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Wirtualnemedia.pl, 29 września 2021 r.

Autor: bcz/pap

Cyfrowy Polsat, Reddev i Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie na akcje po 35 zł za szt. 

„Przed końcem roku nowa strategia”

Cyfrowy Polsat zamierza przedstawić przed końcem 2021 roku strategię, która będzie obejmować planowane nowe kierunki rozwoju –

poinformował Tomasz Matwiejczuk, rzecznik Grupy Polsat Plus. 

Spółka i jej większościowy akcjonariusz pan Zygmunt Solorz prowadzą obecnie analizy strategiczne dotyczące poszerzenia obszaru 

działalności i zaangażowania się w nowe obszary biznesu - z myślą o dalszym wzmocnieniu Grupy i podnoszeniu jej wartości 

z korzyścią dla akcjonariuszy. 

Akcjonariusze, którzy mogą nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami w związku z podjęciem przez Grupę nowych wyzwań, 

otrzymali możliwość wyjścia z inwestycji.

"O nowych kierunkach biznesowych będziemy mówić w ramach publikacji strategii. Zgodnie z zapowiedzią Macieja Steca, wiceprezesa 

zarządu ds. strategii, opowiemy o tym przed końcem roku. Zarząd Cyfrowego Polsatu zadba o to, by każdy podjął swoją decyzję 

w komfortowych warunkach. Nie wywieramy na nikogo presji czasowej, zachęcamy do pozostania naszym akcjonariuszem, bo czeka 

nas dużo ciekawych i wartościowych projektów" - powiedział rzecznik Grupy Polsat Plus.
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Money.pl, 1 października 2021 r.

Plus świętuje 25. urodziny

Sieć komórkowa Plus obchodzi w październiku br. 25-lecie działalności. W tym czasie klienci Plusa wykonali połączenia, których łączny 

czas trwania to 646 mln lat. Plus nadal jest liderem technologii mobilnych – jego najszybsza i największa sieć 5G obejmuje swoim

zasięgiem ponad 15 mln osób (ponad 40% populacji kraju).

Z okazji urodzin Plus przygotował szereg prezentów i atrakcyjnych ofert dla klientów.

Między innymi, wszyscy użytkownicy sieci Plus otrzymają bezpłatny pakiet internetowy 25 GB.

Osoby, które korzystają z usług Plusa nieprzerwanie od 1996 roku otrzymają dodatkowo bezpłatny dostęp do serwisu muzycznego 

TIDAL na 25 miesięcy. Ponadto, dziesięć osób o najdłuższym stażu klienckim otrzymało pakiety sprzętu (smartfony, dekodery, 

telewizory) wraz z odpowiednimi abonamentami lub kompleksowe instalacje fotowoltaiczne marki Esoleo (Grupa Polsat Plus) o wartości 

25 tys. zł.

Nowi klienci mogą z kolei skorzystać w październiku z promocji w głosowej ofercie abonamentowej – zawierając lub przedłużając 

umowę każdy klient otrzyma pakiet 250 GB do wykorzystania przez 3 okresy rozliczeniowe. Plus oferuje także obecnie 25% zniżki na 

zakup wybranych modeli smartfonów 5G.
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Raport bieżący 24/2021, 29 września 2021 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 16 listopada 2021 roku oraz treść 

projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

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 Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 16 listopada 2021 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego:

• ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 listopada 2021 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych 
- załącznik nr 1;

• projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2021 roku - załącznik nr 2.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl, 
na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/cps_rb_24_2011_zalacznik_1.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/cps_rb_24_2021_zalacznik_2.pdf
http://www.grupapolsatplus.pl/
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Raport bieżący 23/2021, 28 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 28 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.

Załącznik: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Cyfrowego Polsatu S.A. od Reddev Investments Ltd.

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2021_09_28_reddev_notification_to_knf_cp_shares.pdf
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28 września 2021 r.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A.

W ramach realizacji decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2021 r. zakomunikowanej w raporcie bieżącym 22/2021, Cyfrowy Polsat 

S.A. ogłosił w dniu dzisiejszym wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki po cenie 35,00 zł/akcję.

Harmonogram Wezwania:

Data ogłoszenia Wezwania: 28 września 2021 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 18 października 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 16 listopada 2021 r. do godz. 15:00

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 19 listopada 2021 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 24 listopada 2021 r.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu wezwania jest:

Trigon Dom Maklerski S.A.

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

Telefon: + 48 22 330 11 11

Faks: + 48 22 330 11 12

bok@trigon.pl

www.trigon.pl

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/zawarcie-przez-cyfrowy-polsat-sa-porozumienia-z-podmiotami-dominujacymi-dotyczacego
mailto:bok@trigon.pl
http://www.trigon.pl/


Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2021-09-28 35,30 35,00 35,06 7,28 36,97

2021-09-29 35,88 34,96 35,10 0,11 25,36

2021-09-30 35,68 35,06 35,58 1,37 35,84

2021-10-01 35,52 35,14 35,20 - 1,07 13,69
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Data Wydarzenie

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


