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Rzeczpospolita 

28 maja 2018 r. 

 

Polsat kupuje udziały w Eleven Sports Network 
Autor: Urszula Zielińska 

Telewizja Polsat z grupy Cyfrowego Polsatu kupiła 50% udziałów plus jeden udział polskiej spółki Eleven Sports Network 
(„ESN”), należącej do grupy Aser. Cena nabycia pakietu kontrolnego wynosi 38 mln euro i jest płatna w dwóch ratach: 18 
mln euro do 26 maja br. i 20 mln euro, skorygowane o dług, po maksymalnie 4 miesiącach od wpłacenia pierwszej raty. W 
przypadku braku uiszczenia płatności drugiej raty ESN może odkupić udziały za 18,75 mln euro. O ile wartość ESN w 2020 r. 
- obliczona jako 9x skorygowana EBITDA za rok obrotowy kończący się 30 czerwca - przekroczy 80 mln euro, Telewizja Polsat 
dopłaci jedną czwartą nadwyżki ponad 80 mln euro. 

Działająca od trzech lat grupa ESN posiada prawa sportowe do takich wydarzeń jak rozgrywki piłki nożnej (hiszpańska LaLiga 
Santander, niemiecka Bundesliga, włoska Serie A TIM, angielska Emirates FA Cup), wyścigi Formuły 1 i zawody żużlowe. 
Programy ESN, oglądane przez ok. 2 mln abonentów, są nadawane przez 4 kanały, które są rozprowadzane przez 
operatorów płatnych telewizji.  

 

Telko.in 

28 maja 2018 r. 

 

WLR może być tańszy. O 6 proc.   
Autor: Łukasz Dec 

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował projekt decyzji, która zobowiązuje Orange Polska do obniżenia stawki WLR, 
dzięki której operatorzy alternatywni mogą świadczyć usługi głosowe w sieci operatora zasiedziałego. Opublikowana w 
projekcie stawka wynosi 18,82 zł netto miesięcznie i jest o ok. 6% niższa niż obecnie obowiązująca stawka w kwocie 20,05 
zł. 

Przyjęcie powyższej decyzji oznaczałoby spadek miesięcznych przychodów hurtowych Orange Polska na poziomie 600 tys. zł 
i identyczny wzrost po stronie operatorów alternatywnych. Propozycja UKE nie ma jeszcze charakteru ostatecznego, póki 
nie zakończą się konsultacje projektu decyzji.  

UKE rozpoczął także konsultacje dotyczące deregulacji rynku WLR. 
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Parkiet 

29 maja 2018 r. 

 

Wezwanie godzi inwestorów? 
Autor: Urszula Zielińska 

Wśród inwestorów, którzy odpowiedzieli na wezwanie Cyfrowego Polsatu dotyczące akcji Netii znalazło się SISU Capital, 
fundusz będący w sporze z innymi akcjonariuszami tej spółki - Mennicą Polską i FIP 11 FIZAN.  

Według „Parkietu” może być to sygnał, że zmiany właścicielskie w Netii zakończą proces sądowy pomiędzy SISU Capital a 
Mennicą Polską i FIP 11 FIZAN. SISU sprzedało w wezwaniu 53% posiadanych akcji Netii za 107 mln zł i obecnie posiada 
mniej niż 5% walorów spółki. 

rpkom.pl 

29 maja 2018 r. 

 

Cyfrowy Polsat nie zamierza wypłacić w tym roku dywidendy  
Autor: Urszula Zielińska 

Grupa Cyfrowy Polsat poinformowała, że Zarząd podjął decyzję, aby nie wypłacać w tym roku dywidendy. Z powyższą 
propozycją zgodziła się już Rada Nadzorcza. Decyzja została umotywowana dokonanymi w latach 2017-2018 akwizycjami, 
m.in. nabyciem akcji/udziałów w Netii i Eleven Sports Network, oraz ograniczaniem poziomu zadłużenia grupy zgodnie z 
nadrzędnym celem strategicznym, jakim jest jak najszybsze obniżenie wskaźnika dług netto do EBITDA poniżej 1,75x. 

Równocześnie grupa podtrzymała politykę dywidendową z 2016 r., zgodnie z którą wypłata może wynosić od 200 mln zł do 
100 proc. zysku netto z poprzedniego roku w zależności od poziomu powyższego wskaźnika. 

Biura maklerskie spodziewały się w tym roku podobnej dywidendy do ubiegłorocznej, która wyniosła 0,32 zł na akcję. 
Jednak oczekiwania te nie uwzględniały zakupu Eleven Sports Network, którym grupa zaskoczyła rynek.   
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Rpkom.pl 

31 maja 2018 r. 

 

Telefonia stacjonarna: szykują się spore, ale stopniowe zmiany  
Autor: Urszula Zielińska 

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił do konsultacji projekty decyzji nowych, niższych stawek hurtowych za 
zakończenie połączeń w sieciach stacjonarnych (tzw. FTR). Nowe, symetryczne stawki FTR oparte o model kosztowy 
miałyby wynieść 0,32 grosza za minutę (dotychczas średnio 2 grosze) i zaczęłyby obowiązywać nie wcześniej niż od 
stycznia 2019 r. 

Szacuje się, że po wprowadzeniu zmian wpływy (i koszty) z zakańczania rozmów w sieciach stacjonarnych mogą spaść z 
około 220 mln zł do około 34 mln zł. 

Parkiet.com 

1 czerwca 2018 r.  

 

T-Mobile Polska zastosuje dodatkowe opłaty za roaming UE od lipca 
Autor: Urszula Zielińska 

T-Mobile Polska poinformował o zasadach wprowadzenia dodatkowych opłat za usługi w roamingu w Unii Europejskiej, 
które wprowadzi od 1 lipca br. 

Operator nie będzie pobierać dodatkowych opłat od klientów abonamentowych za usługi takie jak rozmowy i wiadomości. 
Dodatkowe stawki zostaną wprowadzone w tym segmencie tylko dla nowych klientów usług mobilnego dostępu do 
internetu korzystających z roamingu w UE. Dopłata będzie stosowana po przekroczeniu 1 GB i wyniesie 14,91 zł za 1 GB 
(12,12 netto w masowych ofertach biznesowych), przy czym będzie ona naliczana co 1 MB.  

Z kolei klienci usług przedpłaconych korzystający z ofert nielimitowanych otrzymają bez dodatkowych opłat miesięczny 
pakiet połączeń głosowych (100 minut), SMSów (50 SMS) i pakietowej transmisji danych (500 MB). Po przekroczeniu 500 
MB zastosowana zostanie wspominana wyżej dopłata w wysokości 14,91 zł za 1 GB transmisji danych. 

Klientom korzystającym z innych ofert przedpłaconych niż nielimitowane zostaną naliczone opłaty od pierwszej minuty, 
SMS/MMS czy przesłanego kilobajta danych. 
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Raport bieżący nr 21 

29 maja 2018 r. 

Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 
roku 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie 
przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku Spółki za rok 
obrotowy 2017. 

Mając na uwadze strategiczne inwestycje poczynione przez Spółkę i jej wybrane spółki zależne w latach 2017 i 2018, 
które zapewniają kontynuację rozwoju grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) w długim okresie zgodnie z nadrzędnym 
celem strategicznym Grupy, jakim jest trwały wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy, jak również biorąc pod 
uwagę nadal relatywnie wysoki poziom zadłużenia Grupy, Zarząd Spółki zdecydował nie rekomendować wypłaty 
dywidendy z zysku za rok 2017. W opinii Zarządu Spółki pozwoli to ograniczyć poziom zadłużenia Grupy, co jest zgodne 
z przyjętymi założeniami strategicznymi, w tym w szczególności z celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi, 
jakim jest obniżenie w możliwie krótkim terminie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto Grupy (długu netto do 
EBITDA) poniżej poziomu 1,75x. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w dniu 8 
listopada 2016 roku.  

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całości zysku netto Spółki za rok 
obrotowy 2017 w wysokości 605.963.020,33 złotych (słownie: sześćset pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy 
tysiące dwadzieścia złotych i trzydzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy. 

Ponadto Zarząd niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której 
pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 
w wysokości 605.963.020,33 złotych (słownie: sześćset pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące 
dwadzieścia złotych i trzydzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy. 
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Raport bieżący nr 22 

29 maja 2018 r. 

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 28 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał 
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu 
spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2018 
roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. 

Porządek obrad:              

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania 
uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Przedstawienie przez Zarząd: 

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 
rok obrotowy 2017, 

b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, 

c) sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze (spółki przejętej przez Cyfrowy 
Polsat S.A. z dniem 7 kwietnia 2017 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.   

d) sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat 
S.A. z dniem 28 kwietnia 2018 r.) za rok obrotowy 2017. 

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 
roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do 
podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. 
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8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 
obrotowym 2017. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2017. 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 
Spółki w roku obrotowym 2017. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Metelem Holding Company 
Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za rok 
obrotowy 2017. 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. 

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
w roku 2017. 

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku 2017. 

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Metelem Holding Company Ltd. absolutorium z 
wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. 

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Eileme 1 AB (publ) absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku 2017. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 
dnia 6 kwietnia 2017 r. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017. 

23. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej 
nowej kadencji. 

24. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 

• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 roku, przygotowane zgodnie 
z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych; 

• Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 
dzień 28 czerwca 2018 roku. 

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki 
pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – 
Materiały. 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-05-28 26,48 25,64 25,64 -0,54 5,40 

2018-05-29 26,08 24,80 25,00 -2,50 9,40 

2018-05-30 25,54 24,84 24,90 -0,40 62,46 

2018-05-31 -  - - - - 

2018-06-01 25,00 24,06 24,82 -0,32 24,23 
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Kalendarz inwestora 

28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

9 – 23 sierpnia 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2018 r. 

23 sierpnia 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. 

25 października – 8 listopada 
2018 r.  

Okres zamknięty przed publikacją wyników  za III kwartał 2018 r. 

8 listopada 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 
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