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parket.com 20 czerwca 2022 r.
Autor: Urszula Zielińska

Play i InfraVia Capital Partners inwestorami w FiberForce

P4, operator sieci komórkowej Play (Grupa Iliad), ledwie w kwietniu przejął telewizję kablową UPC Polska, a już w poniedziałek ogłosił, że ma 

inwestora, który sfinansuje jej rozbudowę. InfraVia V Invest, podmiot z grupy InfraVia Capital Partners, ma kupić od P4 połowę udziałów w nowo 

powstałej spółce infrastrukturalnej – FiberForce. Zapłaci za nie prawie 1,8 mld zł. Ostateczna cena zależeć będzie od korekt opisanych w 

umowie, a transakcja od zgód regulacyjnych. Operator spodziewa się, że zamknięcie transakcji może nastąpić w I kwartale przyszłego roku.

InfraVia jest już partnerem infrastrukturalnym Iliadu we Francji, a w ubiegłym roku utworzyła infrastrukturalne joint venture z Liberty Global 

(byłym właścicielem UPC) w Niemczech.

FiberForce to relatywnie nowy podmiot w grupie P4. Telekom zapowiada, że do końca roku wydzieli z UPC część aktywów i wniesie je do tego 

wehikułu. Będzie to dostępowa sieć UPC budowana do tej pory głównie w technologii charakterystycznej dla kablówek (HFC, tzw. skrętka 

miedziana) oraz od niedawna w technologii FTTx. Jej zasięg to obecnie około 3,7 mln gospodarstw domowych, ale P4 zapowiada, że ma się on 

powiększyć o 2 mln dodatkowych przyłączy internetowych. 

FiberForce będzie udostępniać swoją infrastrukturę sieciową innym operatorom telekomunikacyjnym (w tym m.in. Play i UPC) na zasadach 

hurtowego dostępu. W Polsce działają już trzy duże sieci hurtowe szerokopasmowej infrastruktury internetu udostępniające łącza na tzw. 

ostatniej mili. Są to Nexera (joint venture funduszu Infracapital i Nokii), Fiberhost (część dawnej Inei, należąca do australijskiego funduszu 

Macquire), Światłowód Inwestycje (joint venture Orange Polska i holenderskiej grupy inwestycyjnej APG), a w planach pozyskanie inwestora 

infrastrukturalnego ma telewizja kablowa Vectra.
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Telko.in, 21 czerwca 2022 r.

Autor: Łukasz Dec

5G w T-Mobile od 40 zł

T-Mobile przedstawił nowe oferty abonamentowe i oferuje obecnie dostęp do sieci 5G we wszystkich planach podstawowej oferty 

kontraktowej. Ich ceny w nowej ofercie wynoszą 40/50/65/85 zł miesięcznie i zwierają pakiet transmisji danych odpowiednio 5/20/bez 

limitu/bez limitu GB miesięcznie..

W porównaniu z wcześniej obowiązująca ofertą T-Mobile taryfy zaczynają się obecnie od 40 zł zamiast od 35 zł, ale w najtańszej jest obecnie 

więcej internetu. Pakiet za 50 zł zastąpił wcześniejsze pakiety za 45 zł i 55 zł, a wszystkich taryf jest obecnie cztery zamiast

dotychczasowych pięciu.

Porównując nową ofertę do konkurencji, to w Orange i Play dostęp do 5G możliwy jest w planach od 60 zł miesięcznie (czyli nie w 

najtańszych), w Plusie zaś we wszystkich taryfach. Jeżeli chodzi o taryfikację, to w Orange wygląda obecnie następująco: 40/50/60/80 zł 

miesięcznie. W Playu: 35/45/60/80/90 zł. W Plusie: 35/55/65/85 zł. Poza cenami, odróżniają je wliczone limity mobilnego internetu oraz 

usługi dodatkowe.
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Rzeczpospolita, 22 czerwca 2022 r.

Autor: Urszula Zielińska

Wojna na chwilę spowolni 5G

Z najnowszej edycji Ericsson Mobility Report, Ericsson ściął o 100 mln ściął tegoroczną prognozę aktywacji usług 5G na świecie za sprawą napaści na 

Ukrainę i widma recesji. Podtrzymuje jednak prognozy długoterminowe, mówiące o liczbie aktywacji usług 5G na poziomie 4,4 mld w 2027 r. w skali 

globalnej. Wg Ericssona, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, do którego należy Polska, w końcu 2021 r. odnotowano 2 mln aktywacji 5G na 570

mln globalnie. Prognoza na 2027 r. dla naszego regionu mówi o 190 mln subskrypcji 5G, co oznacza, że technologia ta będzie miała 33-proc. udział w 

komórkowym torcie. 

W naszym regionie, relatywnie silniej niż gdzie indziej, dominować ma w sieciach mobilnych LTE. Z jednej strony dlatego, że przyznawanie 

częstotliwości dla sieci 5G idzie wolniej, a z drugiej – dlatego że użytkownicy mniej chętnie niż np. w Europie Zachodniej wybierają droższe 

abonamenty. Siłą napędzającą zmianę będzie wyłączanie sieci starszych generacji, głównie 3G. W naszym kraju zapowiedziały to T-Mobile Polska i 

Orange Polska. Zdaniem ekspertów Ericssona użytkownicy migrujący z technologii starszego typu w krajach naszego regionu będą częściej wybierać 

usługi 5G niż 4G. 
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Puls Biznesu, 23 czerwca 2022 r.

Autor: Marcel Zatoński

Grupa Solorza kupuje w chmurze

Grupa Zygmunta Solorza powiększyła się o kolejne aktywo. Netia  sfinalizowała przejęcie spółki Oktawave zajmującej się dostarczaniem rozwiązań 

chmurowych. 

Całkowita wartość transakcji to 33,7 mln zł. Większość pieniędzy otrzyma notowany na GPW holding K2 Holding, który za 90% udział pakiet akcji 

Oktawave zainkasował 25,2 mln zł. Dodatkowo sprzedawana firma spłaciła spółce matce 6,5 mln zł pożyczki. 

Zdaniem Andrzeja Abramczuka, prezesa Netii. spółka powiększona o Oktawave będzie dysponować najszerszą i najlepiej dopasowaną do potrzeb 

klientów biznesowych gamą usług data center i własnych rozwiązań chmurowych. 
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Raport bieżący nr 13/2022, 23 czerwca 2022 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 

czerwca 2022 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 23 czerwca 2022 roku.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/documents/2021/rb_13_2022_zalacznik_uchwaly_podjete_na_zwz_20220623.pdf
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Raport bieżący 14/2022, 23 czerwca 2022 r.

Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło 

uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 („Uchwała”).

Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

1. część zysku netto w kwocie 660.844.237,20 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście 

trzydzieści siedem złotych dwadzieścia groszy)  zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2. pozostała część zysku netto w kwocie 2.945.011.181,03 złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści pięć milionów jedenaście tysięcy 

sto osiemdziesiąt jeden złotych trzy grosze) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy,

3. wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem akcji własnych) wynosi 1,20 zł 

(słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy),

4. liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 550.703.531,

5. dzień dywidendy został wyznaczony na 20 września 2022 roku,

6. wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 grudnia 2022 roku.
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Raport bieżący 15/2022, 23 czerwca 2022 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego 

Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 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 23 czerwca 2022 roku.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku reprezentowanych było ogółem 594.178.137 głosów,

stanowiących 72,55% 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. 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na 

dzień 23 czerwca 2022 roku 

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/documents/2021/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_zwz_20220623_zalacznik.pdf
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Raport bieżący 16/2022, 24 czerwca 2022 r.

Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwał podjętych w dniu 23 czerwca 2022 roku 

postanowiła powołać Macieja Steca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Jacka Felczykowskiego, Anetę Jaskólską, Agnieszkę 

Odorowicz i Katarzynę Ostap-Tomann na stanowiska Członków Zarządu Spółki.

Jednocześnie, na podstawie art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 23 czerwca 2022 roku akcjonariusz Spółki - TiVi Foundation - powołał na 

Prezesa Zarządu Mirosława Błaszczyka.

Członkowie Zarządu zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję.

Więcej>>

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-2
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Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

Zmiana 

kursu 

(%)

2022-06-20 19,58 19,58 18,27 9,64 7,82

2022-06-21 20,20 20,56 19,31 19,24 3,17

2022-06-22 19,81 20,28 19,47 11,47 - 1,93

2022-06-23 19,72 19,98 19,51 7,18 - 0,45

2022-06-24 20,22 20,44 19,77 14,87 2,54
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Data Wydarzenie

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.


