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Raport bieżący 34/2019 
27 listopada 2019 r. 
 

 

Odstąpienie od umowy dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego wraz z zapewnieniem wsparcia  
i rozwoju 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu informacji o decyzji 
podjętej przez zarząd spółki zależnej Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”) dotyczącej przekazania w dniu 27 listopada 
2019 roku spółce Huawei Polska sp. z o.o. („Huawei”) oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu  
23 czerwca 2016 roku („Oświadczenie”) dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego BES wraz z zapewnieniem 
wsparcia i rozwoju („Umowa”). 

Decyzja Polkomtelu wynika między innymi z faktu, iż pierwotny harmonogram przewidywał zakończenie projektu  
w ciągu 18 miesięcy, a obecnie mija już 41 miesiąc od momentu podpisania umowy. Termin wdrożenia nie został 
dotrzymany, pomimo podpisania aneksu przedłużającego. 

Polkomtel poinformował spółkę Huawei, iż zamierza wystąpić z roszczeniami wynikającymi ze złożenia 
Oświadczenia jak również z informacjami na temat rozliczeń związanych ze zwrotem wzajemnie spełnionych 
świadczeń (w tym z żądaniem zwrotu zapłaconego wynagrodzenia). Jednocześnie Polkomtel poinformował 
Huawei, iż niespełnienie powyższych roszczeń spowoduje uruchomienie procedury zrealizowania gwarancji 
bankowej oraz procedur dochodzenia zapłaty należności. 
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Rzeczpospolita 
29 listopada 2019 r. 
 

 

Plus odstąpił od umowy z Huawei na system IT 
Autor: Urszula Zielińska 

Polkomtel, operator sieci Plus (Grupa Cyfrowy Polsat) odstąpił od umowy z Huawei Polska na wdrożenie  
i utrzymanie nowego systemu oprogramowania do obsługi klientów. Jako powód Plus podał opóźnienia w realizacji 
prac nad systemem. Pierwotnie zakładano, że wdrożenie będzie miało miejsce w 2018 roku.  

Plus wystąpi z roszczeniami wobec Huawei i informacjami na temat rozliczeń związanych ze zwrotem wzajemnie 
spełnionych świadczeń.  

Umowę z Huawei wypowiedział także jeden z jego podwykonawców – Asseco Poland. Według rzeczniczki Asseco, 
fakt ten był konsekwencją rażącego naruszania umowy przez Huawei od drugiej połowy lipca.  

30 listopada 2019 r. 

 

Oświadczenie Huawei Polska w sprawie zerwanego kontraktu z Polkomtelem 

„Huawei potwierdza, że otrzymał od Polkomtela oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Spółka Huawei jest 
zaskoczona taką decyzją partnera, zważywszy na bardzo zaawansowane stadium projektu informatycznego, 
którego dotyczy umowa, oraz na długoterminową i wieloobszarową współpracę Huawei z podmiotami z Grupy 
Polsat. Huawei pragnie również podkreślić, że przedłużenie harmonogramu projektu, które zostało wspólnie 
uzgodnione przez strony, spowodowane było przede wszystkim znaczącym poszerzeniem zakresu prac. Huawei 
wyraża swoją gotowość i determinację do znalezienia pozytywnego rozwiązania zaistniałej sytuacji w celu 
ukończenia projektu, przy użyciu otwartej i transparentnej komunikacji.” 
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Parkiet 
29 listopada 2019 r. 
 

 

Rynek ufa w racjonalizm Solorza  
Autor: ZIU 

W środę wieczorem Cyfrowy Polsat opublikował komunikat o wypowiedzeniu przez Polkomtel, należącego do jego 
grupy operatora sieci Plus, umowy z Huawei Polska na wdrożenie nowego systemu informatycznego. 

Grupa tłumaczy decyzję o odstąpieniu od umowy opóźnieniami w realizacji projektu, który zamiast pierwotnie 
zakładanych 18 miesięcy trwał już 41. miesiąc. Polkomtel zamierza wystąpić z roszczeniami wobec Huawei, które 
wynikają ze złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jak również przedstawić informacje na temat rozliczeń 
związanych ze zwrotem wzajemnie spełnionych świadczeń, w tym zażądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia. 

Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu, zapewniał, że Grupa pracuje bez zakłóceń. Wiceprezes Maciej Stec 
zapowiedział zmiany w ofertach dla klientów przed końcem bieżącego roku niezależnie od tego, czy prace nad 
nowym systemem IT się zakończą. 

Biznes.pap.pl 

26 listopada 2019 r. 

 

Orange Polska ma 500 tys. klientów internetu światłowodowego 
Autor: kuc/ osz/ 

Orange Polska poinformował że liczba jego klientów internetu światłowodowego przekroczyła 500 tys.,  
a wykorzystanie sieci światłowodowej operatora wzrosło do 12,5%.  

Od 2015 roku Orange Polska zainwestował w rozwój sieci światłowodowej ponad 3 mld zł. Usługa jest obecnie 
dostępna dla ponad 4 mln osób (tj. ok. 30% gospodarstw domowych w Polsce). Do końca przyszłego roku telekom 
zamierza zwiększyć zasięg sieci światłowodowej do co najmniej 5 mln gospodarstw domowych. 

Oprócz inwestycji własnych Orange Polska wykorzystuje sieci światłowodowe innych operatorów oraz bierze udział 
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.  
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Wyborcza.pl 
26 listopada 2019 r. 
 

 

14 metropolii i miast w sieci 5G. Kiedy skończą się testy i zacznie działać?  
Autor: Sylwia Czubkowska 

Według informacji „Wyborczej” Play złożył do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o zgodę na pierwsze 
komercyjne uruchomienie sieci 5G. Operator chciałby wystartować na początku przyszłego roku w Trójmieście na 
częstotliwości 2100 MHz, którą obecnie wykorzystuje dla usług 4G. 

W ten sposób Play mógłby wystartować z 5G bez czekania na rozstrzygnięcie aukcji na nowych częstotliwościach. 

Play zaplanował dla sieci 5G w Trójmieście 101 stacji bazowych, co jest  większą liczbą niż liczba stacji bazowych 
obecnie testujących tę technologię w całym kraju. 

Telko.in 

27 listopada 2019 r. 

 

W sprawie polskiego 5G kalendarz robi się coraz ciaśniejszy  
Autor: Tomasz Świderek 

Podczas konferencji „Inspiring Connections 7 –  Ekonomiczne i rynkowe aspekty rozwoju usług opartych na sieci 
5G”, zorganizowanej przez DNB Bank Polska, rozmawiano m.in. na temat koncepcji powołania spółki #Polskie 5G. 
W założeniu ma ona być operatorem hurtowym działającym w paśmie 700 MHz, a w przyszłości - być może także 
w innych pasmach (np. 26 GHz oraz w nie wystawionym na aukcję bloku 80 MHz w zakresie 3,6 GHz).  

Przedstawiciel Exatela powiedział, ze spółka mogłaby być właścicielem całego pasma 700 MHz (zakres od  694 MHz 
do 790 MHz). Na potrzeby sieci 5G mogłaby ona przeznaczyć nie tylko 2x30 MHz, lecz również bloki rezerwowane 
dla systemów łączności wykorzystywanych do ochrony publicznej i pomocy w przypadku klęsk żywiołowych  
(ang. PPDR). Przyznał on także, że powstała koncepcja, by Skarb Państwa otrzymywał od spółki przez okres 10-15 
lat, w zamian za wniesione do niej pasmo, daninę na wzór podatku od wydobycia kopalin (tzw. podatek miedziowy, 
który płaci KGHM). 

W ocenie Exatela, proces uwalniania pasma 700 MHz przez telewizję cyfrową w sposób płynny musi trwać 30 
miesięcy. Tym samym, powinien rozpocząć się najpóźniej w połowie 2020 roku o ile ma być ukończony w 2022 r. 

W opinii reprezentanta kancelarii prawnej Dentons istnieje nadal szansa, by doprowadzić do wydania rezerwacji 
radiowych w paśmie 3,6 GHz do końca czerwca 2020 roku przy zachowaniu wszelkich ustawowych terminów.  
W praktyce, jego zdaniem, będzie raczej opóźnienie i proces może potrwać do końca 2020 roku. 
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Raport bieżący 33/2019 
27 listopada 2019 r. 
 

 

Pozyskanie dodatkowego finansowania przez Cyfrowy Polsat S.A. w postaci dodatkowego kredytu 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 30 października 2019 r., Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. 
(„Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. Spółka, działając w imieniu własnym oraz jako agent 
podmiotów zobowiązanych (ang. Obligors’ Agent), zawarła z wybranymi polskimi i zagranicznymi instytucjami 
finansowymi akt przystąpienia do dodatkowego kredytu (ang. Additional Facility Accession Deed) („Akt 
Przystąpienia”). Instrument w postaci Aktu Przystąpienia został przewidziany postanowieniami Drugiej Umowy 
Zmieniającej i Konsolidującej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 2 marca 2018 r. 
(„Umowa Kredytów”). 

Akt Przystąpienia przewiduje udzielenie Spółce dodatkowego kredytu terminowego w PLN w wysokości 1 miliarda 
PLN („Dodatkowy Kredyt”). O podjęciu wstępnych działań związanych z zamiarem pozyskania dodatkowego 
finansowania Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 30 października 2019 r. 

Dodatkowy Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla 
odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża Dodatkowego Kredytu jest uzależniona od 
poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA, w taki sposób, że im poziom 
wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa, przy czym najwyższy poziom marży będzie 
miał zastosowanie, gdy wskaźnik skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA będzie wyższy niż 3,50:1, 
a najniższy, gdy wskaźnik ten będzie równy lub niższy niż 1,50:1. Ostateczną datą spłaty Dodatkowego Kredytu jest 
31 marca 2023 r. Dodatkowy Kredyt będzie spłacony jednorazowo w dacie ostatecznej spłaty. 

Wierzytelności wynikające z Dodatkowego Kredytu korzystają z pakietu zabezpieczeń oraz gwarancji udzielonych 
przez niektóre podmioty z grupy kapitałowej Spółki w związku z zawarciem Umowy Kredytów. 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-11-25  28,70  27,90  28,18 - 1,47  10,44 

2019-11-26  28,18  27,60  27,92 - 0,92  39,10 

2019-11-27  28,08  27,34  27,40 - 1,86  10,00 

2019-11-28  27,94  27,20  27,78  1,39  3,71 

2019-11-29  28,14  27,56  27,92  0,50  6,60 
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3 – 4 grudnia 2019 r. WOOD's Winter Wonderland - EME Conference in Prague 2019 

27 lutego – 12 marca 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2019 r. 

12 marca 2020 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. 

30 kwietnia – 14 maja 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2020 r. 

14 maja 2020 r. Raport kwartalny za I kw. 2020 r. 

6 – 20 sierpnia 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r. 

20 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. 
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