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Money.pl, 28 marca 2022 r.

Autor: KRO

Disney Plus w Polsce już latem. Jest konkretna data i cena subskrypcji

Platforma streamingowa Disney+ podała datę wejścia na polski rynek ogłaszając, że udostępni swoją ofertę od 14 czerwca 2022 roku. 

Platforma zaoferuje polskim klientom dostęp do biblioteki własnych produkcji w dwóch modelach subskrypcyjnych: miesięcznym 

w cenie 28,99 zł oraz rocznym w cenie 289,90 zł.  

W zbliżonym terminie Disney+ planuje zadebiutować łącznie w 42 krajach i 11 terytoriach.
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CIRE.pl, 28 marca 2022 r.

Będzie aktualizacja dokumentu PEP 2040

Resort klimatu i ochrony środowiska przygotowuje aktualizację Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040). Aktualizacja ma 

uwzględnić m.in. rolę małych reaktorów jądrowych, zwiększyć planowany udział odnawialnych źródeł energii oraz odpowiedzieć na

wyzwania energetyczne będące następstwem wojny na Ukrainie.

Obecnie PEP2040 zakłada, że w 2030 roku udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23%, tj. nie mniej niż 32% 

w produkcji energii elektrycznej, 28% w ciepłownictwie i 14% w transporcie. Energetyka wiatrowa na morzu (offshore) ma osiągnąć w 2030 

roku 5,9 GW zainstalowanej mocy, a w 2040 - 11 GW. Z kolei  moc zainstalowana fotowoltaiki ma wynieść ok. 5-7 GW w 2030 roku i 10-16 

GW w 2040 roku.

Aktualizacja PEP2040 obejmie małe reaktory jądrowe SMR i MMR, które dotychczas nie były uwzględnione w dokumencie, położy większy 

nacisk na rozwój hydroenergetyki, jak również zweryfikuje, w związku z wojną na Ukrainie, harmonogram wyłączania niektórych małych 

bloków węglowych.

Na przyjętą przez rząd w ubiegłym roku Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku składają się trzy główne obszary: sprawiedliwa 

transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza.
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PAP, 31 marca 2022 r.

Autor: gn/

„Rzeczpospolita”: Rosja zakłóci naszą sieć

Gazeta „Rzeczpospolita” podała, że działanie łączności 5G w paśmie 700 MHz, które zostało przewidziane dla służb odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo i wojska, może być skutecznie utrudniane przez Rosję. Rosja będzie mogła także negatywnie wpływać na sieci 5G 

wykorzystywane w celach cywilnych, gdyż posiada realne możliwości zakłócania pasma 700 MHz z obwodu kaliningradzkiego.

Jak twierdzi cytowane przez „Rzeczpospolitą” biuro prasowe Exatela, „zakłócenie pasma 700 MHz w szerokiej skali to ryzyko bardziej 

potencjalne niż faktyczne”, aczkolwiek „oczywiście w obecnej sytuacji wojny rozpoczętej przez Rosję trzeba się liczyć z celowym 

zakłócaniem”.

Z kolei przywołane przez gazetę „Rzeczpospolita” biuro prasowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) stwierdziło, że „pomiary 

emisji sygnałów radiowych wykonane przez UKE wskazują, że obecnie w paśmie 700 MHz nie pracują stacje telewizyjne, które mogłyby

zakłócić sieci 5G w Polsce. Jednak wobec braku wiążących deklaracji ze strony Federacji Rosyjskiej o trwałym zaprzestaniu 

wykorzystywania pasma 700 MHz przez telewizję nie ma pewności, czy w przyszłości nie zostaną włączone emisje”.
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Bankier.pl, 1 kwietnia 2022 r.

Autor: Michał Boroń

Play sfinalizował zakup UPC Polska

P4, operator sieci Play (Grupa Iliad) poinformował o sfinalizowaniu transakcji nabycia 100% udziałów w spółce UPC Polska oferującej usługi 

telewizji i szerokopasmowego internetu światłowodowego. Wartość transakcji wyniosła 7,013 mld zł, z czego 5,5 mld zł zostało sfinansowane 

kredytem.

W komentarzu do transakcji prezes P4 Jean Marc Harion powiedział, że „transakcja jest potwierdzeniem ambicji Play i Grupy Iliad w zakresie 

przyśpieszenia inwestycji w sieci światłowodowe w Polsce, a także zwiększenia wkładu [Play] w realizację przez Polskę cyfrowej transformacji 

gospodarki".
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Raport bieżący 2/2022, 30 marca 2022 r.

Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska 

Czysta Energia sp. z o.o.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Kupujący”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącego zawarcia 

przez Spółkę przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited, niniejszym 

informuje, że w dniu 30 marca 2022 r. Spółka zawarła aneks („Aneks”) do przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska 

Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”), reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.  („Udziały 

PAK-PCE”), która została zawarta przez Spółkę z ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie, w dniu 20 grudnia 2021 r. („ZE PAK”)(„Umowa”).

Na podstawie Aneksu, Spółka oraz ZE PAK („Strony”) postanowiły o:

• zmianie daty końcowej (tzw. long-stop date), do której Strony zakładały spełnienie się wszystkich warunków zawieszających Umowy; oraz

• dokonaniu przez Spółkę przedpłaty na rzecz ZE PAK na poczet ceny sprzedaży za Udziały PAK-PCE do maksymalnej wysokości stanowiącej sumę: (a) 

ceny bazowej określonej w Umowie za Udziały, tj. kwoty 193.104.000 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto cztery tysiące złotych) oraz (ii) kwoty 

stanowiącej cenę sprzedaży dodatkowych udziałów w PAK-PCE, które zgodnie z Umową zostaną utworzone w ramach wykonania zobowiązania 

dodatkowego wskazanego Umowie („Nowe Udziały”), a następnie sprzedane na rzecz Kupującego, tj. kwoty 607.355.000 zł (sześćset siedem milionów 

trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), która może zostać skorygowana w związku z rozliczeniem kapitału obrotowego zgodnie z Umową („Przedpłata”).

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/zawarcie-przez-cyfrowy-polsat-sa-przedwstepnych-umow-sprzedazy-udzialow-w-pak-polska-czysta
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Zmiana daty końcowej w Umowie jest związana z powzięciem przez Spółkę oraz ZE PAK wiadomości dotyczącej braku możliwości spełnienia się 

jednego z warunków zawieszających Umowy w pierwotnie zakładanym terminie tj. do dnia 31 marca 2022 r. W związku z tym w ramach Aneksu 

data końcowa została przesunięta na dzień 30 września 2022 r.

Przedpłata może zostać wypłacona na rzecz ZE PAK jednorazowo lub w częściach, na pisemny wniosek złożony Spółce, w terminie 3 (trzech) dni roboczych 

od dnia jego otrzymania. Warunkiem wypłaty Przedpłaty jest ustanowienie przez ZE PAK zabezpieczenia w postaci zastawu zwykłego i rejestrowego na 

udziałach PAK-PCE, reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-PCE.

Jednocześnie na podstawie Aneksu Strony postanowiły, że od dnia uiszczenia przez Spółkę każdej części Przedpłaty na rzecz ZE PAK nie będą naliczane od 

kwoty Przedpłaty odsetki od bazowej ceny sprzedaży za Udziały PAK-PCE, jeśli były wymagane na podstawie Umowy.

W dniu 30 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki udzieliła zgody m.in. na: (i) nabycie przez Spółkę Udziałów PAK-PCE, (ii) nabycie przez Spółkę Nowych 

Udziałów (dalej łącznie jako „Transakcja”), (iii) dokonanie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych w celu dokonania 

transakcji będących przedmiotem Umowy, w tym zawarcie oraz wykonanie przyrzeczonej umowy sprzedaży Udziałów PAK-PCE, (iv) zawarcie Aneksu, oraz 

(v) dokonanie przez Spółkę Przedpłaty.

Transakcja stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.).

Ponadto, mając na względzie, że Transakcja odbędzie się na warunkach rynkowych, nie dojdzie do naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy 

niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Na potrzeby realizacji Transakcji oraz określenia ceny nabywanych 

podmiotów Spółka otrzymała niezależną opinię wystawioną przez Deloitte Advisory sp. z o.o., potwierdzającą godziwość ustalonych cen.
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Raport bieżący 3/2022, 1 kwietnia 2022 r.

Nabycie przez Cyfrowy Polsat S.A. udziałów w Port Praski sp. z o.o. oraz zawarcie aneksu do 

przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Pantanomo Limited

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę przedwstępnych 

umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited, niniejszym informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. 

Spółka zawarła z Embud 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie umowę przyrzeczoną na mocy której Spółka nabyła 1.070.000 (jeden 

milion siedemdziesiąt tysięcy) udziałów w Port Praski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Port Praski”), reprezentujących ok. 66,94% kapitału zakładowego Port Praski oraz 

uprawniających do wykonywania 66,94% głosów na zgromadzeniu wspólników Port Praski („Udziały Portu Praskiego”). Cena sprzedaży za Udziały Portu Praskiego 

wyniosła 553.652.167,50 PLN (pięćset pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 50/100).

Ponadto, w związku z trwającymi analizami dotyczącymi finalnej struktury kapitałowej, do której należy Pantanomo Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol

(„Pantanomo”), w dniu 1 kwietnia 2022 r. Spółka oraz Tobe Investments Group Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol („Tobe”), zawarły aneks („Aneks”) 

do przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę 4.705 (czterech tysięcy siedmiuset pięciu) udziałów w Pantanomo, reprezentujących ok. 32% kapitału 

zakładowego Pantanomo, która została zawarta przez Spółkę z Tobe w dniu 20 grudnia 2021 r. („Umowa”)(„Transakcja”).

Na podstawie Aneksu Spółka oraz Tobe („Strony”) postanowiły w szczególności o przesunięciu daty zamknięcia Transakcji. Zgodnie z aktualnym brzmieniem Umowy data 

zamknięcia Transakcji zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami na piśmie i nie może przypadać później niż 31 maja 2022 r. W przypadku gdy data zamknięcia Transakcji 

nie zostanie wyznaczona przez Strony na 31 maja 2022 r. lub inny dzień przypadający przed 31 maja 2022 r., wówczas Umowa wygaśnie.

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/zawarcie-przez-cyfrowy-polsat-sa-przedwstepnych-umow-sprzedazy-udzialow-w-pak-polska-czysta
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Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-03-28 28,54 27,78 27,80 - 1,42 9,24

2022-03-29 28,52 27,64 28,14 1,22 14,22

2022-03-30 28,66 27,98 28,62 1,71 12,87

2022-03-31 28,52 27,76 27,76 - 3,00 17,37

2022-04-01 28,18 27,66 28,18 1,51 10,13

2022-04-04 28,60 27,82 28,00 - 0,64 6,13
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Data Wydarzenie

20 – 22 kwietnia 2022 RCB Investor Conference, Zürs 2022 (konferencja wirtualna)

27 kwietnia – 11 maja 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2022 r.

11 maja 2022 Raport kwartalny za I kw. 2022 r.

3 – 17 sierpnia 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2022 r.

17 sierpnia 2022 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.

26 października – 9 listopada 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2022 r.

9 listopada 2022 Raport kwartalny za III kw. 2022 r.


