat Media
Autor: TW

Polsat Media (Grupa Cyfrowy Polsat) wygrał konkurs na sprzedaż reklam w kanałach Telewizji Puls i od stycznia
2021 roku będzie odpowiadać za sprzedaż ich czasu reklamowego.

Wcześniej przez 10 lat sprzedaż oferty reklamowej stacji Telewizji Puls była prowadzona przez TVN Media.
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Satinfo24.pl
2 grudnia 2020 r.

TV Puls i PULS 2 od 1 stycznia 2021 roku w ofercie Polsat Media
Autor: Grzegorz Stapiński

Od początku 2021 roku oferta biura reklamy Polsat Media (Grupa Cyfrowy Polsat) powiększy się o Telewizję Puls,
nadawcę dwóch ogólnopolskich stacji naziemnych – Telewizji Puls i Puls 2 – i trzecią największą telewizję komercyjną
w kraju.

Tym samym, od stycznia 2021 roku oferta reklamowa Polsat Media będzie liczyć 80 stacji. Dzięki temu Polsat Media
stanie się największym biurem reklamy zarówno pod względem liczby obsługiwanych kanałów, jak i udziału
w oglądalności (prawie 40% w grupie A16-49) oraz udziału w rynku reklamy telewizyjnej.

PAP Biznes
3 grudnia 2020 r.

Grupa Orange nie ma planów wycofania Orange Polska z giełdy
Autor: epo/ asa/

Grupa Orange, która poinformowała ostatnio o intencji wycofania z obrotu publicznego spółki Orange Belgium, nie
zamierza wycofać z giełdy Orange Polska.

Jak poinformował PAP Biznes rzecznik Grupy Orange, „sytuacja w Polsce jest dziś bardzo różna w porównaniu z
Belgią, więc nie jest to temat, który dziś jest dla nas przedmiotem dyskusji".



Ostatnie wydarzenia

4 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 30 listopada – 6 grudnia 2020

Komunikat prasowy
30 listopada 2020 r.

Ponad 1 mln złotych odszkodowania za piractwo telewizyjne | Zapadł przełomowy wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział II Karny wydał wyrok w głośnej sprawie mieszkańca powiatu krakowskiego, który
zajmował się procederem nielegalnego udostępniania sygnału płatnych platform telewizyjnych (tzw. „sharing”).
Zgodnie z wyrokiem Sądu oskarżony musi naprawić wyrządzone szkody i zapłacić pokrzywdzonym – CANAL+ Polska
oraz Cyfrowemu Polsatowi – kwotę ponad 1 miliona złotych. To rekordowa kwota w historii walki z procederem
sharingu w Polsce. Mężczyzna został skazany również na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres trzech lat.
Wyrok jest prawomocny.

Mężczyzna został zatrzymany w marcu 2018 roku w domu jednorodzinnym na terenie powiatu krakowskiego, gdzie
zbudował całą infrastrukturę służącą do nielegalnego dzielenia sygnału telewizyjnego. Policjanci zabezpieczyli tam
sprzęt elektroniczny pełniący rolę serwerów „sharingowych” oraz dekodery i komputery. Do serwera wpiętych było
kilkadziesiąt kart abonenckich, umożliwiających odbiór płatnej, kodowanej telewizji, która następnie za pomocą
internetu była udostępniana nieuprawnionym osobom. Organizator "sharingu", za udostępnianie płatnej telewizji
innym, pobierał opłaty, które były znacznie niższe niż przy zawarciu legalnej umowy. W trakcie przeszukania policjanci
znaleźli gotówkę w kwocie prawie 180 tys. zł.

Oskarżony został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. Polegał on na tym, iż –
działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – świadczył usługi niedozwolone przy użyciu uprzednio
zaprojektowanych i przystosowanych przez siebie urządzeń niedozwolonych, umożliwiając osobom nieuprawnionym
nielegalny dostęp do programów płatnych platform satelitarnych Cyfrowego Polsatu S.A. i NC+ (obecnie CANAL+
Polska), co stanowi przestępstwo z art. 6 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie
usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. 2002 nr 126 poz.
1068).

Sąd na mocy art. 46. § 1 k.k. zasądził wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na
rzecz pokrzywdzonych:

• Cyfrowy Polsat S.A. kwoty 526 299,53 złotych,
• Canal+ Polska S.A. kwoty 526 299,53 złotych.

Sprawa miała charakter rozwojowy i w toku postępowania zatrzymano jeszcze jednego podejrzanego w tej sprawie.
Drugi z mężczyzn został również prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby
oraz zapłatę odszkodowania na rzecz pokrzywdzonych.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-11-30 26,88 26,44 26,70 - 1,48 47,58

2020-12-01 26,78 26,14 26,46 - 0,90 12,56

2020-12-02 27,30 26,30 27,00 2,04 19,34

2020-12-03 27,78 27,08 27,48 1,78 12,64

2020-12-04 27,70 27,26 27,66 0,66 8,59
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1 – 4 grudnia 2020 r. Konferencja WOOD's Winter Wonderland EME Conference | December 2020 | Prague (online)

11 stycznia 2021 r. Wypłata dywidendy - II transza

28 stycznia 2021 r. ERSTE GROUP Conviction Equity Investors Conference (konferencja wirtualna)

16-17 marca 2021 r. Konferencja PKO BP CEE Capital Markets Conference (online)

18-19 maja 2021 r. Konferencja PKO BP CEE Telecommunications, Media and IT (online)


