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27 września 2021 r.

Oświadczenie Zygmunta Solorza dotyczące Grupy Polsat Plus

Od początku mojej drogi biznesowej realizuję krok po kroku, etap po etapie strategię biznesową, która ma na celu sukcesywny rozwój firm, w których jestem 
większościowym udziałowcem.

Na początku był to jeden kanał telewizyjny i Telewizja Polsat, potem platforma cyfrowa – Cyfrowy Polsat, następnie doszedł Polkomtel i sieć Plus, w ostatnich 
latach Netia oraz Interia.

Wspólnie stworzyliśmy w ten sposób największą w Polsce grupę medialno-telekomunikacyjną, w zasadzie kompletną jeżeli chodzi o posiadane aktywa i w pełni 
przygotowaną do dalszej efektywnej działalności na rynku mediów i telekomunikacji. Ostatnie nasze działanie w obszarze telekomunikacji – partnerstwo z firmą 
Cellnex Telecom, mające na celu jak najszybszą i efektywną kosztowo rozbudowę sieci 5G w Polsce, pozwala mi stwierdzić, że wizja, jaką sobie założyłem, jest 
skutecznie realizowana i przynosi zaplanowane i zamierzone efekty.

Realizacja strategii oraz osiągane przez Grupę wyniki operacyjne i finansowe są również wypełnieniem zobowiązania wobec akcjonariuszy, którzy w 2008 roku 
podjęli decyzję, że chcą zainwestować w akcje Cyfrowego Polsatu. Dodam jedynie, że od momentu rozpoczęcia notowań akcji naszej Grupy na GPW w 
Warszawie, cena akcji została potrojona, a kapitalizacja Grupy zwiększona 6-krotnie. Jednocześnie w tym okresie zostało wypłaconych akcjonariuszom 
sumarycznie ponad 2,7 mld zł w formie dywidendy.

Jesteśmy obecnie w bardzo ważnym momencie dla Grupy Polsat Plus. Nasi klienci mierzą się z nowymi wyzwaniami, a nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe 
szanse. Będę namawiał Grupę na podjęcie tych wyzwań i otwarcie się również na nowe obszary biznesu. Chcę przy tym zadeklarować, że moja wizja rozwoju 
Grupy ma na celu wyłącznie dalsze jej wzmocnienie i podniesienie wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach. Podkreślam przy tym, że najważniejsza 
i kluczowa dla Grupy pozostaje działalność na rynku mediów i telekomunikacji – do czego jak wspomniałem powyżej, Grupa jest świetnie przygotowana.

Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wyzwań, których chcemy się podjąć, część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania 
inwestorami Grupy. Może uznać, że skoro Grupa osiągnęła pewien etap rozwoju, to mogą chcieć wyjść ze swojej inwestycji, nie widząc się jako akcjonariusze 
Grupy, rozwijającej swoją działalność również w nowych obszarach. Stąd moja propozycja, która umożliwi sprzedaż akcji po godziwej cenie, którą wspólnie 
dotychczas zbudowaliśmy.

Osobiście jednak głęboko wierzę w Grupę Polsat Plus i jej przyszłość i zapraszam wszystkich chętnych do współuczestniczenia ze mną, w roli akcjonariuszy, 
w budowie przyszłości Grupy Polsat Plus. Deklaruję, że będę działał z równym zaangażowaniem i dbaniem o wartość Grupy dla wszystkich jej interesariuszy, tak 
jak dotychczas robiłem to przez minione niemal 30 lat. 

Zygmunt Solorz
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Raport bieżący 22/2021, 27 września 2021 r.

Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. porozumienia z podmiotami dominującymi dotyczącego wspólnego 

nabywania akcji Spółki w ramach wezwania oraz podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 opublikowanego dnia 27 września 2021 r. w sprawie ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez 

Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki, polegającego 

między innymi na ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 27 września 2021 r. Zarząd 

Spółki podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu realizację programu nabycia akcji własnych Spółki („Uchwała”), zgodnie z którą Zarząd Spółki 

podjął decyzję o:

• zawarciu z Reddev Investments Limited („Reddev”), spółką będącą podmiotem bezpośrednio dominującym względem Spółki, oraz Panem Zygmuntem 

Solorzem, będącym podmiotem pośrednio dominującym względem Spółki, porozumienia w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2080) („Ustawa o Ofercie”) dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania („Porozumienie”);

• ogłoszeniu wraz z Reddev oraz Panem Zygmuntem Solorzem Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie przez 

Spółkę wraz z jej podmiotem dominującym i jego podmiotami zależnymi do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na podstawie art. 74 

ust. 1 Ustawy o Ofercie („Wezwanie”); oraz

• ustanowieniu wymaganego prawem zabezpieczenia w związku z ogłoszeniem Wezwania w kwocie nie większej niż 2.910.000.000,00 PLN (dwa miliardy 

dziewięćset dziesięć milionów złotych) i w tym zakresie o zawarciu umowy, której przedmiotem będzie zlecenie bankowi wystawienia gwarancji bankowej 

(„Zabezpieczenie”) oraz możliwość zaciągnięcia przez Spółkę kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie odpowiadającej kwocie Zabezpieczenia, 

z którego środki będą mogły być przeznaczone wyłącznie na finansowanie ceny nabycia akcji Spółki nabywanych w ramach Wezwania.
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Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ogłoszenie Wezwania, pozyskanie przez Spółkę Zabezpieczenia oraz zawarcie przez Spółkę Porozumienia. Zgodnie z 

treścią Uchwały i w celu jej wykonania Spółka zawarła również w dniu 27 września 2021 r. Porozumienie z Reddev i Panem Zygmuntem Solorzem.

Zgodnie z Porozumieniem podmiotami nabywającymi akcje w ramach Wezwania będą Reddev oraz Spółka. Zamiarem Spółki jest nabycie w ramach Wezwania nie 

więcej niż 82.904.517 (osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji własnych Spółki, a cena oferowana za akcję w Wezwaniu 

została określona przez strony Porozumienia na 35,00 PLN (trzydzieści pięć złotych).

Z uwagi na ograniczenia nałożone na Spółkę przez Kodeks spółek handlowych, podmiotem nabywającym akcje Spółki w ramach Wezwania będzie również Reddev. 

Reddev nie ma intencji nabywania akcji Spółki w ramach Wezwania, jednak zdecydował się współpracować ze Spółką i wspierać Spółkę w przeprowadzeniu 

Wezwania w związku z wymogami przepisów prawa, które powodują, że Spółka nie może samodzielnie przeprowadzić Wezwania.

Nabycie akcji w ramach Wezwania będzie uwarunkowane podjęciem przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia 

akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych w kwocie co najmniej 2.910.000.000,00 PLN (dwa miliardy 

dziewięćset dziesięć milionów złotych).

Zarząd Spółki szacuje, iż całościowy koszt Wezwania, obejmujący koszt nabycia 82.904.517 (osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset cztery tysiące pięćset 

siedemnaście) akcji własnych Spółki, koszt organizacji wymaganych przepisami prawa gwarancji bankowych, koszty pośrednictwa, doradztwa oraz inne koszty, nie 

przekroczy łącznej kwoty 2.930.000.000,00 PLN (dwa miliardy dziewięćset trzydzieści milionów złotych).

Zamiarem stron Porozumienia jest ogłoszenie Wezwania w dniu 28 września 2021 r.
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Raport bieżący 21/2021, 27 września 2021 r.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. działań mających na celu 

analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy 
Polsat S.A. przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i 
przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki („Program”), polegającego między innymi na ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji 
Cyfrowy Polsat S.A. („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 13 września 2021 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”; „Cyfrowy Polsat”) informuje o podjęciu przez Spółkę w dniu 13 września 2021 r. działań mających na celu analizę 
możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu, polegającego między innymi na ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w liczbie 
zapewniającej osiągnięcie, wraz z podmiotami dominującymi, 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Program”), stosownie do art. 74 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) („Ustawa o Ofercie”) („Wezwanie”), w tym analizę możliwości ustanowienia wymaganego przez Ustawę 
o Ofercie zabezpieczenia Wezwania w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają zostać nabyte w Wezwaniu.

Ponadto, w związku z analizą możliwości uruchomienia i przeprowadzenia Programu, Zarząd Spółki zadecydował także o podjęciu rozmów z bezpośrednimi 
i pośrednimi akcjonariuszami większościowymi Spółki na temat ich potencjalnego uczestnictwa w Wezwaniu. Udział bezpośrednich i pośrednich akcjonariuszy 
większościowych Spółki mógłby polegać przede wszystkim na zawarciu porozumienia dotyczącego nabywania akcji Spółki w ramach Wezwania do zapisywania się 
na sprzedaż akcji Spółki, które to porozumienie spełniałoby kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.”

Więcej >>

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/ujawnienie-opoznionej-informacji-poufnej-podjeciu-przez-cyfrowy-polsat-sa-dzialan-majacych
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Raport bieżący 20/2021, 21 września 2021 r.

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane 

w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 września 2021 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcjach 

na instrumentach finansowych Spółki wystosowane 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 od Reddev 

Investments Limited, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.  

Spółka przekazuje treść otrzymanego powiadomienia w załączeniu.

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/documents/2021/2021_09_21_reddev_notification_to_knf_submission_pdf_332564.pdf
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Telko.in, 20 września 2021 r.

Autor: Tomasz Świderek

Aero2 połączy się z Polkomtelem

Polkomtel i Aero2, spółki z Grupy Polsat Plus, ogłosiły plan połączenia, w wyniku którego Aero2 połączy się ze swoim właścicielem -

Polkomtelem.

Całkowity majątek Aero2 w wysokości ok. 230,9 mln zł zostanie przeniesiony na spółkę Polkomtel bez podwyższenia jej kapitału 

zakładowego.

Aero2 świadczy usługi mobilnego dostępu do internetu oraz oferuje bezpłatny dostęp do internetu (BDI). Spółka posiada rezerwacje

częstotliwości z zakresów 900 MHz (2x5 MHz), 1800 MHz (2x19,9 MHz) i 2600 MHz TDD (50 MHz), które są ważne, odpowiednio, do 

31 grudnia 2023 r., 31 grudnia 2022 r. i 31 grudnia 2024 r. Z wykorzystaniem tych częstotliwości Grupa Polsat Plus świadczy usługi w 

technologiach, odpowiednio, HSPA+, LTE i 5G.
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Telko.in, 21 września 2021 r.

Autor: Marek Jaślan

PMR: moc centrów danych w Polsce w ciągu sześciu lat się podwoi

Z najnowszego raportu firmy PMR na temat rynku centrów danych w Polsce wynika, że w 2020 roku całkowita moc data center

dostępna dla klientów wyniosła ok. 89 MW. PMR prognozuje, iż w perspektywie 6 lat nastąpi jej podwojenie do ok. 181 MW.

Największy udział w całkowitej komercyjnej powierzchni kolokacyjnej w kraju ma Warszawa (57%). Blisko 12% udział 

przypada na Kraków, a 10% na Poznań. 

Zapowiedziane na najbliższy okres inwestycje wskazują na to, że udział Warszawy, która generuje największy popyt na te 

usługi, będzie nadal wzrastał.  W wyniku inwestycji prowadzonych m.in. przez Equinix, T-Mobile, ATM, Orange i Netię (Grupa 

Cyfrowy Polsat) powstanie w krótkim czasie 12 tys. m2 nowej powierzchni IT.
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Wirtualnemedia.pl, 22 września 2021 r.

Autor: tw

Play za 7 mld zł kupuje UPC Polska. Operatorzy razem będą mieć 17 mln klientów

P4, operator sieci mobilnej Play z Grupy Iliad podpisał z Liberty Global umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów UPC Polska, 

największego w Polsce operatora telewizji kablowej . Cena nabycia udziałów wynosi 7 mld zł, co „odpowiada mnożnikowi EBITDAaL za 

rok 2020 na poziomie 9,3x przed efektami synergii i około 7x z uwzględnieniem synergii przychodowych i kosztowych”.

Łączne przychody Play i UPC Polska za 2020 rok to 9 mld zł, a łączna EBITDAaL to 3,2 mld zł.  Połączone bazy klienckie obu 

operatorów obejmują 17 mln subskrybentów.
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Wirtualnemedia.pl, 27 września 2021 r.

Autor: jd

Grupa Polsat Plus z transmisjami polskiej siatkówki przez kolejne siedem lat

Grupa Polsat Plus przedłużyła współpracę z Polską Ligą Siatkówki na kolejne siedem sezonów.  Operator sieci mobilnej Plus jest 

sponsorem tytularnym ligi mężczyzn (PlusLiga) oraz strategicznym ligi kobiet (Tauron Liga). Telewizja Polsat nabyła prawa do 

pokazywania obydwu lig do 2028 roku.

Plus, Polsat i siatkówka są nierozłączne. Jako Plus wspieramy siatkówkę od ponad 23 lat, a Polsat od kilkunastu lat jest głównym

nadawcą telewizyjnym, który zapewnia Polakom możliwość jej oglądania. I Plus, i Polsat pomogły w stworzeniu z siatkówki królowej

sukcesów polskich gier zespołowych na skalę światową. Jesteśmy dumni, że będziemy partnerami Polskiej Ligi Siatkówki co najmniej

do 2028 roku - powiedział Maciej Stec, wiceprezes zarządu ds. strategii, Cyfrowego Polsatu, dostawcy usług Polsat Box 

i Polkomtel operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus. 

Wielkim sukcesem naszej współpracy – zarówno Plusa, jak i Polsatu - z Polską Ligą Siatkówki jest zbudowanie super pozytywnego 

wizerunku siatkówki i stworzenie z niej sportu oglądanego przez całe rodziny, sportu bezpiecznego, kojarzącego się z wieloma 

sukcesami oraz świetną zabawą i rozrywką - mówi Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, członek zarządu Telewizji Polsat, 

dyrektor komunikacji marketingowej Grupy Polsat Plus.



Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2021-09-20 34,36 33,04 33,36 0,18 9,90

2021-09-21 34,18 33,30 34,04 2,04 4,31

2021-09-22 34,34 33,54 33,80 - 0,71 7,30

2021-09-23 33,80 33,80 33,80 0,00 0,00

2021-09-24 34,14 32,72 33,00 - 2,37 8,98

2021-09-27 33,00 32,20 32,68 - 0,97 10,83
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Data Wydarzenie

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

4 – 6 października 2021 r. ERSTE - The Finest CEElection Investor Conference 2020 (online)

12 października 2021 r. Trigon Investor Week (online)

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.

7 – 10 grudnia 2021 r. WOOD's Winter Wonderland EME Conference | Prague (online)

10 grudnia 2021 r. Wpłata dywidendy – II transza


