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Telko.in, 5 października 2022 r.

Autor: Tomasz Świderek

Polkomtel kupi zielony prąd od spółki ZE PAK

Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi, spółka zależna ZE PAK, podpisała z Polkomtelem (Grupa Polsat Plus) 15-letnią umowę sprzedaży 

energii elektrycznej.

Polkomtel zakupi całość energii elektrycznej wyprodukowanej w tym okresie przez farmę, której łączna roczna produkcja szacowana 

jest na 60 GWh. 

Łączna wartość umowy szacowana jest na ok. 360 mln zł. Wyprodukowana energia będzie sprzedawana po stałej cenie, indeksowanej

o roczny wskaźnik inflacji. 

Farma Kazimierz Biskupi ma zostać uruchomiona w III kwartale 2023 r.



Biuletyn Relacji Inwestorskich 33/2022

Przegląd prasy

3

Dziennik Gazeta Prawna, 6 października 2022 r.

Autor: Elżbieta Rutkowska

Prywatne 5G dla przemysłu 4.0

Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) został przesłany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. 

Regulacja ta jest koniecznym elementem w procesie rozdysponowania pasma C na potrzeby sieci 5G, a prace nad nią trwają od ponad 

dwóch lat. 

Przyspieszenie prac nad nowelizacją może nie tylko odblokować proces przydziału częstotliwość 5G na potrzeby sieci ogólnopolskiej, 

lecz także umożliwić tworzenie prywatnych sieci 5G (tzw. sieci kampusowych). Są one dobrym rozwiązaniem na zapewnienie bezpiecznej 

i niezawodnej komunikacji w krytycznych procesach biznesowych, np. w przemyśle, logistyce, portach, kopalniach. Ponadto umożliwiają 

one wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0, który bazuje na masowej robotyzacji i digitalizacji procesów produkcji, transportu i logistyki.

‘Widzimy duży potencjał na powstawanie sieci kampusowych 5G w Polsce, dlatego intensywnie pracujemy z partnerami technologicznymi 

nad modelem i sposobem realizacji takich sieci dla naszych klientów biznesowych, w tym dla innych podmiotów w Grupie Polsat Plus” –

powiedział Dariusz Basa z Polkomtelu. 
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Bankier.pl, 6 października 2022 r.

Źródło: PAP Biznes eop/osz/

W trzecim kwartale 2022 roku przeniesiono w Polsce 345.123. numerów komórkowych - podał UKE 

w komunikacie

W trzecim kwartale 2022 rok wśród czterech największych operatorów komórkowych najlepszy bilans przenosin numerów netto 

odnotowała sieć T-Mobile (+21,9 tys.). Pozostali operatorzy odnotowali wyniku ujemne: Orange Polska -5,1 tys., P4 -8,9 tys.,  

Polkomtel -33.1 tys. Bilans przenosin numerów netto w ramach Grupy Polsat Plus wyniósł -24,6 tys.
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Raport bieżący 25/2022, 4 października 2022 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”) niniejszym informuje, że w dniu 4 października 2022 r. Spółka otrzymała powiadomienie 

o transakcji na instrumentach finansowych Spółki wystosowane przez Pigreto Ltd., 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.

Spółka przekazuje treść ww. powiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik:

Powiadomienie o transakcji - Pigreto Ltd.(.pdf)

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2022_10_04_pigreto_notification_to_knf_mar_19.pdf


Biuletyn Relacji Inwestorskich 33/2022

Ostatnie wydarzenia

6

Raport bieżący 26/2022, 5 października 2022 r.

Rozpoczęcie prac nad analizą możliwości przeprowadzenia refinansowania zadłużenia Grupy 

Polsat Plus

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z realizowaną Strategią 2023+ i wejściem w nowe obszary 

działalności, obejmujące między innymi produkcję czystej energii w oparciu o technologie niskoemisyjne oraz zeroemisyjne (por. raport 

bieżący Spółki nr 36/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku), Spółka rozpoczęła analizę możliwości przeprowadzenia refinansowania 

zadłużenia Grupy Polsat Plus („Grupa”) z uwzględnieniem możliwości jego zwiększenia, w tym zadłużenia udzielonego spółkom 

wchodzącym w skład Grupy w formie kredytów bankowych oraz obligacji („Refinansowanie”).

Spółka zaznacza, że wyżej wspomniany proces analizy Refinansowania jest na wstępnym etapie, a decyzje co do warunków, struktury 

i terminu potencjalnego Refinansowania i jego realizacji w szczególności uzależnione są od oceny Spółki w zakresie rozwoju sytuacji 

na rynkach finansowych.

Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o decyzjach związanych z potencjalnym Refinansowaniem zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/przyjecie-nowej-strategii-grupy-polsat-plus-oraz-nowej-polityki-dywidendowej-spolki-cyfrowy
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Raport bieżący 27/2022, 5 października 2022 r.

Agencja Moody’s Investors Service obniżyła rating kredytowy Grupy Polsat Plus

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2022 r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service 

(„Moody’s”) obniżyła rating korporacyjny (ang. corporate family rating) Grupy Cyfrowego Polsatu („Grupa”) z poziomu Ba1 do poziomu Ba3, 

określając perspektywę ratingu jako negatywną.

W uzasadnieniu agencja Moody’s podkreśliła, że akcja ratingowa jest konsekwencją procesu przeglądu zainicjowanego w dniu 23 grudnia 2021 

roku, wynikającego z decyzji Grupy dotyczącej poluźnienia polityki finansowej celem sfinansowania nowych inwestycji w obszarze produkcji 

energii odnawialnej oraz nieruchomości.

Agencja Moody’s podała, że obniżenie ratingu odzwierciedla: (1) osłabienie parametrów kredytowych wynikające z obserwowanego wzrostu 

kosztów operacyjnych i niższych niż zakładano przychodów w segmencie mediowym, (2) agresywną politykę finansową mającą na celu wsparcie 

inwestycji w nowe obszary, tj. energetykę odnawialną i nieruchomości, (3) mniejsze zasoby bieżącej płynności wynikające ze zbliżających się 

płatności za odnowienie częstotliwości telekomunikacyjnych oraz (4) zbliżający się termin spłaty kredytu bankowego, który przypada na 2024 rok.

Moody’s spodziewa się, iż poziom zadłużenia Grupy utrzyma się na podwyższonym poziomie rzędu 3,5x (wg metodologii własnej Moody’s), 

jednocześnie podkreślając, iż Grupa będzie w stanie sprostać wyzwaniom wynikającym z rosnących cen energii elektrycznej z uwagi na 

istniejące już moce wytwórcze w zakresie energii odnawialnej, które Grupa przejmie w 2023 roku.
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Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-10-03 17,07 15,61 16,95 5,61 18,63

2022-10-04 17,84 16,81 17,84 5,25 19,42

2022-10-05 17,79 17,35 17,54 - 1,68 8,03

2022-10-06 17,63 16,60 16,71 - 4,73 11,10

2022-10-07 16,81 16,34 16,61 - 0,60 8,88
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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.

6-9 listopada 2022 WOOD’s Winter Wonderland EME Conference, Praga

15 grudnia 2022 Wypłata dywidendy 


