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Telko.in
24 maja 2021 r.

Abonamenty komórkowe zamiast pakietów mobilnych w Orange
Autor: Marek Jaślan

Orange Polska wprowadził zmiany w ofercie usług komórkowych dla klientów indywidualnych.

Nadal będą obowiązywać cztery plany, przy czym będą one bardziej rozbudowane i będą zawierać wyższe pakiety danych.

Ceny abonamentów wraz z przypisanymi im pakietami danych będą wynosić odpowiednio: 40 zł (4 GB), 50 zł (12 GB), 60 zł
(25 GB) i 80 zł (80 GB).

Dwa najdroższe plany taryfowe obejmują usługi 5G, a także umożliwiają korzystanie z usługi HBO Go za dodatkową opłatą
wynoszącą 20 zł (Plan 60 ) lub 5 zł (Plan 80) miesięcznie.

Telko.in
27 maja 2021 r.

Netia wprowadza taryfy 5G od 35 zł miesięcznie
Autor: Marek Jaślan

Netia (Grupa Cyfrowy Polsat) rozpoczęła sprzedaż nowych ofert mobilnych z dostępem do sieci 5G, który jest oferowany
na bazie sieci Polkomtel (Grupa Cyfrowy Polsat).

Netia proponuje taryfę „Super” zawierającą nielimitowane połączenia głosowe, SMSy i MMSy w Polsce i UE oraz pakiet
30 GB danych w kraju i 4,5 GB w UE. Cena taryfy „Super” dla klientów korzystających także z innych usług Netii wynosi 35
zł miesięcznie (cena brutto z rabatami za zgody marketingowe i e-fakturę).

Najbardziej rozbudowana taryfa z dostępem do usług 5G, o nazwie „VIP”, obejmuje nielimitowane połączenia i 72 GB
danych w Polsce oraz 6 GB w UE, a jej koszt dla użytkowników innych usług Netii to 50 zł miesięcznie.
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Raport bieżący 9/2021
27 maja 2021 r.

Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku podjął uchwałę w sprawie
przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

• przeznaczenie całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 404.982.013,92 złotych (słownie:
czterysta cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) na
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz

• przeznaczenie kwoty 362.473.205,28 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
trzy tysiące dwieście pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla
akcjonariuszy. Wartość kapitału zapasowego możliwego do dystrybucji wynosiła na dzień 31 grudnia 2020 roku
około 3,3 mld złotych.

Łączna kwota rekomendowanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wynosi 767.455.219,20 zł (słownie: siedemset
sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy),
tj. 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby, stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy
został ustalony na dzień 15 września 2021 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch następujących transzach:

• wypłata pierwszej transzy w kwocie 255.818.406,40 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów osiemset
osiemnaście tysięcy czterysta sześć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na jedną
akcję – w dniu 28 września 2021 roku oraz

• wypłata drugiej transzy w kwocie 511.636.812,80 zł (słownie: pięćset jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć
tysięcy osiemset dwanaście złotych osiemdziesiąt groszy), tj. 0,80 zł (słownie osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję –
w dniu 10 grudnia 2021 roku.
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W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową grupy kapitałowej Cyfrowego
Polsatu S.A. („Grupa”), przyjętą w dniu 15 marca 2019 roku („Polityka Dywidendowa”) (por. raport bieżący Spółki nr
7/2019 z dnia 15 marca 2019 roku).

Dodatkowo Zarząd Spółki zaznacza, iż przygotowując propozycję podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2020 roku oraz proponowany harmonogram wypłaty dywidendy wziął pod uwagę wynik netto, sytuację finansową
i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach
rynkowych i makroekonomicznych, w szczególności uwzględniających ewentualną konieczność wydatkowania środków
w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje (w tym w szczególności planowane gotówkowe
rozliczenie nabycia 10% udziałów w spółce eobuwie.pl, planowane zwiększanie zaangażowania kapitałowego w spółkę
Netia S.A. oraz ewentualny udział w planowanym procesie sprzedaży pasma 3,4-3,8 GHz) i podejmowanie nowych
projektów, ewentualne wpływy gotówkowe, oczekiwane w przypadku finalizacji transakcji sprzedaży części
infrastruktury mobilnej Grupy, jak również czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa.

W opinii Zarządu Spółki proponowana do wypłaty kwota dywidendy za rok obrotowy 2020 nie zaburza koncepcji
dalszego rozwoju Grupy, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania.

Dodatkowo Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę,
w której pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz
wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Raport bieżący 10/2021
28 maja 2021 r.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 24 czerwca 2021 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 24 czerwca 2021
roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

>>Więcej

https://grupapolsat.pl/pl/archive/przyjecie-nowej-polityki-dywidendy-spolki-cyfrowy-polsat-sa-1
https://grupapolsat.pl/pl/archive/informacja-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzania-na-dzien-24-czerwca-2021-roku-oraz
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Komunikat prasowy
28 maja 2021 r.

Grupa Polsat zamierza przejąć pełną kontrolę nad operatorem MVNO Premium Mobile

Należąca do Grupy Polsat spółka Polkomtel, operator sieci Plus, zawarła ze spółkami PM 1 Mobile Holdings Limited oraz
WBN Holding Limited list intencyjny dotyczący określenia wstępnych warunków transakcji, której przedmiotem byłoby
docelowo objęcie samodzielnej kontroli nad spółką Premium Mobile sp. z o. o., najbardziej dynamicznie rozwijającym
się krajowym operatorem MVNO. Finalizacja transakcji uzależniona jest od uzyskania odpowiedniej zgody
antymonopolowej, wniosek o udzielenie której został już złożony w UOKiK.

- Przyglądamy się unikalnemu konceptowi i dynamicznemu rozwojowi marki Premium Mobile od lat, ponieważ jej klienci
od samego początku korzystają z sieci Plusa. W przeciwieństwie do szeregu operatorów MVNO, założyciele Premium
Mobile postawili na model kontraktowy i spółka z dużym sukcesem buduje tę bazę, od dłuższego czasu będąc
zdecydowanym liderem statystyk przenoszenia numerów. Dlatego też już 3 lata temu zaangażowaliśmy się kapitałowo
w to przedsięwzięcie głównie z myślą o zabezpieczeniu naszych przychodów hurtowych, by obecnie, w momencie gdy
Premium Mobile staje się rentownym biznesem, podjąć decyzję o przejęciu kontroli nad spółką – powiedział Maciej Stec,
Wiceprezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

Po pięciu latach od startu komercyjnego Premium Mobile obsługuje aktualnie około 425 tys. aktywnych kart SIM,
spośród których około 70% korzysta z usług kontraktowych. Skala przychodów wygenerowanych przez spółkę w 2020
roku osiągnęła 125 mln zł[1], rosnąc dynamicznie w tempie +37% r/r. Tempo pozyskania nowych klientów w 2021 roku
nie hamuje, czego dowodem jest fakt, iż w samym Q1’21 Premium Mobile było ponownie zdecydowanym liderem
pozyskiwania klientów w ramach procesu Mobile Number Portability pośród operatorów MVNO, zyskując w ramach
tego procesu 13,2 tys. kart SIM netto.

W ramach zawartego listu intencyjnego zapisano, iż udziałowcy spółki PM 1 Mobile Holdings Limited, reprezentującej
pomysłodawców i założycieli spółki Premium Mobile, za swój 28,01% udział w kapitale Premium Mobile uzyskają
w ramach realizacji opcji call kwotę około 35,5 mln zł, podlegającą określonym w liście korektom. Intencją Polkomtel,
wyrażoną w ramach listu intencyjnego, jest docelowo dokonanie wykupu pozostałych 53,69% udziałów w spółce
Premium Mobile od spółki WBN Holding Limited, przy czym cena zapłacona za te udziały będzie implikowana przez
kwotę rozliczenia z PM 1 Mobile Holdings Limited.

Finansowanie transakcji przeprowadzone zostanie w całości ze środków własnych Polkomtel.

[1] Obejmuje przychody detaliczne oraz przychody z rozliczeń międzyoperatorskich
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2021-05-24 29,46 29,00 29,24 - 0,20 5,32

2021-05-25 29,68 29,20 29,56 1,09 12,55

2021-05-26 29,90 29,40 29,70 0,47 8,05

2021-05-27 30,76 29,56 30,70 3,37 28,20

2021-05-28 30,82 30,22 30,70 0,00 13,31
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4 sierpnia – 18 sierpnia 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2021 r.

18 sierpnia 2021 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

26 października – 9 listopada 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2021 r.

9 listopada 2021 r. Raport kwartalny za III kw. 2021 r.


