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Rp.pl, 25 maja 2022 r.

Autor: Urszula Zielińska

Prezes P4 i UPC Polska: Będziemy walczyć o wolność wyboru 

W wywiadzie udzielonym gazecie „Rzeczpospolita” Jean Marc Harion, prezes P4 i UPC Polska, których połączenie nastąpiło w kwietniu br., 

powiedział m.in., że operator zamierza zbudować silną pozycję na rynku pod względem otwartej sieci i kontentu. Według niego walka o klienta 

powinna być prowadzona głównie pod kątem wolności wyboru. 

Zauważył też, że obecne ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce są najniższe w Europie, a pole do ich dalszego obniżania jest ograniczone w 

warunkach rosnącej inflacji i wzrostu cen energii elektrycznej.

Jean Marc Harion poinformował, że operator zamierza inwestować w rozwój infrastruktury i modernizację sieci UPC do światłowodu. Bardzo 

poważnie rozważa wejście w inwestycję we własną sieć światłowodową we współpracy z partnerem finansowym. Szczegóły ustaleń w tej sprawie 

mają zostać podane przed końcem tego roku.

Komentując niedawne połączenie P4 z UPC Polska powiedział, że głównym celem przejęcia było wykorzystanie potencjału wzrostu polskiego 

rynku. Zapowiedział też walkę o to, by widzowie w Polsce mieli dostęp do wszystkich treści niezależnie od technologii ich dostarczania.
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Bankier.pl, 26 maja 2022 r.

Źródło: PAP Biznes

Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje wypłatę dywidendy

Zarząd Cyfrowego Polsatu poinformował, że zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2021 rok w wysokości 

1 zł na akcję.

Łączna kwota proponowanej dywidendy wynosi 550,7 mln zł. Pozostała część zysku za ubiegły rok, w kwocie 3.055,2 mln zł, miałaby 

zostać przekazana na kapitał zapasowy,

Proponowany dzień dywidendy to 20 września, a dzień wypłaty dywidendy to 15 grudnia.
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Rzeczpospolita, 31 maja 2022 r.

Autor: Adam Woźniak

Polsat wejdzie na rynek wodorowych autobusów

Polsat i ZE PAK zaprezentowały własny autobus wodorowy – NesoBus – który wejdzie do produkcji seryjnej w 2023 roku w fabryce w 

Świdniku.

Pojazd, opracowany przez zespół polskich inżynierów we współpracy z firmami międzynarodowymi, jest elementem planu zakładającego

budowę pełnego łańcucha wartości dostarczania zielonego wodoru.

Nazwa autobusu pochodzi od skrótu hasła „Nie emituje spalin i oczyszcza powietrze”.  

NesoBus będzie mógł pokonać na jednym tankowaniu 450 km, a jego wnętrze, zaprojektowane przez włoską firmę Torino Design, mieści do 

87 osób. Pojazd będzie wyposażony w darmowy Internet 5G.

Obecnie coraz więcej polskich miast rozważa uzupełnienie floty o autobusy wodorowe, ruszają także rządowe granty w ramach programu 

„Zielony transport publiczny”.
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Komunikat prasowy, 25 maja 2022 r.

Najlepsza światowa siatkówka w Polsacie przez 10 lat aż do 2032 r. Trzy turnieje mistrzostw świata oraz 

mecze polskich reprezentacji kobiet i mężczyzn

Telewizja Polsat i Volleyball World przedłużyły dotychczasową współpracę do 2032 roku. 

Dzięki temu polscy kibice na przestrzeni najbliższych 10 lat, u tego samego nadawcy –

Telewizji Polsat, będą mogli oglądać wszystko co najważniejsze w ich ulubionej dyscyplinie 

sportu. Porozumienie dotyczy międzynarodowych rozgrywek kobiecych i męskich, w tym 

przede wszystkim mistrzostw świata. To niewątpliwy sukces negocjacyjny Polsatu, 

potwierdzający jego pozycję na rynku praw telewizyjnych. Volleyball World to podmiot 

komercyjny współtworzony przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) oraz 

fundusz CVC Capital Partners.

Nowa umowa Telewizji Polsat z Volleyball World obejmuje transmisje z:

• Trzech Mistrzostw Świata kobiet i mężczyzn w latach 2022 (w Polsce), 2026, 2030

• Ligi Narodów aż do 2032 roku, w tym czternastu turniejów kwalifikacyjnych i dwóch turniejów finałowych, które odbędą się w Polsce

• Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej i cyklu turniejów Beach Pro Tour

• Klubowych Mistrzostw Świata

• Nowego międzynarodowego turnieju reprezentacyjnego, zaplanowanego na lata 2025 i 2029 Więcej>>

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/najlepsza-swiatowa-siatkowka-w-polsacie-przez-10-lat-az-do-2032-r-trzy-turnieje-mistrzostw
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Komunikat prasowy, 30 maja 2022 r.

NesoBus – premiera polskiego autobusu wodorowego Grupy Polsat Plus 

i ZE PAK

NesoBus to całkowicie nowy, wyprodukowany w Polsce zeroemisyjny miejski autobus wodorowy. 

Zasilany zielonym wodorem jest najbardziej ekologicznym autobusem dla mieszkańców miast i 

transportu miejskiego. Stworzyli go polscy konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami 

z Europy i całego świata. Ma 12 m długości, do 93 miejsc, w tym do 37 miejsc siedzących, jego 

zasięg to około 450 km, nie emituje spalin, oczyszcza powietrze, a jedyne co emituje to para wodna. 

Konstrukcja NesoBus - polskiego autobusu wodorowego  jest stworzona od podstaw jako wodorowa 

– nie jest przeróbką czy modyfikacją autobusu spalinowego czy na baterie. Rozpoczęcie produkcji 

seryjnej jest planowane na 2023 rok w powstającej w Świdniku fabryce.

Więcej>>

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/nesobus-premiera-polskiego-autobusu-wodorowego-grupy-polsat-plus-ze-pak
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Raport bieżący 6/2022, 25 maja 2022 r.

Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Embud 2 sp. z o.o. 

S.K.A

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki w ramach uchwały nr 7 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych 

oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych, postanowił w dniu 25 maja 2022 r. o nabyciu

przez Spółkę 13.067.138 (trzynastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji zwykłych na okazicie la o 

wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze) każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCFRPT00013, reprezentujących ok. 2,04% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 

1,60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”) od spółki Embud 2 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, za cenę nie wyższą niż 22,28 PLN (dwadzieścia dwa złote dwadzieścia osiem 

groszy) za jedną Akcję, w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym.
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Raport bieżący 7/2022, 25 maja 2022 r.

Wniosek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2021 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej 

Spółki wniosku dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 w wysokości 3.605.855.418,23 złotych (słownie: 

trzy miliardy sześćset pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dwadzieścia trzy grosze).

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

• przeznaczenie części zysku netto w kwocie 550.703.531,00 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów siedemset trzy tysiące pięćset 

trzydzieści jeden złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję uczestniczącą w 

wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem akcji własnych), oraz

• przeznaczenie pozostałej części zysku netto w kwocie 3.055.151.887,23 złotych (słownie: trzy miliardy pięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt 

jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia trzy grosze) na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby, stosownie do postanowień art. 348 §4 Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy został ustalony na dzień 20 

września 2022 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 15 grudnia 2022 roku.

W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową Spółki przyjętą w dniu 20 grudnia 2021 r., a jednocześnie nie 

zaburza koncepcji dalszego rozwoju grupy kapitałowej Spółki.
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Raport bieżący 8/2022, 27 maja 2022 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 23 czerwca 2022 

roku oraz treść projektów uchwał

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 23 czerwca 2022 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w 

Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego:

• ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu 

Spółek Handlowych (załącznik nr 1);

• projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 

roku (załącznik nr 2);

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 (załącznik nr 3);

• Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2021 (załącznik nr 4).

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod 

adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Więcej>>

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_na_23_czerwca_2022.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/projekty_uchwal_zwz_zwolanego_na_23_czerwca_2022.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/sprawozdanie_rady_nadzorczej_za_2021.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2021.pdf
http://www.grupapolsatplus.pl/
https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzania-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-dzien-23-czerwca-2022
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Raport bieżący 9/2022, 30 maja 2022 r.

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat 

S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2022 r. Spółka dokonała zawiadomienia na podstawie art. 69 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, w dniu 30 maja 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie od Pana Zygmunta 

Solorza, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

Załączniki:

1. Zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza

2. Zawiadomienie od TiVi Foundation

3. Zawiadomienie od Reddev Investments Limited

4. Zawiadomienie Cyfrowy Polsat S.A.

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2022_05_30_zs_zawiadomienie_o_zmianie.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2022_05_30_tivi_zawiadomienie_o_zmianie.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2022_05_30_reddev_-_notification_to_knf.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/20220530_zawiadomienie_art._69_cp.pdf
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Raport bieżący 10/2022, 30 maja 2022 r.

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. na podstawie 

art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż dniu 30 maja 2022 r. Spółka dokonała powiadomienia o transakcjach na instrumentach 

finansowych Spółki, które zostało wystosowane przez Spółkę, jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, na 

podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Ponadto, w dniu 30 maja 2022 r. Spółka otrzymała powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki wystosowane na podstawie art. 

19 ust. 1 MAR, które Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: 

1. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – Cyfrowy Polsat S.A.

2. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. 

3. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – TiVi Foundation

4. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – Reddev Investments Limited 

5. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – ToBe Investments Group Limited 

6. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – ToBe Foundation 

7. Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR – Tobias Solorz

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/20220530_mar_19_notifikacja_cyfrowy_polsat.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/embud_2_powiadomienie_o_transakcjach_19mar.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2022_05_30_tivi_foundation_mar_19.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2022_05_30_reddev_notification_mar_19_correction.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2022_05_30_tobe_notification_mar_19.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2022_05_30_tobe_foundation_mar_19.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/20220530_mar19_tobias_solorz.pdf
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Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-05-24 22,46 21,82 22,02 - 0,81 9,83

2022-05-25 22,32 21,90 22,04 0,09 8,24

2022-05-26 22,24 21,92 22,06 0,09 8,27

2022-05-27 22,22 21,74 21,80 - 1,18 5,27

2022-05-30 22,12 21,70 22,06 1,19 8,21
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Data Wydarzenie

3 czerwca 2022 IPOPEMA CEE Days (online)

9 czerwca 2022 Prague Spring EME Conference

23 czerwca 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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.


