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Gazeta Polska Codziennie, Dodatek Dolnośląski, 29 czerwca 2022 r.

Autor: jw/UMW

Autobus wodorowy we Wrocławiu 

MPK Wrocław rozpoczęło testy wyprodukowanego w naszym kraju autobusu wodorowego. Pojazd stworzyła Grupa Polsat Plus. Zamiast 

spalin z rury wydechowej wydobywa się jedynie destylowana para wodna. 

Autobus ładuje się w 15 minut i na jednym ładowaniu może przejechać nawet 450 km. Może pomieścić 93 pasażerów. Ma 37 miejsc 

siedzących, klimatyzację, internet 5G oraz sześć gniazdek do ładowania USB. Testy autobusu wodorowego we Wrocławiu potrwają do 1 

lipca włącznie. 

– Uważam, że autobusy elektryczne będą jak pagery, które już teraz są eksponatem w muzeum, a wodorowe jak telefony komórkowe –

mówi Krzysztof Balawejder, prezes wrocławskiego MPK. 
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Telko.in, 29 czerwca 2022 r.

Autor: Marek Jaślan 

Telewizja T-Mobile skalkulowana na duże liczby

T-Mobile Polska wprowadzi na rynek nową usługę konwergentną Magenta Dom. Zacznie sprzedawać ją od 4 lipca w promocji za 95 zł 

miesięcznie.

W ramach oferty abonamentowej w Magenta Dom użytkownik ma do dyspozycji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i w 

roamingu w UE oraz nieograniczony limitem danych do wykorzystania internet mobilny w smartfonie z prędkością do 30 Mb/s. W skład 

abonamentu wchodzi także roczny bezpłatny dostęp do usługi „Rozrywka bez Ograniczeń”, dzięki której klient może korzystać każdego 

miesiąca z tej samej lub innej platformy streamingowej – takiej jak Legimi, Tidal czy HBO Max.

Drugim elementem zestawu jest internet światłowodowy dla domu w prędkości do 300 Mb/s. Trzecim – usługa telewizji ze 130 kanałami (w 

tym m.in. HBO, kanały z rodziny Disneya, Eleven Sports, czy TVN24) z pakietu L w promocyjnej ofercie na rok. Do tego dochodzi dostęp do 

platformy Player na 12 miesięcy bez reklam w prezencie oraz router WiFi. Za całość klienci zapłacą 95 zł miesięcznie. 

Po 12-miesięcznym okresie promocyjnym sami zaś zdecydują, czy chcą zachować najwyższy pakiet 130 kanałów telewizyjnych, czy też 

postawić na mniejszy. Do wyboru są trzy opcje – S z 60 kanałami w tej samej cenie, M z 110 kanałami w łącznej cenie 120 zł dla całej oferty 

oraz L za 145 zł miesięcznie.
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Puls Biznesu, 1 lipca 2022 r.

Autor: GSU

Zmiany w zarządzie Asseco 

Zarząd Asseco został poszerzony o wiceprezesa odpowiedzialnego za pion telekomunikacji i mediów, podlegający do tej pory bezpośrednio

prezesowi spółki – Adamowi Góralowi.

Nowy wiceprezesem został Grzegorz Bartler. To menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznymi projektami IT,

przede wszystkim z sektora telekomunikacyjnego. Od ponad 12 lat związany z Polkomtelem, w którym obecnie pełni funkcję dyrektora działu

business intelligence. Od maja 2018 r. jest też członkiem zarządu i dyrektorem generalnym ds. techniki w Netii.

Wcześniej przez ponad 15 lat pracował w SAS Institute, gdzie był m.in. dyrektorem konsultingu dla sektora telekomunikacyjnego. Realizował

również projekty dla firm telekomunikacyjnych poza Polską, a także dla sektora publicznego, finansowego i energetycznego.

Dołączenie menedżera związanego z Polkomtelem do zarządu Asseco to kolejny element zacieśniania współpracy po nabyciu przez

Cyfrowy Polsat dużego pakietu akcji Asseco. Na początku 2020 r. rada nadzorcza Polkomtela powołała Radosława Semkłę – wówczas

dyrektora pionu telekomunikacji i mediów Asseco – na członka zarządu operatora sieci Plus odpowiedzialnego za obszar IT.
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parkiet.com, 1 lipca 2022 r.

Autor: Urszula Zielińska

Rynek telekomunikacyjny w 2021 roku bez wzrostu

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował doroczny raport o stanie rynku telekomunikacyjnego. Tym razem zawiera on dane za

2021 rok. Jak podliczył urząd na podstawie danych uzyskanych od operatorów, był to rok, w którym przychody telekomów z usług

utrzymały się na tym samym poziomie co rok wcześniej, osiągając poziom 40,8 mld zł.

Segmentami, w których telekomy zanotowały wzrosty przychodów, były w ub.r. m.in. telefonia mobilna (o 7,2%, do 13,4 mld zł) oraz

dostęp do internetu, za który zapłacono w sumie 7,1 mld zł, o ponad 9% więcej niż w 2020 r. Przy czym z usług internetu

stacjonarnego operatorzy uzyskali 4,9 mld zł, o ponad 8% więcej niż przed rokiem, a z dedykowanej usługi mobilnego dostępu 2,2 mld

zł (wzrost o 8,6%).

Batalię o udział w rynku mobilnego internetu wygrywały w minionym roku Polkomtel (Plus) i Play, których udziały pod względem liczby

użytkowników urosły odpowiednio do 22,3% (z 14,5% rok wcześniej) i 21,1%. (z 18% w 2020 r.).
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parkiet.com, 3 lipca 2022 r.

Autor: Katarzyna Kucharczyk 

Finansowanie coraz bardziej się zazielenia

PKN Orlen, mBank, WP, Cyfrowy Polsat, GTC, Columbus Energy czy Famur – to przykłady giełdowych spółek, które już korzystają z

tzw. zielonego finansowania. Ta grupa będzie się powiększać.

W segmencie TMT (telekomunkacja, media, technologie) na finansowanie powiązane z celami zrównoważonego rozwoju

zdecydowały się m.in. grupa WP oraz Cyfrowy Polsat.

Cyfrowy Polsat podkreśla, że z zielonego finansowania korzystał już w przeszłości i bierze je pod uwagę także teraz z racji szerokich

planów inwestycyjnych w zielone projekty. – Planujemy zainwestować 5 mld zł w zieloną energię w ciągu pięciu lat oraz kolejne 0,5

mld zł w zielony wodór, który jest strategicznym paliwem przyszłości dla Polski, ale również Europy. Z racji bardzo napiętego

harmonogramu realizacji niektórych z wyżej wymienionych projektów prowadzimy intensywne rozmowy w zakresie pozyskania

finansowania typu green, jak i sustainability-linked – informuje Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych w

Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu. Dodaje, że grupa widzi duże zainteresowanie instytucji finansujących oraz inwestorów nie tylko z

Polski, ale również zagranicznych chętnych do współuczestniczenia w zielonym finansowaniu Grupy Polsat Plus. – Nie

zdecydowaliśmy jeszcze, czy finansowanie będzie ponownie oparte wyłącznie na złotym czy też skorzystamy z możliwości, które daje

rynek dłużny innych walut – mówi Ostap-Tomann. W 2020 r., jako pierwsza w Polsce firma spoza sektora finansowego Cyfrowy Polsat

wyemitował zielone obligacje o wartości 1 mld zł
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Raport bieżący 17/2022, 27 czerwca 2022 r.

Podjęcie decyzji przez Cyfrowy Polsat o zawarciu aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy 

sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia oraz przeniesienie własności zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa Elektrowni Konin na PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącego zawarcia

przez Spółkę przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo

Limited, oraz raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 30 marca 2022 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę aneksu („Aneks 1”) do przedwstępnej

umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”, „Transakcja”),

reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. („Udziały PAK-PCE”), która została zawarta przez Spółkę

z ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie w dniu 20 grudnia 2021 r. („ZE PAK”, „Umowa”), niniejszym informuje, o podjęciu przez Spółkę decyzji o

zawarciu z ZE PAK aneksu nr 2 do Umowy („Aneks 2”) oraz o finalizacji przeniesienia do spółki zależnej od PAK-PCE tj. PAK-PCE Biopaliwa i

Wodór sp. z o.o. („PP BiW”) całokształtu działalności energetycznej realizowanej w Elektrowni Konin, polegającej w szczególności na

wytwarzaniu energii elektrycznej z biomasy, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP Elektrownia Konin”).

Zawarcie Aneksu 2 jest planowane na dzień 29 czerwca 2022 r., natomiast przeniesienie własności ZCP Elektrownia Konin jest planowane na

dzień 1 lipca 2022 r. >>
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Aneks 2 zostanie zawarty przez Spółkę oraz ZE PAK („Strony”), w szczególności, w związku z niespełnieniem się jednego z warunków 

zawieszających Umowy (związanym z wniesieniem do PAK-PCE wierzytelności spółek zależnych PAK-PCE) oraz zmianą sposobu i kolejności 

czynności prawnych dokonywanych na podstawie Umowy.

Strony postanowiły m.in. o zmianie sposobu oraz momentu przeniesienia własności ZCP Elektrownia Konin do grupy podmiotów zależnych od

PAK-PCE, która to czynność była objęta w umowie zobowiązaniem dodatkowym. Zobowiązanie dodatkowe miało być wykonane, po

wykonaniu Umowy tj. nabyciu 67% udziałów w kapitale zakładowym PAK-PCE przez Spółkę, poprzez nabycie przez Spółkę za cenę

607.355.000,00 PLN skorygowaną o wysokość kapitału obrotowego ZCP Elektrownia Konin kolejnych nowo utworzonych udziałów PAK-PCE

(„Zobowiązanie Dodatkowe”) w związku z przeniesieniem własności ZCP Elektrownia Konin na PP BiW, spółkę zależną od PAK-PCE.

Więcej>>

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/podjecie-decyzji-przez-cyfrowy-polsat-zawarciu-aneksu-nr-2-do-przedwstepnej-umowy-sprzedazy
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Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

Zmiana 

kursu 

(%)

2022-06-27 21,60 21,76 20,48 24,88 6,82

2022-06-28 22,00 20,06 21,30 14,65 1,85

2022-06-29 21,58 21,84 21,38 12,88 - 1,91

2022-06-30 21,22 21,80 21,12 12,65 - 1,67

2022-07-01 21,70 21,88 21,18 7,98 2,26
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Data Wydarzenie

3 – 17 sierpnia 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2022 r.

17 sierpnia 2022 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.

20 września 2022 Dzień dywidendy 

26 października – 9 listopada 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2022 r.

9 listopada 2022 Raport kwartalny za III kw. 2022 r.

15 grudnia 2022 Wypłata dywidendy 


