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Telko.in, 15 listopada 2021 r.

Autor: tw

T-Mobile Polska zyskał 354 tys. klientów, w górę przychody i zysk

W III kwartale 2021 roku T-Mobile Polska odnotował 1,6 mld zł przychodów (+2,2% r/r) i 457 mln zł skorygowanego zysku EBITDA 

(+5,5% r/r).

Na koniec września br. z usług operatora korzystało 11,425 mln klientów (+354 tys. r/r), w tym 7,748 mln klientów usług 

abonamentowych (+167 tys. r/r) i 3,677 mln klientów usług przedpłaconych (+187 tys.). Wskaźnik churn wyniósł 0,6%.

W zasięgu sieci 5G T-Mobile znajduje się ok. 25% mieszkańców Polski, a liczba stacji bazowych obsługujących technologię 5G to 

ponad 3 tys.

Operator zakończył proces refarmingu pasma częstotliwości 2100 MHz, który wcześniej był wykorzystywany na potrzeby sieci 3G, 

a obecnie będzie obsługiwać sieć w standardach LTE oraz 5G.
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PAP Biznes, 16 listopada 2021 r.

Autor: epo/ ana/

Orange Polska rozpoczął rozmowy dotyczące nowej umowy społecznej

Orange Polska rozpoczął rozmowy ze związkami zawodowymi na temat nowej umowy społecznej na lata 2022-2023.

Umowa ma określać m.in. liczbę dobrowolnych odejść pracowników w tym okresie, podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz 

kontynuację programu "przyjazne środowisko pracy".
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Wirtualnemedia.pl, 17 listopada 2021 r.

Autor: tw/PAP

Posiadacze tylko 1,8 proc. akcji Cyfrowego Polsatu odpowiedzieli na wezwanie do sprzedaży. „Dowód zaufania dla 

Solorza”

W dniu 16 listopada zakończyło się wezwanie do sprzedaży akcji Cyfrowego Polsatu po cenie 35 złotych za akcję. Według wstępnych informacji, 

w odpowiedzi na wezwanie akcjonariusze złożyli oferty na 11,77 mln akcji spółki, co stanowi 1,84% kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu.

Wezwanie zostało ogłoszone wspólnie przez Cyfrowy Polsat, pana Zygmunta Solorza oraz kontrolowaną przez niego spółkę Reddev Investments.

Z liście skierowanym do akcjonariuszy przed rozpoczęciem wezwania pan Zygmunt Solorz, większościowy akcjonariusz Cyfrowego Polsatu, napisał m.in., 

że będzie namawiał Grupę Polsat Plus na podjęcie nowych wyzwań i otwarcie się na nowe obszary biznesu. Zadeklarował przy tym, że jego wizja rozwoju 

Grupy ma na celu wyłącznie dalsze jej wzmocnienie i podniesienie wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach.

Zdaniem analityków tak niska skala zapisów w wezwaniu może stanowić dowód zaufania dla zmysłu biznesowego głównego akcjonariusza. 

"Abstrahując od nowych obszarów zaangażowania, główny biznes medialno-telekomunikacyjny Cyfrowego Polsatu pozostaje bardzo zdrową działalnością, 

zdolną do generowania solidnych strumieni gotówki. Zdolną się samofinansować, płacić zauważalną dywidendę, a także przeznaczać środki na nowe 

obszary rozwoju. Silne ramię telco/medialne uwiarygadnia zaangażowanie w inne obszary. Niemniej jednak, spodziewałem się większej skali zapisów 

w wezwaniu" - powiedział Konrad Księżopolski, analityk Haitong Bank.

Na niedawnej konferencji prasowej dotyczącej wyników trzeciego kwartału br. Zarząd Cyfrowego Polsatu zapowiedział, że niebawem przedstawi strategię 

rozwoju.



Przegląd prasy

5Biuletyn Relacji Inwestorskich 15 – 21 listopada 2021

Wirtualnemedia.pl, 17 listopada 2021 r.

Autor: tw

Play zyskał przez kwartał 105 tys. klientów, Play Now TV z 235 tys. użytkowników

Na koniec trzeciego kwartału br. P4, operator sieci Play, świadczył 15,655 mln usług dla 12,32 mln aktywnych użytkowników (+105 

tys. k/k). W tym liczba klientów abonamentowych wyniosła 8,47 mln (+41 tys. k/k), liczba klientów usług przedpłaconych osiągnęła

poziom 3,62 mln (+27 tys. k/k), a liczba użytkowników usług telewizyjnych zwiększyła się do 235 tys. (+37 tys. k/k).

W trzecim kwartale operator zanotował przychody na poziomie 1,83 mld zł (+1,7% r/r). Po trzech kwartałach P4 miało 5,47 mld zł 

skonsolidowanych przychodów, w tym 3,06 mld zł przychodów z usług mobilnych, ok. 1,19 mld zł z innych usług oraz ok. 1,2 mld zł ze 

sprzedaży sprzętu.
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Raport bieżący 26/2021, 16 listopada 2021 r.

Powzięcie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych informacji na temat ilości akcji 

spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących przedmiotem zapisów na sprzedaż, złożonych w odpowiedzi 

na ogłoszone w dniu 28 września 2021 r. przez Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited 

oraz Pana Zygmunta Solorza wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 22/2021 z dnia 27 września 2021 roku 

dotyczącego podjęcia przez Spółkę działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia

akcji własnych Spółki i ogłoszonego w związku z powyższym w dniu 28 września 2021 r. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy  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) przez Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited oraz Pana Zygmunta Solorza wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”) informuje, że w dniu 16 listopada 2021 roku powziął  informację przekazaną

sprzez Trigon Dom Maklerski S.A. („Trigon”), działający jako podmiot pośredniczący w realizacji Wezwania, iż wstępna ilość akcji Spółki 

będących przedmiotem zapisów złożonych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na Wezwanie wyniosła 11.770.601 akcji Spółki.

Ostateczna liczba akcji Spółki, w odniesieniu do których zostały złożone oferty sprzedaży, jest nadal przedmiotem weryfikacji przez 

Trigon  i – po zakończeniu procesu weryfikacji – zostanie podana do publicznej informacji przez Trigon.
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Raport bieżący 27/2021, 16 listopada 2021 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 16 

listopada 2021 roku oraz ziszczenie się warunku w ogłoszonym w dniu 28 września 2021 r. przez Cyfrowy 

Polsat S.A., Reddev Investments Limited oraz Pana Zygmunta Solorza wezwaniu do zapisywania się na 

sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka") niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 listopada 2021 roku.

Załącznik: Treść uchwał (.pdf)

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 22/2021 z dnia 27 września 2021 roku dotyczącego podjęcia przez 
Spółkę działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki i ogłoszonego w związku 
z powyższym w dniu 28 września 2021 r. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy 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) przez Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited oraz 
Pana Zygmunta Solorza wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”) oraz raportu bieżącego Spółki nr 26/2021 z dnia 16 listopada 
2021 r. dotyczącego powzięcia wstępnej informacji o ilości akcji objętych zapisami informuje, że w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w 
ramach Wezwania (tj. w dniu 16 listopada 2021 r.) ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 Wezwania, tj. walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę 
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych w 
kwocie 2.930.000.000 PLN (dwa miliardy dziewięćset trzydzieści milionów złotych), spełniającej wymogi zawarte w punkcie 30 Wezwania.

W związku z powyższym nabycie akcji Spółki objętych zapisami w ramach Wezwania zostanie dokonane na zasadach oraz zgodnie z harmonogramem 
wskazanym w Wezwaniu, a przewidywany dzień transakcji nabycia akcji Spółki to 19 listopada 2021 r.

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/nwz_20211116_podjete_uchwaly.pdf


Ostatnie wydarzenia

8Biuletyn Relacji Inwestorskich 15 – 21 listopada 2021

Raport bieżący 28/2021, 16 listopada 2021 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 16 listopada 2021 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 listopada 2021 

roku.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 listopada 2021 roku reprezentowanych było ogółem 

678.219.615 głosów, stanowiących 82,81% 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.

Załącznik: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

zwołanym na dzień 16 listopada 2021 r. (.pdf)

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_nwz_20211116_zalacznik.pdf


Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2021-11-15 35,32 34,60 34,76 - 0,29 18,39

2021-11-16 34,98 34,34 34,72 - 0,12 14,66

2021-11-17 36,48 33,88 34,84 0,35 70,50

2021-11-18 35,36 34,60 35,24 1,15 16,21

2021-11-19 35,44 34,62 35,20 - 0,11 15,17
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Data Wydarzenie

16 listopada 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

16 listopada 2021 r. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje CPS

19 listopada 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji CPS na GPW

24 listopada 2021 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji CPS

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

10 grudnia 2021 r. Wpłata dywidendy – II transza


