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Interia Biznes, 21 listopada 2021 r.

Źródło: Newseria

Kilka milionów Polaków wciąż nie widzi potrzeby korzystania z internetu

Z raportu „Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce" opracowanego przez Fundację Stocznia z inicjatywy Fundacji Orange 

i Orange Polska oraz z badań Federacji Konsumentów wynika, że dwie trzecie osób w Polsce, które nie korzystają z internetu uzasadnia 

ten stan brakiem potrzeby, pomimo posiadanych możliwości technicznych. Problem wykluczenia cyfrowego jest związany przede 

wszystkim z brakiem kompetencji i motywacji do korzystania z nowych technologii. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest ograniczanie 

szans życiowych, m.in. przez nierówny dostęp do edukacji czy pracy.

Problem wykluczenia cyfrowego nie jest przy tym dostrzegany przez blisko połowę badanych, a ok. 40% z nich uznaje, że im starsza

osoba tym bardziej usprawiedliwiony jest fakt niekorzystania z nowych technologii. 

Według raportu Federacji Konsumentów "Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii" pandemia COVID-19 pogłębiła wykluczenie cyfrowe 

wśród najbardziej zagrożonych nim grup. 

Z opracowania wynika, że 4,78 mln osób nigdy nie posługiwało się komputerem, 4,51 mln osób w wieku 16-74 lata nigdy nie korzystało 

z internetu, a 1,82 mln korzysta z sieci tylko sporadycznie. Zdecydowaną większość z nich (ponad 80%) stanowią osoby powyżej 55.

roku życia.
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Wirtualnemedia.pl, 23 listopada 2021 r.

Autor: tw

Viaplay z transmisjami KSW na wyłączność, będzie 12 gal rocznie

Od grudnia br. platforma streamingowa Viaplay będzie transmitowała na wyłączność gale KSW (sporty MMA). 

W ciągu roku planowanych jest 12 gal, które będą dostępne na platformie Viaplay w ramach standardowych subskrypcji w Polsce, 

Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Islandii, Estonii, na Łotwie, Litwie i w Holandii. 

Dotychczas głównym partnerem KSW była platforma Polsat Box, która pokazywała gale od 2004 roku, w ostatnim czasie głównie 

w modelu pay per view.
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Wirtualnemedia.pl, 25 listopada 2021 r.

Autor: tw

Wydatki reklamowe w Polsce 4 proc. wyższe niż przed epidemią. Handel motorem wzrostu, spadki 

tylko w prasie i kinach

Według szacunków Publicis Group wartość polskiego rynku reklamy po pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wyniosła 7,18 mld zł 

(odpowiednio +18% i +4,5% w porównaniu z analogicznymi okresami 2020 r. i 2019 r.)

W 2021 roku największym kanałem komunikacji reklamowej stał się Internet (43,7% udziału w rynku w porównaniu do 41,9% w tym 

samym okresie 2020 r.) , wyprzedzając pod tym względem telewizję (42,0% udziału w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wobec 42,9% 

rok wcześniej).

Publicis Group prognozuje, że w całym 2021 roku rynek reklamy wzrośnie o ponad 14%, a 2022 rok będzie kontynuować rosnący trend 

z 2019 roku z dynamiką na poziomie 4,7%.
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Raport bieżący 29/2021, 24 listopada 2021 r.

Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. i nabycie akcji Cyfrowy Polsat 

S.A., powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. na podstawie art. 19 

Rozporządzenia MAR oraz informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki 

Cyfrowy Polsat S.A.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu 16 listopada 2021 r. zakończyło się przyjmowanie zapisów na akcje Spółki, w ramach wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 28 września 2021 r. przez Spółkę, Reddev Investments Limited („Reddev”) oraz Pana Zygmunta Solorza na podstawie 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”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania 
się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2020, poz. 2114) („Wezwanie”).

W dniu 19 listopada w ramach realizacji odpowiedzi na Wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna akcji zwykłych na okaziciela Spółki na łączną liczbę 11.768.260 akcji Spółki, oznaczonych 
kodem ISIN: PLCFRPT00013 („Akcje”), które zostały rozliczone w dniu dzisiejszym („Rozliczenie Wezwania”).

W związku z powyższym Spółka informuje, iż w wyniku Rozliczenia Wezwania Spółka nabyła bezpośrednio 11.768.260 Akcji reprezentujących łącznie 1,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 
uprawniających do wykonywania 11.768.260 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W ramach Wezwania 
Reddev ani Pan Zygmunt Solorz nie nabyli bezpośrednio żadnych Akcji.

Bezpośrednio przed Rozliczeniem Wezwania Spółka nie posiadała żadnych akcji Spółki.

Po Rozliczeniu Wezwania Spółka posiada 11.768.260 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 1,84% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 11.768.260 głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Spółka informuje, że pisemne porozumienie pomiędzy Spółką, Reddev oraz Panem Zygmuntem Solorzem w przedmiocie nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki w ramach 
Wezwania, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2021 z dnia 27 września 2021 r. rozwiązało się z dniem Rozliczenia Wezwania.

Spółka informuje ponadto, że w dniu 24 listopada 2021 r. Spółka dokonała (i) powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, które zostało wystosowane przez Spółkę 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 („MAR”), jako osobę blisko związaną z osobą 
pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, oraz (ii) zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie o zmianie przysługującego Spółce udziału w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki.

Spółka przekazuje treść dokonanego powiadomienia oraz zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki:

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR (.pdf)

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie (.pdf)

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/20211124_notyfikacja_mar19_cp_sent.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/20211124_zawiadomienie_cp_o_nabyciu_akcji_wlasnych_podpisane.pdf
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Raport bieżący 30/2021, 24 listopada 2021 r.

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy 

Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane 

na podstawie art. 69 w związku z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Zygmunta Solorza, TiVi 

Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

Załączniki:

Zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza (.pdf)

Zawiadomienie od TiVi Foundation (.pdf)

Zawiadomienie od Reddev Investments Limited (.pdf)

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2021_11_24_zs_zawiadomienie_wezwanie.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2021_11_24_tivi_zawiadomienie.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2021_11_24_notification_to_knf_cp_shares.pdf
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Raport bieżący 31/2021, 25 listopada 2021 r.

Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Reddev Investments

Limited

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż działając na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki w ramach uchwały nr 7 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz 

utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych („Program Nabycia Akcji Własnych”), postanowił w dniu 25 

listopada 2021 r. o nabyciu przez Spółkę nie więcej niż 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych Spółki od Reddev 

Investments Limited, z siedzibą w Limassol, Cypr („Reddev”, „Transakcja”), przy czym cena za jedną akcję Spółki nabywaną od Reddev w 

ramach Transakcji będzie wynosiła 35,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć złotych).

W dniu 25 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki udzieliła zgody na: (i) dalsze nabywanie akcji w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych 

oraz (ii) Transakcję, która stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

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

r., poz. 2080).

Ponadto, mając na względzie ustalenie ceny za jedną akcję w ramach Transakcji na tym samym poziomie co cena za jedną akcję w wezwaniu do 

zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 28 września 2021 roku przez Spółkę, Reddev oraz Zygmunta Solorza 

(„Wezwanie”), w ocenie Rady Nadzorczej nie dojdzie do naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w 

tym akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mieli okazję sprzedać akcje Spółki w Wezwaniu po cenie równej cenie akcji w ramach Transakcji, a 

jednocześnie mogą po zbliżonej cenie dokonywać dalszych transakcji na rynku regulowanym.
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Raport bieżący 32/2021, 29 listopada 2021 r.

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy 

Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane 

na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Zygmunta Solorza oraz Reddev Investments Limited z siedzibą 

w Limassol, Cypr.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

Załączniki:

Zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza (.pdf)

Zawiadomienie od Reddev Investments Limited (.pdf)

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2021_11_29_zs_zawiadomienie.pdf
https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2021_11_29_reddev_notification_to_cp.pdf
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Raport bieżący 33/2021, 29 listopada 2021 r.

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

art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż dniu 29 listopada 2021 r. Spółka dokonała powiadomienia o transakcjach na 

instrumentach finansowych Spółki, które zostało wystosowane przez Spółkę, jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki 

zarządcze w Spółce, 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 („MAR”).

Spółka przekazuje treść dokonanego powiadomienia w załączeniu.

Załącznik:

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki na podstawie art. 19 MAR (.pdf)

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/20211129_notyfikacja_mar19_cp_sent.pdf


Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2021-11-22 35,68 34,88 35,36 0,45 20,53

2021-11-23 35,44 34,82 35,26 - 0,28 16,88

2021-11-24 35,30 34,62 35,28 0,06 21,37

2021-11-25 35,20 33,76 34,00 - 3,63 28,63

2021-11-26 34,06 33,02 34,06 0,18 29,15

2021-11-29 34,46 33,34 34,00 - 0,18 17,73
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Data Wydarzenie

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


