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Telko.in, 10  czerwca 2022 r.

Autor: Marek Jaślan

Disney+ w gratisie w Netii, Plusie i Polsat Box

Grupa Polsat Plus jako jedyny operator usług płatnej telewizji i telekomunikacyjnych w Polsce zaoferuje w czerwcu br., tj. w dniu jego 

polskiej premiery, produkcje Disney+.

Pakiety obejmujące ofertę Disney+ będą dostępne w Polsat Box (płatna telewizja), w sieci Plus (usługi mobilne), w Netii (stacjonarny 

Internet i pakiety z usługami TV) oraz w Polsat Box Go.
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PAP Biznes, 10 czerwca 2022 r.

Autor: doa/ asa/

ZE PAK chce zrealizować projekt wiatrowy w Człuchowie; nakłady zw. z nabyciem i realizacją farmy to 

ok. 725 mln zł

ZE PAK poinformował, że jego spółka zależna, PAK-Polska Czysta Energia, zamierza realizować projekt farmy wiatrowej 

w Człuchowie w województwie pomorskim. 

Farma składająca się z 33 turbin wiatrowych o łącznej mocy 72,6 MW umożliwi roczną produkcję energii na poziomie 230 GWh. Projekt ma 

ponadto potencjał rozwoju dodatkowej farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy przekraczającej 50 MWp. 

Przewidywany termin rozpoczęcia działalności farmy to najpóźniej trzeci kwartał 2024 roku. 

Jest to jak dotychczas największy projekt inwestycyjny spółki PAK PCE, a łączne nakłady z nim związane wyniosą ok. 725 mln zł.

Uwzględniając farmę w Człuchowie, planowana do zainstalowania moc wiatrowa w projektach wiatrowych PAK PCE wyniesie łącznie ponad 

140 MW.
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Interia Biznes, 13 czerwca 2022 r.

Autor: Monika Borkowska

Rozwój lądowej energetyki wiatrowej? Polacy są za

Z badania przeprowadzonego przez firmę Kantar na początku czerwca br. wynika, że 79% Polaków popiera zmiany w prawie, które ułatwiłyby budowę 

farm wiatrowych na lądzie. 

Zdaniem 71% ankietowanych energetyka wiatrowa jest szansą na uniezależnienie się od paliw z Rosji, a tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego kraju. 

Respondenci uznali, że wzrost produkcji energii wiatrowej nie wpłynie na wysokość rachunków za prąd (42%). Według 29% procent badanych, wraz 

z rozwojem energetyki wiatrowej rachunki będą niższe, a 11% z nich uznało, że w takim przypadku ceny energii wzrosną. 

W 2016 roku została wprowadzona w polskim prawodawstwie zasada 10H, która oznacza, że odległość pomiędzy zabudowaniami a wiatrakiem ma 

być równa co najmniej dziesięciokrotności jego wysokości. Obecnie prowadzone są prace nad zmianami w legislacji, które umożliwiłyby budowę 

elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od zabudowań, o ile gmina zgodzi się na zniesienie powyższego przepisu.

W zależności od przyjętego scenariusza rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie szacuje się, że do 2030 roku mogłoby powstać do 10 GW nowych 

mocy, a szacowany skumulowany przyrost PKB z tego tytułu to 70-133 mld zł do 2030 roku. Dodatkowo ocenia się, że rozwój lądowej energetyki 

wiatrowej miałby pozytywny wpływ na rynek pracy (do 97 tys. nowych miejsc pracy w latach 2020-2030) oraz na poziom emisji CO2 (spadek o 42% 

w okresie 2020-2030). 
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Komunikat prasowy, 10 czerwca 2022 r.

Disney+ w ofertach Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go. 

Bez opłat nawet przez dwa lata

14 czerwca br., w dniu premiery w Polsce, usługa Disney+ pojawi się w ofertach Polsat Box, Plusa, 

Netii i Polsat Box Go. Grupa Polsat Plus to jedyny operator usług płatnej telewizji i telekomunikacyjny 

w Polsce, który będzie oferował Disney+.

Nowi i obecni klienci Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go będą mogli korzystać z atrakcyjnych ofert łączonych 

z Disney+, które zapewnią całej rodzinie dostęp do najlepszej rozrywki w jednym miejscu.

Disney+ znajdzie się:

• w Polsat Box – pakiety telewizji razem z Disney+ od 35 zł/mies. W ofertach z pakietem L i z pakietami dodatkowymi 

oraz abonamentem od 100 zł/mies. dostęp do Disney+ w cenie oferty przez całą umowę,

• w Plusie – bez opłat przez rok w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód),

• w Netii – bez opłat przez rok w ofertach szybkiego, stacjonarnego dostępu do internetu oraz pakietach z usługami TV. Bez opłat aż przez 2 lata 

za połączenie 3 usług abonamentowych (Internet, TV, telefon komórkowy z przeniesieniem numeru),

• w Polsat Box Go – w nowym pakiecie Polsat Box Go Premium z Disney+, który jest połączeniem ponad 100 kanałów telewizyjnych, bogatej 

biblioteki filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych oraz biblioteki Disney+, w promocyjnej cenie 50 zł/mies.

Więcej>>

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/disney-w-ofertach-polsat-box-plusa-netii-polsat-box-go-bez-oplat-nawet-przez-dwa-lata
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Raport bieżący 12/2022, 10 czerwca 2022 r.

Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń za zobowiązania spółki Great 

Wind sp. z o.o. wynikających z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych oraz udzieleniu pożyczki

Zważywszy, że:

• Cyfrowy Polsat S.A („Spółka”) jest stroną umowy przedwstępnej, zawartej z ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie („ZE PAK”) 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-PCE, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.,

• w dniu 10 czerwca 2022 roku PAK-PCE nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Great Wind sp. z o.o. („Spółka Projektowa”) celem 

realizacji budowy i eksploatacji instalacji OZE w postaci zespołu 33 turbin wiatrowych w obrębie gminy Człuchów, powiat człuchowski, 

województwo pomorskie, z potencjałem budowy farmy fotowoltaicznej w ramach uzyskanej mocy przyłączeniowej projektu („Przedsięwzięcie 

Inwestycyjne”), o czym ZE PAK informował w raporcie bieżącym nr 21/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku,

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 roku podjął decyzję o ustanowieniu przez Spółkę poręczeń lub gwarancji na rzecz spółki grupy 

Vestas („Vestas”), zabezpieczających wykonanie zobowiązań Spółki Projektowej wynikających z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych przez 

Vestas („Gwarancje”). Gwarancje zostaną ustanowione w celu umożliwienia realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego. Kwota Gwarancji nie przekroczy 

96.000.000 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów euro).

Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił o udzieleniu przez Spółkę pożyczki do PAK-PCE do kwoty nie wyższej niż ekwiwalent 236.400.000,00 PLN 

(słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta tysięcy złotych) („Pożyczka”) celem umożliwienia realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

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

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-06-07 21,04 20,40 20,46 - 1,82 6,56

2022-06-08 20,58 20,00 20,14 - 1,56 7,09

2022-06-09 20,20 19,42 19,42 - 3,57 9,52

2022-06-10 19,38 18,93 19,16 - 1,34 8,01

2022-06-13 18,96 18,40 18,76 - 2,09 13,91
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Data Wydarzenie

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.


