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Biznes jak do tej pory 
Autor: Łukasz Dec 

W wywiadzie przeprowadzonym przez portal z Andrzejem Abramczukiem, prezes Netii opisał zadania, jakie stawia 
przed nowym zarządem większościowy akcjonariusz. 

Nowy zarząd będzie prowadzić działalność spółki jak do tej pory, poprawiając go gdzie to możliwe, szukając 
jednocześnie możliwości pogłębienia wzajemnej współpracy w Grupie Cyfrowego Polsatu. Najważniejsze cele dla 
Netii, to utrzymanie pozycji na rynku B2B i obrona w segmencie B2C.  

Na rynku B2B spółka znajduje się od wielu lat w ścisłej czołówce i jest w stanie zapewnić komplet usług 
telekomunikacyjnych dla dowolnej wielkości firmy czy instytucji.  

W segmencie konsumenckim B2C operator podejmuje szereg inicjatyw korzystając z możliwości, jakie dało wejście do 
Grupy Cyfrowego Polsatu, takich jak udział w programie smartDOM, dodatkowy i szerszy kontent telewizyjny, jak np. 
Liga Mistrzów, repozycjonowanie marki oraz wejście do sieci sprzedaży Grupy.  

Ponadto spółka zamierza kontynuować modernizację infrastruktury sieciowej i zwiększać zasięg sieci poprzez 
inwestycje organiczne oraz przejęcia, gdzie ma już duże doświadczenie w konsolidacji rynku małych i średnich 
operatorów.  

Trwają prace nad sposobami wykorzystania aktywów Netii, takich tak rozległa sieć stacjonarna, duża baza klientów  
i usług w tej sieci oraz silna pozycja na rynku B2B, we współpracy z Grupą Cyfrowego Polsatu. Netia od wielu lat jest 
atrakcyjnym partnerem dla operatorów mobilnych, którzy potrzebują łączy do sieci szkieletowej i teletransmisji  
w dosyle do nadajników radiowych, możliwa jest także współpraca w obszarze IT.  
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Rpkom.pl 
10 października 2018 r. 
 

Premium Mobile przejmuje klientów a2Mobile 
Autor: Urszula Zielińska 

Grupa Cyfrowy Polsat zwiększa zaangażowanie w wirtualnym operatorze sieci komórkowej Premium Mobile.  

Aero2, spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu, wniesie do Premium Mobile markę a2Mobile wraz ze swoją 
bazą użytkowników. Po połączeniu liczba klientów Premium Mobile będzie liczyć około 200 tysięcy. Równocześnie 
udziałowcy Aero20 obejmą pakiet akcji odpowiadający około jednej czwartej Premium Mobile. 

„A2mobile i Premium Mobile mają podobny model działania i świadczą usługi grupie klientów, których łączą podobne 
zainteresowania i zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne. W związku z tym została podjęta decyzja  
o dołączeniu klientów a2mobile do operatora Premium Mobile”, podano w informacji prasowej. Jak poinformowano, 
Premium Mobile ma zachować markę a2Mobile, ofertę i cenniki. 

 

Telko.in 
10 października 2018 r. 
 

Polkomtel rozpoczął serię zmian w ofercie roamingowej 
Autor: Łukasz Dec 

Operator sieci Plus jako pierwszy z czwórki dużych operatorów mobilnych uzyskał decyzję Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej i wdraża nową ofertę usług roamingu międzynarodowego, realizowanego w krajach Unii 
Europejskiej zgodnie z zasadą roam-like-at-home, która będzie obowiązywać przez kolejny rok. 

Nowe stawki wyniosą 0,03 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego (poprzednio 0,07 zł), 0,03 zł za minutę 
odebranego połączenia głosowego (poprzednio 0,05 zł), 3,73 zł za 1 GB transmisji danych (poprzednio 4,66 zł) oraz 0 
zł za SMS i MMS (bez zmian). 

Polkomtel pierwszy zmienia cennik roamingowy, ponieważ jako pierwszy operator na rynku otrzymał stosowną 
decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2017 roku.  
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Raport bieżący  31/2018 
11 października 2018 r. 
 

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade 
Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („Cyfrowy Polsat”, „Spółka Przejmująca”), działając na 
podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu o 
planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Cyfrowego Polsatu Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000373011 („CPTM” lub „Spółka Przejmowana”), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale 
zakładowym. 

Połączenie nastąpi poprzez: 

(i)    przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki 
Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz 

(ii)    rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, 

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH. 

W wyniku połączenia Cyfrowy Polsat – zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we 
wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa CPTM. 

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z 
art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 12 września 2018 roku i 
ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 187/2018 (5575) poz. 41721 w dniu 26 września 2018 roku. 

Czytaj więcej>> 

http://grupapolsat.pl/pl/archive/zawiadomienie-zamiarze-polaczenia-cyfrowy-polsat-sa-z-siedziba-w-warszawie-oraz-cyfrowy-0
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Komunikat prasowy 
9 października 2018 r. 

Polsat Games startuje 15 października 

W ramówce kanału dla graczy znajdą się m.in. transmisje z rozgrywek esportowych, programy publicystyczne z 
udziałem twórców gier, show z gwiazdami internetu oraz recenzje najnowszych tytułów i sprzętu. 

15 października br. oferta operatora największej polskiej platformy satelitarnej w Polsce, Cyfrowego Polsatu, 
powiększy się o kolejny kanał tematyczny – Polsat Games. Stworzona z myślą o graczach stacja będzie dostępna w 
Cyfrowym Polsacie od pakietu Mini HD, na pozycji 16. Nowy kanał będzie dostępny także w internecie. 

Najnowsza propozycja Telewizji Polsat – Polsat Games – jest skierowana nie tylko do fanów gier komputerowych czy 
esportu, ale również do pasjonatów nowych technologii i animacji. Oprócz recenzji gier i sprzętu oraz talk-show z 
udziałem twórców gier, stacja będzie emitować także programy rozrywkowe z gwiazdami internetu (m.in. „Gry 
komputerowe show” prowadzone przez Generatora Frajdy). Co więcej, na kanale nie zabraknie anime (m.in. “Dragon 
Ball Super”) oraz programów skierowanych do młodszych widzów, które zaproponują naukę z wykorzystaniem gier. 

Flagowymi produkcjami Polsat Games będą własne rozgrywki esportowe.  

Nowa stacja jest projektem 360°, więc programy będą dostępne w internecie nie tylko w IPLI, ale także na YouTube i 
Twitchu. 

Czytaj więcej>> 

Komunikat prasowy 
15 października 2018 r. 
 

Polsat Rodzina – nowy kanał tematyczny Grupy Polsat startuje już 16 października 

Nowa stacja Grupy Polsat o profilu rodzinnym sprawi, że widzowie poczują się jak u siebie w domu. Startuje już we 
wtorek 16 października w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. W ofercie m.in. programy poradnikowe, 
edukacyjne bajki dla dzieci oraz programy o tematyce chrześcijańskiej. Szefem kanału Polsat Rodzina jest Marek Zając, 
wcześniej związany m.in. z Telewizja Polską. 

W ofercie znajdziemy szerokie spectrum programów adresowanych do trzech pokoleń – od dzieci, przez rodziców, aż 
po seniorów. Polsat Rodzina to stacja dla wszystkich widzów, bez względu na miejsce zamieszkania. 

Czytaj więcej>> 

http://grupapolsat.pl/pl/archive/polsat-games-startuje-15-pazdziernika
http://grupapolsat.pl/pl/archive/polsat-rodzina-nowy-kanal-tematyczny-grupy-polsat-startuje-juz-16-pazdziernika


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-10-08 23,00 22,62 22,74 -1,39 6,08 

2018-10-09 23,66 22,60 23,34 2,64 10,64 

2018-10-10 23,50 22,94 23,44 0,43 7,05 

2018-10-11 23,44 22,60 23,44 0 10,41 

2018-10-12 23,44 22,40 22,44 -4,27 16,03 
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Kalendarz inwestora 

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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24 października  Media & Rozrywka - konferencja Haitong, Warszawa 

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. 

12 – 13 listopada 2018 r.  Goldman Sachs Tenth Annual CEEMEA One-on-One Conference, Londyn 

27 – 28 listopada 2018 r.  UBS, Global Emerging Markets One-on-One Conference, Nowy Jork 

4 – 5 grudnia 2018 r. WOOD’s Winter Wonderland – EME Conference in Prague 
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