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Telecompaper.com

10 grudnia 2019 r.

Polska rozpoczyna konsultację w sprawie aukcji częstotliwości z zakresu 3,5 GHz

Urząd Komunikacji Elektronicznej („UKE”) rozpoczął konsultacje publiczne dotyczące przyznania praw do korzystania
z częstotliwości radiowych z zakresu 3400-3800 MHz na potrzeby świadczenia usług sieci 5G. Uwagi w ramach
konsultacji można składać do 10 stycznia 2020 r.

Regulator planuje zaoferowanie czterech bloków po 80 MHz każdy, a udzielone zezwolenia będą ważne do końca maja
2035 r. Proponowana cena wywoławcza za każdy blok to 450 mln PLN.

Zwycięzcy będą zobowiązani do uruchomienia co najmniej dziesięciu stacji bazowych w wybranym ośrodku regionalnym
w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania zezwolenia, co najmniej 250 stacji bazowych na terenie kraju do 31 grudnia
2023 r., w tym co najmniej 20 stacji w minimum 20 wybranych gminach miejskich, oraz co najmniej 500 stacji do końca
roku 2025, w tym co najmniej 10 stacji w minimum 30 gminch miejskich.

Telco.in

12 grudnia 2019 r.

Play oficjalnie zapowiada, że 5G w paśmie 2100 MHz zacznie od Gdyni
Autor: Tomasz Świderek

Play planuje uruchomienie w Gdyni sieci 5G z wykorzystaniem ponad 100 stacji bazowych. Sieć, która będzie
przeznaczona do testów konsumenckich, obejmie zasięgiem „obszar aglomeracji trójmiejskiej” i ma działać w paśmie
2100 MHz w oparciu o sprzęt i rozwiązania firmy Huawei. Terminu uruchomienia sieci nie podano.

W całym Trójmieście Play posiada około 250 stacji bazowych wykorzystujących zakres 2100 MHz dla usług świadczonych
w technologiach UMTS/LTE.

Sieć 5G będzie działać w trybie dynamic spectrum sharing, czyli z dynamicznym przydziałem zasobów radiowych dla
różnych technologii sieciowych, a zatem równolegle do sygnału sieci 3G/4G.

Jak poinformował operator, wdrożenie projektu na skalę komercyjną uzależnione jest wyłącznie od dostępności
kompatybilnych urządzeń i uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych.

Operator podkreśla, że uruchamia sieć przed zapowiedzianą na 2020 rok aukcją częstotliwości dedykowanych dla sieci
5G w pasmie 3,6 GHz.
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Puls Biznesu

12 grudnia 2019 r.

Jak najbogatsi Polacy troszczą się o klimat
Autor: Magdalena Graniszewska

Z raportu opublikowanego we wrześniu 2019 roku przez UBS wynika, że ponad połowa najbogatszych rodzin na świecie
uznaje zmiany klimatyczne za najważniejsze światowe zagrożenie. Ponadto ok. 80% tych rodzin sądzi, że w przyszłości
będą one odgrywać coraz większą rolę w zmaganiach z wyzwaniami, które dotychczas stały przed rządami.

Już w 2015 roku raport opublikowany przez Oxfam International stwierdzał, że 10% najbogatszych osób na świecie
odpowiada za ponad połowę światowej emisji dwutlenku węgla.

Polscy przedstawiciele najbogatszych rodzin zostali zapytani przez Puls Biznesu o to, w jaki realizują ekoidee prywatnie
i w działalności biznesowej.

Michał Sołowow, numer jeden na liście „Forbesa”, zwraca uwagę na potrzebę współpracy państwa i przedsiębiorców przy
transformacji energetycznej. Jego zdaniem jest to prawdopodobnie największe w historii wyzwanie, jakie stoi przed polską
i światową gospodarką.

Zygmunt Solorz, drugi na liście najbogatszych Polaków, podkreśla, że niezależnie od różnic poglądów na temat przyczyn
zmian klimatycznych większość już zrozumiała, że konieczne jest podejmowania działań, np. w walce ze smogiem.

Dominika Kulczyk, właścicielka trzeciej co do wielkości polskiej fortuny, uważa przeciwdziałanie zmianom klimatycznym za
priorytet całej ludzkości. Jej zdaniem należy dokonać dekarbonizacji energetyki i znaleźć odpowiedź na pytanie, jak
połączyć rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy z przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z wyczerpywania się
paliw kopalnych i wzrostu emisji CO2.

Większość z ankietowanych przez „Puls Biznesu” najbogatszych wspiera inicjatywy proklimatyczne i proekologiczne
prywatnie bądź przez swoje firmy.

Przykładowo, firmy Michała Sołowowa zainwestowały w projekt trigeneracji (wytwarzanie prądu na własne potrzeby
z odpadów produkcyjnych), produkcję geopolimeru i zielonej energii.

Z kolei Zygmunt Solorz założył stowarzyszenie, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Jego
przedsiębiorstwa także angażują się w sprawy klimatu. Elektrownia ZE PAK podejmuje działania mające na celu
zmniejszenie emisji CO2 i produkcji energii z węgla. Inne firmy, m.in. Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Telewizja Polsat,
zmniejszają zużycie paliwa, energii i materiałów, prowadzą recykling i segregację śmieci, korzystają z samochodów
elektrycznych. Ponadto, Telewizja Polsat pełni rolę informacyjno-edukacyjną.
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Raport bieżący 
35/2019

11 grudnia 2019 r.

Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest
niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat
S.A. („Spółka”) wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem finansowania w postaci dodatkowej transzy
kredytu i/lub nowo emitowanych obligacji, Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 11 grudnia 2019 roku
uchwały w sprawie utworzenia nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości
nominalnej obligacji w wysokości 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) złotych („Program”), w ramach którego Spółka
będzie mogła zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Spółki
denominowanych w złotych („Obligacje”).

Warunki emisji Obligacji w ramach Programu zostały ustalone w następujący sposób:

a) łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu nie przekroczy kwoty 1.000.000.000
(słownie: jednego miliarda) złotych.

b) wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

c) Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018 roku, poz. 483, ze zm.).

d) Obligacje mogą być emitowane w trybie (i) oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na
rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE; lub (ii) poprzez proponowanie nabycia w inny sposób niż
wskazany w punkcie (i).

e) Obligacje mogą być emitowane w jednej lub w wielu seriach.

f) Obligacje będą niezabezpieczone.

g) maksymalna liczba Obligacji danej serii proponowanych do nabycia (tj. liczba emitowanych Obligacji) zostanie
określona w warunkach emisji Obligacji danej serii.

https://grupapolsat.pl/pl/archive/podjecie-przez-cyfrowy-polsat-sa-wstepnych-dzialan-zwiazanych-z-potencjalnym-pozyskaniem
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. h) Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.

i) Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

j) świadczenia Spółki z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać w szczególności na
zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej jednej Obligacji oraz kwoty odsetek. Obligacje będą
oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Sposób naliczania oprocentowania, dzień, od którego
nalicza się oprocentowanie, wysokość lub sposób ustalenia wysokości oprocentowania i terminy jego wypłaty będą
określone w warunkach emisji Obligacji danej serii.

k) dzień emisji danej serii Obligacji będzie określony w warunkach emisji Obligacji danej serii.

l) Obligacje mogą być emitowane z terminem wykupu nie krótszym niż 5 lat i nie dłuższym niż 10 lat od dnia emisji.
Termin oraz zasady wykupu będą określone w warunkach emisji Obligacji danej serii i mogą przewidywać wcześniejszy
wykup Obligacji na żądanie Spółki lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji.

m) cel emisji Obligacji nie został określony, jednakże cel emisji Obligacji może zostać wskazany w warunkach emisji
Obligacji danej serii. O ile cel emisji nie zostanie wskazany w warunkach emisji Obligacji danej serii, Zarząd może
wykorzystać środki z emisji Obligacji na dowolny cel.

n) poszczególne serie Obligacji będą emitowane na podstawie odrębnych uchwał emisyjnych podejmowanych przez
Zarząd, zatwierdzanych odrębnymi uchwałami podejmowanymi przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie których
zostaną określone warunki emisji Obligacji danej serii.

Spółka informuje również o podjęciu w dniu 11 grudnia 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych w związku z emisją Obligacji przez Spółkę w ramach
Programu.

Intencją Spółki jest przeprowadzenie emisji Obligacji w ramach Programu w pierwszym kwartale 2020 roku,
z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja
Spółki o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały
przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

>> Czytaj więcej

https://grupapolsat.pl/pl/archive/informacja-utworzeniu-programu-emisji-obligacji
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2019-12-09 27,96 27,00 27,70 1,47 13,32

2019-12-10 27,86 27,32 27,40 - 1,08 10,17

2019-12-11 27,90 27,20 27,50 0,36 15,92

2019-12-12 27,96 27,32 27,50 0,00 13,47

2019-12-13 28,08 27,40 27,52 0,07 11,03
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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.


