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Przegląd prasy

Interia Biznes, 17 sierpnia 2021 r.

Grupa Polsat Plus rozpoczyna główny etap kampanii rebrandingowej

Grupa Polsat Plus rozpoczęła główny etap kampanii rebrandingowej swoich kluczowych marek: 

Plus, Polsat i Polsat Box (dawniej Cyfrowy Polsat). 

Wspólna kampania prezentuje spójny przekaz łączący te marki, dzięki którym klient może dokonać wyboru tego z czego, 

kiedy, gdzie, w jaki sposób i na jakim urządzeniu chce korzystać - zgodnie z hasłem "Wybierz swoje wszystko".

- Klient oczekuje, że marka będzie odpowiadać na jego indywidualne potrzeby. Chce decydować – mieć szerokie możliwości 

wyboru zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. My, jako Grupa, odpowiadamy na to mówiąc: w Plusie, Polsacie 

i Polsat Box możesz wybrać swoje wszystko. Możesz rządzić m.in.: internetem, 5G, technologiami, rozrywką, emocjami, 

serialami i sportem - mówi Piotr Gaweł, Członek Zarządu Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus.

2Biuletyn Relacji Inwestorskich 16 - 22 sierpnia 2021



3

Przegląd prasy

LM.pl, 18 sierpnia 2021 r.

Autor: Aleksandra Braciszewska - Benkahla

Brudzew. ZE PAK z największą farmą fotowoltaiczną w kraju

Zakończyła się budowa największej w Polsce farmy fotowoltaicznej. Elektrownia słoneczna 

powstała w Brudzewie ramach rekultywacji terenów pogórniczych. Farmę wybudowano na 

obszarze 100 hektarów, w miejscu gdzie wcześniej działała kopalnia węgla brunatnego 

Adamów. Umowa na realizację inwestycji została zawarta między Zespołem Elektrowni 

Pątnów – Adamów – Konin oraz konsorcjum PAK Serwis i ESOLEO (Grupa Polsat Plus). 

Prace zostały zakończone zgodnie z planem.

- W niecałe 180 dni konsorcjum ESOLEO i PAK SERWIS ukończyło montaż 155.000 

modułów PV o łącznej mocy 70 MW na farmie PV w Brudzewie – poinformował Piotr Woźny, 

prezes ZE PAK.

Budowę farmy finansuje konsorcjum Bank Pekao SA, PKO BP oraz mBank. Farma 

fotowoltaiczna w Brudzewie to kolejny etap transformacji energetyki węglowej w zieloną, 

prowadzonej przez ZE PAK.
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Przegląd prasy

Interia Biznes, 18 sierpnia 2021 r.

Grupa Polsat Plus zainwestuje w rozwój centrum rehabilitacji pocovidowej

Zygmunt Solorz i Grupa Polsat Plus przeznaczyli dotychczas ponad 50 milionów złotych na wsparcie społeczeństwa i służby zdrowia 

podczas walki z pandemią koronawirusa. Grupa Polsat Plus podejmowała szereg działań prospołecznych, angażując się m.in. we 

wsparcie służby zdrowia, edukacji, dzieci wykluczonych cyfrowo, seniorów, rozwiązań dla klientów, a także pracowników i ich rodzin. 

Obecnie Grupa wychodzi z nową inicjatywą - stworzenia nowoczesnego centrum rehabilitacji pocovidowej dla ozdrowieńców z całej 

Polski.

- Przez całą pandemię podejmowaliśmy wiele działań, które miały na celu wsparcie mieszkańców Polski w przetrwaniu i radzeniu sobie

w tym bardzo trudnym czasie. Widzimy wszyscy, że obecnie pandemia przycichła, wydaje się wręcz, że może jej nie ma, choć wielu 

prognozuje, że przed nami czwarta fala. Jednak to, co na pewno pozostało to skutki Covid-19 u tysięcy osób - które wiele tygodni czy 

miesięcy odczuwają negatywne efekty tej choroby - zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Stąd nasza decyzja, żeby w kolejnym etapie 

wsparcia społeczeństwa, stworzyć coś, co pomoże radzić sobie już nie tylko z samą pandemią, ale przede wszystkim jej skutkami -

mówi Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus.

- Specjaliści szacują, że przynajmniej jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to: 

problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne. Stąd 

tak ważne jest, aby po przejściu Covid, nie lekceważyć powikłań - zarówno psychicznych, jak i fizycznych, skorzystać z rehabilitacji 

i pomóc sobie w powrocie do pełnej sprawności - mówi Filip Nowak, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
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Przegląd prasy

Telko.in, 18 sierpnia 2021 r.

Autor: Marek Jaślan

Dualny dekoder Cyfrowego Polsatu obsłuży IPTV i satelitę

Polsat Box (do września Cyfrowy Polsat) wprowadza do oferty nowy dekoder 4K z pilotem Bluetooth, funkcją DUO 

i podłączeniem do Internetu, w tym również przez WiFi. 

Dzięki pionierskiej na polskim rynku funkcji DUO użytkownik będzie mógł swobodnie zmieniać źródło sygnału, przełączając 

się w dowolnym momencie, w ramach tego samego pakietu programowego, pomiędzy technologiami telewizji satelitarnej oraz 

kablowej IPTV. 

Nowy dekoder 4K został także wyposażony w aplikację Polsat Box Go i dostęp online do ponad 100 kanałów telewizyjnych 

i kilku prostych pakietów tematycznych. 
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy, 17 sierpnia 2021 r.

Ponad 15 milionów osób w zasięgu najlepszej i najszybszej sieci 5G Plusa

Już ponad 15 milionów mieszkańców Polski z niemal 500 miejscowości znajduje się w zasięgu 5G Plusa. Od końca czerwca zasięg został 

powiększony o ponad 2 miliony osób. Najszybszy internet 5G Plusa w Polsce umożliwia korzystanie z różnorodnych ofert i usług Plusa i całej 

Grupy Polsat Plus – zgodnie z hasłem „Ty rządzisz. Wybierz swoje wszystko”.

Plus objął zasięgiem najlepszej sieci 5G kolejne 2 miliony mieszkańców Polski udostępniając 5G w ponad 90 nowych miejscowościach oraz zwiększając 

pokrycie tam, gdzie 5G uruchomione zostało już wcześniej. Oznacza to, że łącznie ponad 2200 stacji bazowych zapewnia dostęp do sieci 5G dla ponad 

15 milionów osób z niemal 500 miejscowości. Dzięki temu w zasięgu najlepszej, największej i najszybszej sieci 5G w Polsce znajduje się już ponad 40% 

mieszkańców Polski.

Plus cały czas rozwija zasięg 5G, tak, by w jak najkrótszym czasie jak najwięcej osób mogło korzystać z udogodnień, które zapewnia najlepszy w Polsce 

internet mobilny 5G. Wyniki niezależnych testów przeprowadzonych przez RfBenchmark pokazują, że sieć 5G Plusa jest istotnie szybsza od sieci 4G. 

Równocześnie, według tych samych pomiarów, 5G w Plusie wyróżnia się także zdecydowanie najwyższą prędkością pobierania danych w porównaniu do 

sieci 5G innych operatorów.

Najszybsza sieć 5G w Polsce umożliwia m.in. niezawodną i błyskawiczną komunikację oraz rozrywkę, np. oglądanie multimediów w najwyższej 

rozdzielczości, a także komfortową pracę i naukę, zgodnie z przewodnim hasłem Grupy Polsat Plus – „Wybierz swoje wszystko”.

W portfolio operatora przybywa też urządzeń z obsługą 5G – obecnie jest ponad 40 smartfonów i routerów z dostępem do sieci najnowszej generacji.
Więcej>>
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Ostatnie wydarzenia

Wyniki finansowe, 18 sierpnia 2021 r.

Grupa Polsat Plus opublikowała wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze 2021 (dane skonsolidowane)

Więcej>>
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mln PLN 2Q’21 1H’21

Przychody ze sprzedaży 3.160 6.147

EBITDA 1.141 2.224

Marża EBITDA 36,1% 36,2%

Zysk netto 542 932

KPI 2Q’21 1H’21
Łączna liczba RGU (EoP) [tys.] 18.023 18.023

USŁUGI KONTRAKTOWE

Łączna liczba RGU (EoP) [tys.], w tym: 15.427 15.427 

Płatna telewizja, w tym: 4.961 4.961 

Multiroom 1.203 1.203 

Telefonia komórkowa 8.650 8.650 

Internet 1.816 1.816 

Liczba klientów (EoP) [tys.] 5.473 5.473 

ARPU na klienta według [PLN] 91,4 91,0

Churn na klienta 7,0% 7,0%

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta 2,82 2,82

USŁUGI PRZEDPŁACONE

Łączna liczba RGU (EoP) [tys.], w tym: 2.596 2.596

Płatna telewizja 135 135

Telefonia komórkowa 2.414 2.414

Internet 47 47

ARPU na RGU [PLN] 22,0 21,7

Udział w oglądalności 24,4% 24,2%

Udział w rynku reklamy telewizyjnej 28,6% 29,0%

https://grupapolsatplus.pl/pl/relacje-inwestorskie/centrum-wynikow/centrum-wynikow


Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2021-08-16 34,60 33,96 34,40 0,23 7,90

2021-08-17 34,92 34,36 34,64 0,70 13,14

2021-08-18 34,96 34,50 34,52 - 0,35 4,60

2021-08-19 35,68 34,68 35,32 2,32 8,40

2021-08-20 35,68 34,72 35,40 0,23 4,96

8Biuletyn Relacji Inwestorskich 16 - 22 sierpnia 2021



9

Kalendarz inwestora

Data Wydarzenie

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

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

15 września 2021 r. Dzień dywidendy

28 września 2021 r. Wpłata dywidendy – I transza

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.

10 grudnia 2021 r. Wpłata dywidendy – II transza
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