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Parkiet 
29 listopada 2017  r. 

Telekomy: Potanieje internet 
Autor: ziu 

Unijna regulacja „roam like at home" zakłada stopniową obniżkę maksymalnej hurtowej stawki za 1 gigabajt w roamingu 
w UE. Do końca roku stawka ta to 7,7 euro za GB. Od stycznia zaś będzie to 6 euro za GB. Hurtowe stawki wyznaczają 
górną granicę opłat detalicznych. 

Na operatorach ciąży obowiązek poinformowania klientów o zmianach z miesięcznym wyprzedzeniem. Jako pierwszy o 
planowanej zmianie poinformował abonentów Polkomtel, operator sieci Plus, podając, że cena za 1 MB internetu 
spadnie z 0,04 zł do 0,03 zł. 

Telekom nie wdrożył zaś nadal dodatkowych opłat za roaming, na które ma zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
Dopłaty te mają sprawić, że telekomy nie będą ponosić strat na usłudze. Cyfrowy Polsat podał, że jego strata z tytułu 
wprowadzenia zasady roam like at home w III kw. br. to 62 mln zł. Największy ubytek spośród giełdowych telekomów 
odnotował Orange – 73 mln zł. Zgodę UKE na dodatkowe opłaty ma też Play. Telekomy zwlekają z ich wprowadzeniem. 

Rzeczpospolita 
30 listopada 2017 r. 

 

Wojny na prawne kruczki o cenne komórkowe pasmo 
Autor: Urszula Zielińska 

Urząd Komunikacji Elektronicznej podał w środę 29 listopada, że odmownie rozpatrzył wniosek T-Mobile, aby uchylić 
decyzje rezerwacyjne grupie Cyfrowy Polsat. Jest to kolejny krok w trwającym już dziesięć lat sporze o częstotliwości z 
zakresu 1800 MHz należące obecnie do grupy Cyfrowy Polsat.  

Wydawało się, że spór ten zakończył się, gdy sądy potwierdziły, że rację ma domagający się unieważnienia przetargu z 
2007 roku T-Mobile Polska. Wprawdzie UKE, odpowiedzialny za zarządzanie widmem, unieważnił przetarg, ale jak na 
razie ogłoszenie to nie niesie ze sobą konsekwencji.  

T-Mobile nie zgadza się z ostatnią decyzją UKE. Zamierza zwrócić się do prezesa UKE o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
ponieważ zdaniem operatora tylko unieważnienie przetargu połączone z uchyleniem decyzji rezerwacyjnych pozwoli na 
wykonanie wyroku w całości oraz doprowadzenie sprawy rezerwacji częstotliwości 1800 MHz do stanu zgodnego z 
prawem. 
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UKE broni się, że decyzja prezesa Marcina Cichego unieważniająca przetarg nie jest na razie prawomocna. Odwołały się 
od niej spółki z grupy Cyfrowego Polsatu. Po drugie, wg UKE podstawą uchylenia rezerwacji musiałaby być zmiana 
wyników przetargu, zaś samo unieważnienie nie stanowi zmiany jego wyników. Co więcej, zgodnie z prawem 
telekomunikacyjnym upływ 10 lat od doręczenia rezerwacji spółkom z grupy Cyfrowy Polsat uniemożliwi uchylenie tych 
rezerwacji.  

Drugi ważny temat to pasmo 450 MHz, z którego rezerwacji zrezygnował w tym roku Orange. UKE do tej pory nie 
rozpisał nowego przetargu, gdyż chce wystawić większą pulę pasma niż oddana przez Orange. Zapowiada, że przetarg 
powinien mieć miejsce w I kw. 2018 r.  

Rzeczpospolita 
4 grudnia 2017 r. 

 

Folx, czyli nowy wirtualny operator na sieci Play 
Autor: ziu 

Folx został założony przez osoby związane do tej pory z operatorem Play. Korzysta z infrastruktury Play’a, ma ten sam 
adres, a we władzach spółki Beta, która zarządza przedsięwzięciem, zasiadają członkowie rady nadzorczej P4, związani z 
głównymi akcjonariuszami Playa.  

Żeby skorzystać z usług Folx, trzeba mieć zaproszenie. Użytkownikom proponowana jest aplikacja do zarządzania 
kontem powiązana z kartą płatniczą. Regulamin Folx wskazuje, że aplikacja to oferta relatywnie atrakcyjnego cenowo 
pakietu usług telekomunikacyjnych w zamian za dostęp do wiedzy o aktywności użytkownika i możliwości użytkowania 
jej do celów marketingowych.  

Telko.in 
5 grudnia 2017 r. 

 

Orange podpisał umowę w sprawie redukcji zatrudnienia 
Autor: Tomasz Świderek 

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi umowę społeczną na lata 2018-2019, która dotyczy m.in. 
programu dobrowolnych odejść. W latach 2018-2019 program dobrowolnych odejść obejmie nie więcej niż 2 
680 pracowników telekomu. To o 31% więcej, niż w latach 2016-2017. Umowa przewiduje także, że zarówno 
w 2018, jak i w 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze w firmie może wzrosnąć o 2,5%. 

W końcu września 2017 r. Orange Polska zatrudniało 14 818 pracowników. 
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Puls Biznesu 
5 grudnia 2017 r. 

 

Zygmunt Solorz koncentruje media 
Autor: Marcel Zatoński 

Cyfrowy Polsat poinformował o złożeniu propozycji odkupienia akcji Netii od giełdowej Mennicy Polskiej, w której 
prawie 50% ma miliarder Zbigniew Jakubas, oraz od funduszu FIP 11 FIZAN, również kojarzonego z inwestorem. Od 
pierwszego z tych podmiotów ma odkupić cały pakiet, a od drugiego część, by osiągnąć 33% głosów minus jedna akcja 
na walnym zgromadzeniu. Propozycja została zaakceptowana przez oba podmioty.  

Cyfrowy Polsat zapowiedział już, że zamierza ogłosić wezwanie, w ramach którego cała grupa ma osiągnąć maksymalnie 
66% głosów na walnym.  

— Netia to dla nas cenna infrastruktura, atrakcyjna baza klientów i wejście na całkowicie nowy rynek. To potencjalne 
połączenie dwóch doskonale uzupełniających się biznesów, naturalny etap rozwoju naszej grupy, możliwość 
zaproponowania kolejnej usługi obecnym i przyszłym klientom oraz atrakcyjne wzmocnienie pakietu usług 
zintegrowanych dostępnych dla wszystkich Polaków — mówi Tobias Solorz, prezes Cyfrowego Polsatu, cytowany w 
komunikacie spółki. 

Cyfrowy zapłacił 5,77 zł za walor, co przekłada się na wartość transakcji na poziomie 638,7 mln zł. To cena znacznie 
przekraczająca kurs akcji z poniedziałkowego zamknięcia i średnią z ostatnich miesięcy. W poniedziałek za jeden walor 
Netii płacono 4,24 zł. Polsat płaci premie, bo spodziewa się znacznych synergii. Ocenia, że w latach 2019-23 mogą one 
sięgnąć 800 mln zł. Netia w dodatku jest w dobrej sytuacji finansowej. 

Cyfrowy Polsat, który zbudował potęgę na telewizji satelitarnej i telekomunikacji mobilnej, liczy przede wszystkim na to, 
że dzięki Netii będzie mógł poszerzyć swoją ofertę o internet stacjonarny. Netia ma 20 tys. km światłowodowej sieci 
szkieletowej, infrastrukturę w prawie 50 największych polskich miastach i sieć, docierającą do 2,5 mln miejsc. To prawie 
1 mln klientów, którym teraz w pakietach będzie można oferować dodatkowe usługi grupy Polsat.  

W poniedziałek Cyfrowy Polsat poinformował też, że za około 103 mln zł kupiła od należącej do Zbigniewa Benbenka 
grupy ZPR Media 100% udziałów w spółkach, do których należą kanały telewizyjne Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, 
Polo TV i Vox Music. Przejmie też 34% udziałów w Fokus TV i Nowa TV, dostępnych w ramach cyfrowej telewizji 
naziemnej, z prawem do kupna kolejnych 15%. Kupowane kanały miały w ubiegłym roku 70 mln zł przychodów, ich 
łączny udział w oglądalności telewizji w Polsce wynosi około 3%. Cyfrowy Polsat szacuje, że dzięki tej transakcji będzie 
osiągał 15 mln zł synergii rocznie. 
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Rzeczpospolita 
6 grudnia 2017 r.  

 

Cyfrowy Polsat i Zygmunt Solorz wezwali na Netię 
Autor: Urszula Zielińska 

Grupa Cyfrowy Polsat i jej założyciel Zygmunt Solorz wydadzą wspólnie na przejęcia operatora telekomunikacyjnych 
usług stacjonarnych Netia i kanałów telewizyjnych Grupy ZPR ponad 1,4 mld zł. 

Po rozliczeniu się pakietowych transakcji, w ramach których Cyfrowy Polsat nabył ok. 32% akcji Netii, spółka ogłosiła 
wezwanie do sprzedaży 119,3 mln, czyli ok. 34% akcji stacjonarnego telekomu. Cena za akcję w wezwaniu wynosi 5,77 
zł, tyle samo ile Cyfrowy Polsat zapłacił za akcje kupione od Mennicy Polskiej i funduszu 11 FIZ Aktywów Zamkniętych. 
Zapisy będą przyjmowane od 30 stycznia do 5 marca 2018 r. W wezwaniu przewidziano możliwość wydłużenia zapisów 
do 29 maja 2018 r. 

W ramach wezwania akcje kupią Cyfrowy Polsat oraz wehikuł Karswell, należący do założyciela Polsatu - Zygmunta 
Solorza. Cyfrowy Polsat wyda w wezwaniu niecałe 200 mln zł, pozostałe 490 mln zł wyłoży Karswell. Jest to związane z 
ograniczeniami wynikającymi z umów finansowych spółki. Po uzyskaniu odpowiednich zgód korporacyjnych Karswell 
odsprzeda walory Netii Cyfrowemu Polsatowi. Warunkiem całej operacji jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Wg przedstawicieli Cyfrowego Polsatu, sytuacja spółki jest inna niż UPC i Multimediów, 
które działają na tych samych rynkach.  

Rynek multimedialny jest w trakcie przetasowań. W tym roku Grupa MCI przejęła ATM. Na zgodę na transakcję czekają 
UPC i Multimedia. We wtorek zakup wielkopolskiej Inei ogłosił fundusz z australijskiej grupy Macquarie. W przyszłym 
roku T-Mobile chce wprowadzić ofertę ze światłowodem, a właścicielom Playa wygasa blokada na akcjach. 

telko.in 
6 grudnia 2017 r.  

 

SOKiK popiera 8,7 mln zł kary dla Polkomtela 
Autor: Marek Jaślan 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Polkomtela i podzielił argumentację Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, który nałożył na operatora 8,7 mln zł kary. Sprawa dotyczy decyzji z grudnia 2014 r., kiedy 
to UOKiK uznał, że Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów. 

Zakwestionowane praktyki dotyczyły m.in. utrudnień w zakresie skorzystania przez konsumentów z prawa do 
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, utrudniania możliwości rozwiązania umowy, przekazywania nierzetelnych 
informacji dotyczących uprawnienia do odstąpienia od umowy, narażenia konsumentów na ponoszenie wygórowanych 
kar umownych. 
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www.pb.pl 
7 grudnia  2017 r. 

Moody’s pozytywnie o przejęciu Netii przez Polsat 
Autor: Kamil Kosiński 

Zdaniem agencji ratingowej Moody’s planowana transakcja nabycia akcji Netii oraz inwestycja w kilka niszowych stacji 
telewizyjnych nie wpłyną negatywnie na ocenę wiarygodności kredytowej Cyfrowego Polsatu.  

„Umowa jedynie o około pół roku odroczy trajektorię delewarowania firmy, którą wcześniej przewidywaliśmy. Gdyby 
oferta zakończyła się sukcesem, przewidujemy, że w kontekście wyników, przepływów pieniężnych, zadłużenia i 
poziomów płynności, cena zakupu będzie możliwa do zarządzania w ramach bieżącego ratingu Polsatu” - napisali 
analitycy Moody’s. 

Moody’s uważa, że transakcje są bezpieczne dla firmy Zygmunta Solorza, gdyż wzmacniają Cyfrowy Polsat w roli 
konwergentnej platformy medialno-telekomunikacyjnej.  

„Wpływ na dźwignię brutto Polsatu jest ograniczony ze względu na niską dźwignię na poziomie Netii i ze względu na 
częściowe finansowanie nabycia z własnych zasobów gotówkowych Polsatu” – twierdzą eksperci Moody’s. 

Moody’s zakłada przy tym ograniczone ryzyko zablokowania kupna Netii przez organy regulacyjne, gdyż obecne biznesy 
Cyfrowego Polsatu i Netii nie nakładają się na siebie. 

Netia to stacjonarny operator telekomunikacyjny. Cyfrowy Polsat to zaś platforma płatnej telewizji satelitarnej, 
naziemne kanały telewizyjne i operator sieci komórkowej Plus. 
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Raport bieżący nr 22 
4 grudnia 2017 r. 

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. działań zmierzających do 
przygotowania założeń oraz potencjalnej struktury transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji Netia S.A., w 
liczbie nie większej niż 66% ogólnej liczby 

Pełna treść raportu>> 

Raport bieżący nr 23 
4 grudnia 2017 r. 

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu działań mających na celu realizację transakcji nabycia 
pakietu akcji spółki Netia S.A., reprezentującego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Netia S.A. 

Pełna treść raportu>> 

Raport bieżący nr 24 
4 grudnia 2017 r. 

 

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu propozycji nabycia akcji Netia S.A. przez jej znaczących 
akcjonariuszy 

Pełna treść raportu>> 

Raport bieżący nr 25 
4 grudnia 2017 r. 

 

Spełnienie się warunków zawieszających umów zobowiązujących do sprzedaży akcji spółki Netia S.A. oraz 
złożenie zleceń kupna akcji spółki Netia S.A. 

Pełna treść raportu>> 

Raport bieżący nr 26 
5 grudnia  2017 r. 

Ogłoszenie przez Cyfrowy Polsat S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. 

Pełna treść raportu>> 

Raport bieżący nr 27 
6 grudnia 2017 r. 

Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w 
Warszawie oraz: Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie  

Pełna treść raportu>> 

Raport bieżący nr 28 
6 grudnia 2017 r. 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 9 stycznia 2018 roku 

Pełna treść raportu>> 
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http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/ujawnienie-opoznionej-informacji-poufnej-podjeciu-przez-cyfrowy-polsat-sa-dzialan
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/ujawnienie-opoznionej-informacji-poufnej-podjeciu-dzialan-majacych-na-celu-realizacje
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/ujawnienie-opoznionej-informacji-poufnej-przyjeciu-propozycji-nabycia-akcji-netia-sa-przez
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/spelnienie-sie-warunkow-zawieszajacych-umow-zobowiazujacych-do-sprzedazy-akcji-spolki-netia
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/ogloszenie-przez-cyfrowy-polsat-sa-wezwania-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-0
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/zawiadomienie-zamiarze-transgranicznego-polaczenia-przez-przejecie-cyfrowy-polsat-sa-z-2
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-dzien-9-stycznia
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Komunikat prasowy 
4 grudnia 2017 r. 

Wzmocnienie Grupy Polsat w segmencie telewizyjnym. Telewizja Polsat z nowymi kanałami od Grupy ZPR 
Media 

Grupa Polsat, kontynuując realizację dotychczasowej strategii w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej, w 
wyniku umowy zawartej z Grupą ZPR Media nabyła 100% udziałów w spółkach posiadających kanały Eska TV, Eska 
TV Extra, Eska Rock TV, Polo TV i Vox Music TV oraz 34% udziałów w spółce będącej właścicielem stacji Fokus TV i 
Nowa TV, a jednocześnie zawarła umowę przedwstępną zakupu kolejnych 15% udziałów w tej spółce w przyszłości. 
Łączna wartość transakcji to ok. 103 mln zł i zostanie sfinansowana ze środków własnych Grupy. Dzięki transakcji 
Grupa Polsat, reprezentująca polski kapitał, umacnia swoją pozycję w rywalizacji z międzynarodową i krajową 
konkurencją na rynku medialnym. 

Stacje Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, Polo TV i Vox Music TV istotnie wzmacniają ofertę muzyczną Telewizji 
Polsat, a współpraca z kanałami Nowa TV i Fokus TV stanowi atrakcyjne uzupełnienie kompleksowej oferty 
programowej jej kanałów. Wszystkie stacje mają ugruntowaną pozycję rynkową oraz solidne wyniki oglądalności – 
łącznie ok. 3% w grupie komercyjnej w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy bieżącego roku. 

Czytaj więcej>> 

Komunikat prasowy 
4 grudnia 2017 r. 

 

Planowana strategiczna inwestycja Grupy Cyfrowy Polsat – zakup pakietu akcji spółki Netia. Nowe usługi, 
nowy rynek i wzmocnienie realizacji strategii operatora konwergentnego 

Cyfrowy Polsat złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy. 
Cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka zamierza też ogłosić wezwanie w celu 
osiągnięcia udziału wynoszącego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na WZA Netii. Grupa Cyfrowy Polsat, 
największa polska prywatna firma, zbudowana w oparciu o polski kapitał, zrealizuje tym samym kolejną strategiczną 
inwestycję mającą na celu dalszy rozwój oferty multiplay i wzmocnienie realizacji strategii operatora 
konwergentnego. 

Czytaj więcej>> 
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http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/wzmocnienie-grupy-polsat-w-segmencie-telewizyjnym-telewizja-polsat-z-nowymi-kanalami-od
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/planowana-strategiczna-inwestycja-grupy-cyfrowy-polsat-zakup-pakietu-akcji-spolki-netia-nowe


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2017-11-27 24,99 24,47 24,80 -0,44% 7,91 

2017-11-28 24,93 24,45 24,60 -0,81% 10,16 

2017-11-29 24,75 24,31 24,58 -0,08% 14,30 

2017-11-30 25,22 24,40 24,93 1,42% 27,68 

2017-12-01 25,14 24,26 24,33 -2,41% 15,52 

2017-12-04 24,82 24,13 24,45 0,49% 6,70 

2017-12-05 25,89 23,88 25,62 4,79% 32,88 

2017-12-06 25,51 24,22 24,40 -4,76% 23,24 

2017-12-07 24,65 23,50 23,79 -2,50% 22,83 

2017-12-08 24,28 23,88 24,00 0,88% 17,69 

Akcje Cyfrowego Polsatu 

9 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu                            27 listopada – 10 grudnia 2017 
 
 



Kalendarz inwestora 

9 stycznia 2018 r.  CPS: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
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