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Telko.in
21 grudnia 2020 r.

Iliad ogłasza przymusowy wykup akcji Play Communications
Autor: Tomasz Świderek

Agencja PAP poinformowała, że Iliad ogłosił przymusowy wykup akcji właściciela P4.

Francuska grupa telekomunikacyjna chce przeprowadzić wykup akcji Play Communications 23 grudnia. Dotyczyć on będzie 
pakietu 3,3 proc. akcji spółki, które nie zostały kupione w trwającym od 19 października do 17 listopada wezwaniu. Po 
zamknięciu wezwania grupa Iliad kontroluje 96,7 proc. akcji Play Communications.

Wykup odbędzie się po 39 zł za akcję. Cena będzie więc taka jak w wezwaniu. Po wykupie Iliad zamierza wycofać akcje Play 
Communications z giełdy.

Businessinsider.pl
22 grudnia 2020 r.

Kanały Polsatu mają zniknąć z oferty kablowego giganta. Takiego rozwodu dawno nie było
Autor: Patryk Pallus

Większość kanałów tematycznych Telewizji Polsat ma zniknąć od stycznia 2021 roku z oferty Multimedia Polska, jednej z 
największych sieci kablowych w Polsce. Obu firmom nie udało się na razie porozumieć w sprawie dalszej współpracy. 

Multimedia Polska planuje wyłączyć osiem kanałów Polsatu za których reemisję sieć Multimedia płaciła Telewizji Polsat. 
Zastąpi je sześć stacji innych nadawców. Kanały naziemne Polsatu mają zostać w ofercie Multimediów.

Klienci Multimediów, którzy w swoich umowach mają zapis gwarantujący im dostęp do wyłączanych stacji Polsatu, mogą 
wypowiedzieć terminową umowę z operatorem bez konsekwencji.

Wyłączenie kanałów tak dużego nadawcy jak Polsat z tak dużej sieci jak Multimedia to pierwsza tak spektakularna sytuacja 
od lat. 
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Telko.in
22 grudnia 2020 r.

Play znów musi skorygować podatek dochodowy. Dopłaci 26 mln zł
Autor: Marek Jaślan

Spółka P4, operator sieci Play, poinformowała o złożeniu deklaracji korygującej w zakresie rozliczeń z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych za lata 2015, 2016 i 2017. Operator  zapłaci podatek w kwocie 19,4 mln zł oraz 6,6 mln zł 
odsetek ustawowych. 

Jest to kolejna korekta podatkowa, której musi dokonać Play. W połowie grudnia operator informował o korekcie w kwocie 
ponad 26,6 mln zł plus blisko 10,7 mln zł odsetek ustawowych, a w końcu listopada o korekcie na kwotę 25,5 mln zł.

Puls Biznesu
23 grudnia 2020 r.

Cyfrowy Polsat dokupi resztę Netii
Autor: Marcel Zatoński

Grupa Zygmunta Solorza ogłasza wezwanie na 34 proc. akcji Netii, brakujących jej do pełnej kontroli nad telekomunikacyjną 
spółką. Płaci 4,8 zł za walor.

Niespełna dwa lata temu Cyfrowy Polsat skupił z giełdy blisko 66 proc. jej kapitału, a teraz zamierza zdobyć resztę. Po 
zamknięciu sesji giełdowej w środę, 23 grudnia, Cyfrowy Polsat poinformował, że jeszcze tego samego dnia ogłosi wezwanie 
na 114,17 mln akcji Netii, stanowiących 34 proc. kapitału spółki.

Jeśli na wezwanie odpowiedzą wszyscy mniejszościowi akcjonariusze Netii, to przy takiej cenie Cyfrowy Polsat będzie musiał 
zapłacić za 34-procentowy pakiet 548 mln zł. Na zamknięciu środowej sesji za jedną akcję Netii płacono 4,62 zł. Poza grupą 
Zygmunta Solorza znaczące pakiety w spółce mają NN OFE (5,51 proc.) i PZU OFE Złota Jesień (5,26 proc.), a także 
powiązany ze Zbigniewem Jakubasem FIP 11 FIZ AN (7,52 proc.).

W poprzednim wezwaniu, zakończonym wiosną 2018 r., grupa Zygmunta Solorza za jeden walor Netii płaciła 5,77 zł.



Ostatnie wydarzenia

4 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 – 27 grudnia 2020

Raport bieżący nr 34/2010
23 grudnia 2020 r.

Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 r. Spółka podjęła decyzję o 
ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż 114.173.459 akcji wyemitowanych przez Netia S.A. („Netia”) 
uprawniających do wykonywania 114.173.459 głosów na walnym zgromadzeniu Netii, co stanowi około 34,02% 
kapitału zakładowego Netii oraz około 34,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii („Wezwanie”). W 
dniu 23 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę wyrażającą zgodę na ogłoszenie Wezwania 
przez Spółkę.

Wezwanie zostanie ogłoszone w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego. Spółka posiada 221.404.885 akcji 
Netii uprawniających do wykonywania 221.404.885 głosów na walnym zgromadzeniu Netii, co stanowi około 65,98% 
kapitału zakładowego Netii oraz około 65,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii. W wyniku 
Wezwania Spółka zamierza osiągnąć 335.578.344 akcji Netii uprawniających do 335.578.344 głosów na walnym 
zgromadzeniu Netii, tj. 100% łącznej liczby akcji Netii i głosów na walnym zgromadzeniu Netii.

Ogłoszenie Wezwania nastąpi na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080). Ogłoszone Wezwanie będzie bezwarunkowe.

Cena akcji Netii w Wezwaniu została określona na 4,80 zł (cztery złote osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję Netii.

W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Netii w Wezwaniu, rozpoczęcie 
przyjmowania zapisów na akcje Netii nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 r., a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi 
w dniu 26 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania będzie dostępna w serwisie PAP.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-12-21 29,20 27,94 28,74 - 0,62 12,25

2020-12-22 29,00 28,10 28,76 0,07 4,86

2020-12-23 28,98 28,38 28,98 0,76 4,29

2020-12-24 28,98 28,98 28,98 0,00 0,00



Kalendarz inwestora

6 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 – 27 grudnia 2020

11 stycznia 2021 r. Wypłata dywidendy - II transza

20 – 21 stycznia 2021 r. TOP PICKS 2021 by TRIGON (konferencja wirtualna)

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

11 marca – 25 marca 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2020 r.

25 marca 2021 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

28 kwietnia – 12 maja 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2021 r.

12 maja 2021 r. Raport kwartalny za I kw. 2021 r.

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

4 sierpnia – 18 sierpnia 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2021 r.

18 sierpnia 2021 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

26 października – 9 listopada 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2021 r.

9 listopada 2021 r. Raport kwartalny za III kw. 2021 r.


