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W miniony czwartek nasz zespół IR został uhonorowany 
trzema nagrodami w ramach IR Magazine Awards Europe 
2021:

• Best overall investor relations (mid-cap) 

• Best investor relations officer (small to mid-cap) dla 
Grzegorza Pary

• Best in sector: communications

Chcielibyśmy serdecznie podziękować analitykom sell-side za nominację do tych prestiżowych nagród oraz wszystkim 
inwestorom za głosy i zaufanie. Jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie i dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości 

utrzymać dla Was najwyższe standardy komunikacji. 

Dziękujemy!
Zespół IR Cyfrowego Polsatu
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Telko.in
21 czerwca 2021 r. 

Netia przygotowana na budowę kolejnego data center
Autor: Marek Jaślan

Netia dokonała oficjalnego otwarcia swego najnowszego obiektu data center Jawczycach pod Warszawą, który działa
już od początku kwietnia. Netia Data Center Mind znajduje się niecałe 10 km od centrum Warszawy i składa się z ponad
1000 m2 powierzchni serwerowej. Obiekt został wypełniony już w 40 proc. Andrzej Abramczuk, prezes Netii uznaje
tempo wypełniania się obiektu za satysfakcjonujące i liczy na jego utrzymanie.

Operator jest też przygotowany na jego rozbudowę, bo nabył też działkę w sąsiedztwie i nawet zaczął proces
projektowy następnego obiektu.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Netia zainwestowała łącznie 130 mln zł w budowę i modernizację swoich data center,
obecnie ma ich pięć.

biznes.pap.pl
21 czerwca 2021 r.

Netia widzi szansę na finalizację akwizycji w 2021 roku
Autor: epo/ osz/

Netia prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji. Istnieje szansa, że do przejęcia dojdzie jeszcze w 2021
roku - poinformował PAP Biznes prezes spółki Andrzej Abramczuk.

"Odbywają się spotkania. Kiedy osiągną efekt pozytywny, wówczas poinformujemy rynek" - powiedział prezes.

"Jest szansa" - dodał, pytany, czy do finalizacji akwizycji może dojść jeszcze w 2021 roku.

W 2020 roku spółka za 8,8 mln zł nabyła łomżyński IST. Także ubiegłorocznym nabytkiem było centrum przetwarzania
danych, zakupione od Ringier Axel Springer Polska (RASP) w Krakowie. Za nie telekom zapłacił około 34 mln zł.

W listopadzie 2019 roku Netia kupiła ISTS, czyli dostawcę usług internetowych oferującego szerokopasmowy dostęp do
internetu w Krakowie za blisko 35 mln zł.
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biznes.pap.pl
22 czerwca 2021 r. 

CCC kupił 10 proc. akcji eobuwie. pl i sprzedał je Cyfrowemu Polsatowi
Autor: mfm

CCC zgodnie z wcześniejszą warunkową umową sprzedaży nabyło od MKK3 za 360 mln zł 10 proc. akcji eobuwie.pl, a
następnie sprzedało ten pakiet Cyfrowemu Polsatowi za 500 mln zł - podała spółka w komunikacie.

CCC zawarła także z A&R warunkową umowę rozporządzającą dot. przeniesienia własności 10-proc. pakietu akcji
eobuwie. pl za 500 mln zł. A&R wpłaciła na rzecz CCC kwotę 500 milionów złotych tytułem zaliczki na poczet ceny
sprzedaży. Transakcja ma dojść do skutku niezwłocznie po nabyciu takiego pakietu akcji przez CCC od MKK3 nie później
niż w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy.

Parkiet
23 czerwca 2021 r.

Polsat ucieka konkurencji
Autor: Urszula Zielińska

W Polsce operatorzy korzystający ze sprzętów Huawei (Orange Polska, T-Mobile i Play) – wciąż nie zdecydowali się na
wybór dostawców sieci nowej generacji 5G. Orange powiedział dziennikowi Parkiet, że jest w trakcie wyboru. Podobne
informacje płyną ze strony Playa, choć tu może chodzić o objęcie Polski umową zawartą już na początku 2020 r. przez
nowego właściciela komórkowej sieci – Iliad (5G we Francji i Włoszech buduje mu fińska Nokia).

Operatorzy czekają na warunki aukcji pasma 3,6 GHz (tzw. aukcja 5G). Chodzić ma przy tym bardziej o warunki
pokryciowe podyktowane przez UKE, jako że te determinować mają tempo budowy, a zatem i koszt.

Podczas gdy konkurenci są przyblokowani, grupa Cyfrowy Polsat rozbudowuje 5G w kooperacji z Ericssonem i Nokia.
Podała., że dociera z technologią 5G dzięki 2 tys. nadajników w ok. 400 miejscowościach do 13 mln osób. To o 1 mln
więcej niż w kwietniu.
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biznes.pap.pl
23 czewca 2021 r.

Cyfrowy Polsat zaprasza do składania ofert sprzedaży 47.667.885 akcji Netii po 7 zł/szt.
Autor: pel/ asa/

Cyfrowy Polsat zaprasza do składania ofert sprzedaży 47.667.885 akcji Netii, stanowiących 14,2 proc. kapitału spółki, po
7 zł za sztukę - podał pośredniczący Trigon DM w komunikacie.

Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 24 czerwca do 1 lipca. Rozliczenie transakcji ma nastąpić 6 lipca.

Cyfrowy Polsat posiada 249.286.321 akcji Netii, stanowiących ok. 74,29 proc. kapitału.

W środę na zamknięciu sesji akcje Netii wyceniano na 5,96 zł za sztukę.

W połowie kwietnia Cyfrowy Polsat zapowiadał, że po zakończonym w lutym wezwaniu, chce kontynuować nabywanie
akcji Netii. Na ten cel spółka planuje przeznaczyć maksymalnie 515 mln zł.

Jak wówczas podano, Cyfrowy Polsat będzie nabywał akcje Netii w ramach transakcji zawieranych na rynku
regulowanym GPW lub poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon DM. Transakcje mają być realizowane w
okresie dwunastu miesięcy.

wirtualnemedia.pl
25 czerwca 2021 r.

Cyfrowy Polsat wypłaci rekordową dywidendę, Solorzowie w radzie nadzorczej
Autor: masz / pap

Walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu zdecydowało, że spółka w dwóch transzach wypłaci rekordową w swojej
historii dywidendę - 767,5 mln zł, po 1,20 zł na akcję. Nowymi członkami rady nadzorczej firmy zostali jej większościowy
akcjonariusz Zygmunt Solorz, jej były prezes Tobias Solorz, prawnik Jarosław Grzesiak i rektor UW Alojzy Nowak.

Cyfrowy Polsat na dywidendę przeznaczy cały jednostkowy zysk netto z ub.r. (405 mln zł) i 362,5 mln zł z kapitału
zapasowego.

Dywidenda zostanie wypłacona przez Cyfrowy Polsat w dwóch transzach:

• 255,82 mln zł (po 40 groszy na akcję) 28 września,

• 511,64 mln zł (po 80 groszy na akcję) 10 grudnia.
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Dzień dywidendy wyznaczono na 15 września. W czwartek na koniec sesji za akcję Cyfrowego Polsatu płacono 29,64 zł.
Przy takim kursie stopa dywidendy wynosi 4,05 proc.

Od dwóch lat firma wypłaca dużo wyższe dywidendy niż wcześniej. W 2019 roku przekazała akcjonariuszom 594,78 mln
zł (po 93 groszy na akcję), a w ub.r. - 639,55 mln zł (po 1 zł na akcję).

Walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu zdecydowało, że w najbliższej 5-letniej kadencji rada nadzorcza firmy będzie
liczyć dziewięciu członków.

Na kolejną kadencję powołani zostali Marek Kapuściński jako wiceprzewodniczący (jest w radzie od jesieni 2016 roku,
poprzednio był przewodniczącym), Józef Birka (w radzie od wiosny 2015 roku), Marek Grzybowski (od połowy ub.r.),
Piotr Żak (od połowy 2018 roku) i Tomasz Szeląg (też od połowy 2018 roku).

Nowymi członkami rady nadzorczej zostali natomiast Tobias Solorz, Jarosław Grzesiak i Alojzy Nowak. Tobias Solorz od
grudnia 2015 do marca 2019 roku był prezesem Cyfrowego Polsatu, od kwietnia 2019 roku jest w radach nadzorczych
Polkomtelu i Telewizji Polsat, a od ub.r. - w radach Grupy Interia i jej spółki zależnej Mobiem.

Jarosław Grzesiak niedawno dołączył do zespołu holdingu Zygmunta Solorza, ma odpowiadać m.in. za nadzór
właścicielski. Poprzednio przez ponad dwie dekady był związany z kancelarią prawną Greenberg Traurig.

Alojzy Nowak to profesor nauk ekonomicznych, od ub.r. rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem wielu rad
nadzorczych, m.in. JSW, Banku Millennium i Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, w sierpniu ub.r. został powołany
do rady nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin należącego do Zygmunt Solorza.

Zgodnie ze statutem Cyfrowego Polsatu TiVi Foundation na przewodniczącego rady wybrał Solorza.

Biznesmen jest w radach nadzorczych wielu spółek ze swojego holdingu, m.in. Telewizji Polsat, Polkomtelu, Elektrimu,
TFP i Plusa Banku, w ub.r. wszedł do rad nadzorczych Grupy Interia, Mobiem i TV Spektrum, a na początku br. - do rad
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin i przejętej przez Polsat spółki Polot Media. W radzie nadzorczej Cyfrowego
Polsatu Zygmunt Solorz poprzednio był od polowy 2008 do jesieni 2016 roku.
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Telko.in
25 czerwca 2021 r.

Polkomtel ma zgodę UOKiK na przejęcie Premium Mobile
Autor: Tomasz Świderek

Polkomtel dostał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na przejęcie kontroli nad Premium Mobile –
poinformował UOKiK na Twitterze.

Zamiar przejęcia kontroli nad Premium Mobile, wirtualnym operatorem komórkowym działającym w sieci grupy
Cyfrowego Polsatu przez grupę CPS ujawniono w końcu maja. Polkomtel informował wówczas, że złożył odpowiedni
wniosek do UOKiK.

Polkomtel – bezpośrednio i pośrednio – od trzech lat jest udziałowcem Premium Mobile. Ma 18,3 proc. udziałów
MVNO i 24,47 proc. głosów. Jak informowano w końcu maja, Polkomtel za ok. 35,5 mln zł ma odkupić pakiet 28 proc.
udziałów MVNO od PM 1 Holding. Polkomtel wyraził też intencję odkupienia udziałów MVNO od WBN Holding (53,7
proc.).

Premium Mobile obsługuje ok. 425 tys. kart SIM, z czego ok. 70 proc. to usługi kontraktowe. W 2020 r. spółka
wygenerowała 125 mln zł przychodów z usług detalicznych i rozliczeń operatorskich. To o 37 proc. więcej niż rok
wcześniej.
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Raport bieżący 
12/2021
24 czerwca 2021 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść
uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2021 roku.

Załącznik: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r. (.pdf)

Raport bieżący 
13/2021
24 czerwca 2021 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego
Polsatu S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości listę
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym
na dzień 24 czerwca 2021 roku.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 roku reprezentowanych było
ogółem 640.579.989 głosów, stanowiących 78,22% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje
Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję
przypadają 2 głosy.

Załącznik: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 r. (.pdf)

https://grupapolsat.pl/sites/default/files/rb_12_2021_zalacznik_uchwaly_podjete_przez_zwz_24062021.pdf
https://grupapolsat.pl/sites/default/files/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_zwz_20210624_zalacznik.pdf
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Raport bieżący 
14/2021
24 czerwca 2021 r.

Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia
części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy („Uchwała”).

Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

1) całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 404.982.013,92 zł (słownie: czterysta cztery miliony
dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostaje przeznaczona na
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2) 362.473.205,28 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście
pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych, zostaje
przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

3) łączna kwota dywidendy za rok obrotowy 2020 wynosi 767.455.219,20 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt
siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy),

4) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy),

5) liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 639.546.016,

6) dzień dywidendy został wyznaczony na 15 września 2021 roku,

7) wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:

• pierwsza transza 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

• druga transza 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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Raport bieżący 
15/2021
24 czerwca 2021 r.

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, w związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanowiło, iż Rada Nadzorcza
nowej wspólnej 5-letniej kadencji liczyć będzie 9 członków oraz powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące
osoby: Pana Marka Kapuścińskiego – na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Józefa Birkę,
Pana Jarosława Grzesiaka, Pana Marka Grzybowskiego, Pana Alojzego Nowaka, Pana Tobiasa Solorza, Pana Tomasza
Szeląga oraz Pana Piotra Żaka na stanowiska Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 24 czerwca 2021 roku akcjonariusz Spółki TiVi Foundation powołał
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Solorza.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej są zawarte w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik: Życiorysy członków Rady Nadzorczej (.pdf)

https://grupapolsat.pl/sites/default/files/zyciorysy_czlonkow_rady_nadzorczej.pdf
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Komunikat prasowy
22 czerwca 2021 r.

Kolejny milion mieszkańców Polski w zasięgu 5G w Plusie!

Kolejny milion mieszkańców Polski został objęty zasięgiem
największej i najszybszej sieci 5G w Polsce. Tym samym z 5G w
Plusie może obecnie korzystać już co trzeci Polak. Superszybki
internet 5G oferowany jest ponad 13 milionom osób z niemal 400
miejscowości ze wszystkich 16 województw.

Co trzeci mieszkaniec Polski w zasięgu 5G w Plusie

Plus nie zwalnia tempa rozwoju sieci 5G. W ciągu zaledwie dwóch
miesięcy operator uruchomił prawie pół tysiąca następnych stacji
5G, które zapewniają dostęp do superszybkiej sieci 5G dla
kolejnego miliona mieszkańców. W kwietniu 5G w Plusie
oferowane było w ponad 160 miejscowościach, dzisiaj ta lista
powiększyła się do niemal 400 lokalizacji. To oznacza, że w zasięgu
największej i najszybszej sieci 5G w Polsce znajduje się obecnie
ponad 13 milionów osób, czyli już przeszło co trzeci Polak. Łączna
liczba stacji bazowych 5G Plusa liczy teraz dwa tysiące nadajników.

Sieć 5G w Plusie jest stale rozbudowywana, a operator nieustannie
powiększa także portfolio urządzeń z dostępem do 5G. Aktualnie
w ofercie Plusa znaleźć można ponad 30 smartfonów i routerów z
dostępem do sieci najnowszej generacji.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2021-06-21 29,80 29,08 29,80 2,34 6,66

2021-06-22 29,98 29,32 29,80 0,00 9,59

2021-06-23 29,88 29,50 29,72 - 0,27 4,58

2021-06-24 29,92 29,42 29,64 - 0,27 9,52

2021-06-25 30,46 29,64 30,40 2,56 13,36
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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.

1 – 2 września 2021 r. Barclays Media and Telecom Conference, online

6 – 7 września 2021 r. 18th Emerging Europe Investment Conference - Pekao, online

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.


