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CIRE.pl, 21 września 2022 r.

ZE PAK dostaje z BGK kredyt inwestycyjny do 135 mln zł

BGK udzieli spółce zależnej ZE PAK - Farmie Wiatrowej Kazimierz Biskupi - kredytu inwestycyjnego do kwoty 135 mln zł oraz kredytu VAT do 

kwoty 30 mln zł na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy farmy wiatrowej w gminie Kazimierz Biskupi, której łączna moc zainstalowana 

wyniesie 17,5 MW.

Inwestycja ma zostać oddana do użytku w III kwartale 2023 roku.

ZE PAK planuje podpisać z Polkomtelem umowę na sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej przez Farmę Kazimierz.
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Wirtualnemedia.pl, 21 września 2022 r.

Autor: Adrian Gąbka

Rewolucja w płatnej telewizji i streamingu? Pojawią się transmisje obowiązkowe

W ciągu 15 miesięcy kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, będą zobowiązane zaimplementować do swojego  prawodawstwa nowe rozporządzenia 

Unii Europejskiej - „akt o usługach cyfrowych” (DSA - Digital Services Act) i „akt o rynkach cyfrowych” (DMA - Digital Markets Act). 

Po raz pierwszy regulacje unijne obejmą globalne platformy internetowe, które świadczą usługi dla mieszkańców Unii Europejskiej, nawet wówczas, 

gdy nie posiadają swojej siedziby na terenie UE. Tym samym nowe regulacje wprowadzają zasadę kraju świadczenia usługi, a nie pochodzenia.

Duża część zapisów nowych rozporządzeń dotyczy ochrony użytkowników w zakresie prawa do informacji, swobody do wypowiedzi, wolności 

słowa, zakazu praktyk manipulacyjnych.

Według portalu Wirtualnemedia.pl, może również dojść do zmian w prawie telekomunikacyjnym w związku z przyjęciem dyrektywy Europejski 

Kodeks Łączności Elektronicznej. Wprowadza ona zasadę transmisji obowiązkowych (must carry, must offer). Powyższa zasada wiąże się z 

obowiązkiem udostępniania przez platformy satelitarne, sieci kablowe i serwisy streamingowe z linearnymi kanałami stacji znanych z dawnej oferty 

analogowej. Obecnie większość serwisów streamingowych nie udostępnia stacji konkurentów, w przeciwieństwie do platform cyfrowych i sieci 

kablowych.
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Komunikat prasowy, 26 września 2022 r.

Antyweb.pl dołącza do Grupy Polsat Plus

Antyweb.pl, jeden z najważniejszych serwisów w Polsce piszących o tym co dzieje się w polskim i światowym internecie, dołącza do

Grupy Polsat Plus. Będzie stanowił istotne wzmocnienie Grupy w obszarze nowych technologii. 

Bezpośrednio 70% udziałów w spółce Antyweb nabędzie Interia, pozostałe 30% pozostaje w rękach dotychczasowych właścicieli serwisu, 

Grzegorza Marczaka i firmy Haprin. To co jest kluczowe to fakt, że Grzegorz Marczak, założyciel, twórca i redaktor naczelny serwisu pozostaje w 

Antyweb.pl i nadal będzie nim kierował i odpowiadał za kwestie redakcyjne.

„Cieszymy się, że tak fajny i ważny serwis w polskim internecie piszący o nowych technologiach będzie częścią naszej Grupy. Nabycie udziałów w 

Antyweb traktujemy też jako inwestycję, jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wsparciu pozycja i znaczenie Antyweb będą coraz większe i coraz 

więcej internautów będzie korzystało z wyjątkowej wiedzy i informacji, jakie można znaleźć na Antyweb.pl” – powiedział Maciej Stec, Wiceprezes 

ds. Strategii Grupy Polsat Plus.

„Bardzo cieszę się, że Antyweb pozyskał tak silnego i znaczącego partnera na rynku mediów w Polsce. Współpraca  z Grupą Polsat Plus i różnego 

rodzaju przyszłe synergie to dla Antyweb.pl wejście na kolejny poziom w rozwoju serwisu. Liczę na dużo ciekawych wspólnych projektów i 

zaangażowaną współpracę. Osobiście uważam tę transakcję za duży sukces wszystkich, którzy od lat budują ze mną Antyweb.pl” – powiedział 

Grzegorz Marczak, założyciel i właściciel Antyweb.pl
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Antyweb.pl to jeden z najpopularniejszych polskich serwisów internetowych poświęconych nowym technologiom. Strona została założona w 2006 

jako blog prowadzony jednoosobowo przez Grzegorza Marczaka, który obecnie pełni funkcję redaktora naczelnego i szefa serwisu. W 2011 roku 

Antyweb pozyskał finansowanie, które pozwoliło na zbudowanie efektywnie działającego pełnowymiarowego serwisu i przełożyło się na znaczące 

wzrosty odwiedzin i przychodów.

Serwis specjalizuje się w tworzeniu autorskich i niezależnych, a jednocześnie skierowanych do szerokiego grona odbiorców treści. Zakres 

tematyczny artykułów obejmuje obszary elektroniki konsumenckiej, gamingu, nowych mediów, branży IT, startupów, nauki oraz telekomunikacji. 

Obecnie z serwisem współpracuje ponad 15 autorów.
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Raport bieżący 21/2022, 26 września 2022 r.

Zawarcie aneksu nr 3 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia 

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, raportu bieżącego nr 

2/2022 z dnia 30 marca 2022 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę aneksu do przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-

Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”), reprezentujących 67% kapitału zakładowego 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”), oraz raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. 

dotyczącego podjęcia przez Spółkę decyzji o zawarciu aneksu nr 2 do Umowy oraz przeniesieniu własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Elektrowni Konin na PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o., niniejszym informuje o zawarciu przez Spółkę z ZE PAK aneksu nr 3 do Umowy („Aneks 3”).

Przedmiotem Aneksu 3 jest zmiana daty końcowej (tzw. long stop date), do której powinny zostać spełnione wszystkie warunki zawieszające Umowy, która 

zostanie przesunięta z dnia 30 września 2022 r. na dzień 5 stycznia 2023 r.

Transakcja 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 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.).

Mając na względzie, że transakcja odbędzie się na warunkach rynkowych, nie dojdzie do naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących 

podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/zawarcie-przez-cyfrowy-polsat-sa-przedwstepnych-umow-sprzedazy-udzialow-w-pak-polska-czysta
https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/zawarcie-przez-cyfrowy-polsat-sa-aneksu-do-przedwstepnej-umowy-sprzedazy-udzialow-w-pak
https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/podjecie-decyzji-przez-cyfrowy-polsat-zawarciu-aneksu-nr-2-do-przedwstepnej-umowy-sprzedazy
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Raport bieżący 22/2022, 26 września 2022 r.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia działań przez Cyfrowy Polsat S.A. mających 

na celu rozpoczęcie negocjacji ze spółką Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. w temacie rozważanej sprzedaży akcji 

Modivo S.A.

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. („Spółka”) 

przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez Spółkę działań mających na celu rozpoczęcie negocjacji celem zawarcia transakcji sprzedaży 1.000.000 akcji spółki 

Modivo S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Modivo”) („Informacja Poufna”). Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 7 września 2022 r. na podstawie 

art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 7 września 2022 roku przez Spółkę działań mających na celu rozpoczęcie negocjacji ze spółką Embud 2 sp. z 

o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Embud 2”) celem ustalenia warunków rozważanej sprzedaży 1.000.000 akcji spółki Modivo S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Modivo”), 

(„Transakcja”).

Celem realizacji Transakcji Zarząd Spółki zamierza podjąć negocjacje z Embud 2, przy czym łączna minimalna cena sprzedaży oczekiwana przez Spółkę wynosi 600.000.000,00 zł 

(sześćset milionów złotych), czyli 600,00 zł (sześćset złotych) za 1 (jedną) akcję Modivo. Jednocześnie zarząd Spółki zdecydował o podjęciu czynności umożliwiających dokonanie 

Transakcji przewidzianych w umowie akcjonariuszy eobuwie.pl S.A. z dnia 31 marca 2021 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2021 z dnia 31 marca 2021 roku.

Spółka zaznacza, że realizacja Transakcji uzależniona będzie od wyników przeprowadzonych negocjacji. Proces negocjacji jest na początkowym etapie, a ich wynik, a co za tym idzie, 

prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia Transakcji, są nieznane.

Spółka będzie informować o podjęciu kolejnych kroków zmierzających do realizacji Transakcji w odrębnych raportach bieżących. Równocześnie Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie 

zostały podjęte żadne wiążące decyzje co do realizacji przez Spółkę proponowanej Transakcji i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka będzie 

przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
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Spółka będzie informować o podjęciu kolejnych kroków zmierzających do realizacji Transakcji w odrębnych raportach bieżących. Równocześnie Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie 

zostały podjęte żadne wiążące decyzje co do realizacji przez Spółkę proponowanej Transakcji i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka będzie 

przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 r.

Realizacja przedmiotowej Transakcji uzależniona była od wyników przeprowadzonych negocjacji. Wspomniane negocjacje stanowiły etap rozciągniętego w czasie procesu zmierzającego 

do przeprowadzenia Transakcji, w efekcie czego na etapie podjęcia przedmiotowych działań przez Spółkę, ich wynik, a co za tym idzie, także prawdopodobieństwo faktycznego 

przeprowadzenia Transakcji były nieznane.

W ocenie Zarządu Spółki, w opisywanych okolicznościach niezwłoczne ujawnienie informacji o podjętych negocjacjach z Embud 2 rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych 

interesów Spółki i jej grupy kapitałowej przez możliwy negatywny wpływ na przebieg realizacji i wynik negocjacji. W szczególności, w opinii Zarządu, upublicznienie Informacji Poufnej 

mogło skutkować ewentualną interakcją osób trzecich, która mogła przełożyć się na pogorszenie warunków, na jakich Transakcja mogła zostać zrealizowana. Powyższe mogło w 

szczególności skutkować niezrealizowaniem Transakcji, a w efekcie doprowadzić do nieosiągnięcia przez Spółkę założonych celów biznesowych i finansowych.

Ponadto, z uwagi na trudne do przewidzenia prawdopodobieństwo powodzenia realizacji Transakcji, w szczególności brak potwierdzenia możliwości sfinansowania Transakcji ze strony 

potencjalnego nabywcy, Zarząd uznał, iż podanie do publicznej wiadomość Informacji Poufnej mogło spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji i jej potencjalnego wpływu na wartość 

Spółki przez opinię publiczną.

W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną. Zgodnie z wcześniejszymi 

informacjami przekazywanymi do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 11 marca 2021 roku, Spółka rozważała opcję wyjścia z inwestycji w akcje Modivo w formie 

pierwszej oferty publicznej („IPO”) planowanej na rok 2022 lub 2023. Jednak w związku z obecnymi, niekorzystnymi uwarunkowaniami rynkowymi, które nie sprzyjają realizacji IPO w 

bliskim horyzoncie czasowym, Spółka rozpoczęła analizę alternatywnych sposobów wyjścia z inwestycji w akcje Modivo. Spółka nie przekazywała wcześniej do publicznej wiadomości 

informacji o rozważanych alternatywnych sposobach wyjścia z ww. inwestycji. 

Zarząd Spółki zapewnia jednocześnie, że podjął wymagane przez Rozporządzenie MAR kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do 

wiadomości publicznej, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o 

opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR, została sporządzona lista osób posiadających do dostęp do Informacji Poufnej, 

która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.
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Mając na uwadze słuszny interes Spółki oraz jej akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Spółka odrębnym raportem poda informację o ewentualnym 

pozytywnym zakończeniu negocjacji i przystąpieniu do realizacji Transakcji oraz jej warunków, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej.

Informacja Poufna może zostać podana do wiadomości publicznej również przed upływem tego terminu, w przypadku gdy Spółka zawrze umowy warunkowe lub inne porozumienia, na 

podstawie których strony zobowiążą się do realizacji Transakcji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru 

Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia, zgodnie z art. 4 ust 3 Rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej 

informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Opóźniona Informacja Poufna nie zostanie podana do wiadomości publicznej, jeżeli przed upływem terminu jej upublicznienia utraci walor informacji poufnej, w szczególności wskutek 

zaprzestania przez Spółkę prowadzenia rozmów dotyczących przeprowadzenia Transakcji.
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Raport bieżący 23/2022, 26 września 2022 r.

Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. umowy sprzedaży akcji spółki Modivo S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 26 września 2022 r. dotyczącego ujawnienia opóźnionej 

informacji poufnej o podjęciu w dniu 7 września 2022 roku przez Spółkę działań mających na celu rozpoczęcie negocjacji ze spółką Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. 

z siedzibą w Warszawie („Embud 2”) celem ustalenia warunków rozważanej sprzedaży 1.000.000 akcji („Akcje”) spółki Modivo S.A. (dawniej eobuwie S.A.) z 

siedzibą w Zielonej Górze („Modivo”), niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji i po uzyskaniu wymaganych na bazie porozumienia 

akcjonariuszy Modivo zgód, w dniu 26 września 2022 r. Spółka zawarła z Embud 2 umowę dotyczącą zbycia przez Spółkę Akcji. 

Łączna cena sprzedaży Akcji wynosi 600.000.000,00 zł (sześćset milionów złotych), czyli 600,00 zł (sześćset złotych) za 1 (jedną) akcję.
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Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-09-19 17,93 16,98 17,18 - 8,47 36,71

2022-09-20 17,76 17,19 17,40 1,28 18,84

2022-09-21 17,60 17,08 17,60 1,15 18,31

2022-09-22 18,06 17,19 17,90 1,70 9,87

2022-09-23 17,98 17,43 17,52 - 2,12 10,32

2022-09-26 17,73 16,64 16,64 - 5,02 10,58
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Data Wydarzenie

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 


