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PAP, 9 stycznia 2023 r.

Autor: doa/ gor/

W czwartym kwartale przeniesiono 356,6 tys. numerów komórkowych – UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że w czwartym kwartale 2022 r. pomiędzy sieciami mobilnymi przeniesiono 356,6 tys. 

numerów. Wśród czterech największych operatorów MNO i ich spółek zależnych najlepszy bilans netto osiągnął T-Mobile Polska 

(+18,7 tys. numerów). Kolejne miejsca zajęli P4 (+9,2 tys.), Orange Polska (-7,7 tys.) i Grupa Polsat Plus (-34,1 tys.).

W całym 2022 roku przeniesiono łącznie 1.358 tys. numerów komórkowych. Bilans przenosin numerów netto dla czterech 

największych operatorów był następujący: T-Mobile Polska +64,8 tys., Orange Polska -24,4 tys., P4 -37,7 tys. i Polkomtel -118,5 tys.
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PAP, 11 stycznia 2023 r.

Autor: pel/ asa/

Cyfrowy Polsat odkupił w celu umorzenia 691.952 obligacje s. B i 835.991 obligacji s. C

Cyfrowy Polsat odkupił w celu umorzenia 691.952 obligacje serii B z datą wykupu określoną na 24 kwietnia 2026 r. oraz 835.991 obligacji serii C 

z datą wykupu 12 lutego 2027 r. Łączna wartość nominalna odkupionych obligacji to 1,5 mld zł. 

Obligacje zostały nabyte od uprawnionych inwestorów, którzy opłacili cenę emisyjną obligacji serii D, rejestrowanych 11 stycznia 2023 r., poprzez 

potrącenie wierzytelności.

Cyfrowy Polsat wyemitował 2.670.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 2,67 mld zł.

Z uwagi na fakt, że Zarząd nie podjął decyzji o przedterminowym wykupie pozostałych w obrocie obligacji serii B oraz obligacji serii C, po 

umorzeniu obligacji objętych odkupem w celu umorzenia na rynku Catalyst notowanych będzie 308.048 obligacji serii B oraz 164.009 obligacji 

serii C. 
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Press.pl, 12 stycznia 2023 r.

Autor: Michał Niedbalski

Operator kablowy Inea powiększy zasięg o 420 tys. punktów adresowych

Sieć kablowa Inea zawarła umowę z operatorem otwartych sieci światłowodowych Nexera na dostęp do wszystkich sieci Nexery

począwszy od trzeciego kwartału 2023 roku.

Dzięki tej współpracy Inea zwiększy zasięg o 420 tysięcy punków adresowych.

Inea świadczy obecnie usługi na sieciach Fiberhost i Światłowód Inwestycje, dzięki którym planuje dotrzeć do 4 mln gospodarstw 

domowych. Docelowo, dzięki współpracy z kolejnymi operatorami sieci otwartych, Inea planuje zwiększyć swój zasięg do 6 mln 

gospodarstw domowych w całym kraju.

Obecnie z usług Inea korzysta ponad 300 tys. klientów indywidualnych.
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Rzeczpospolita, 16 stycznia 2023 r.

Autor: Urszula Zielińska

W tym roku zdrożeje internet. Kto może podnieść ceny

Operatorzy hurtowi otwartych sieci telekomunikacyjnych wprowadzają podwyżki stawek dla operatorów detalicznych korzystających z ich infrastruktury. Podwyżki 

mają związek ze wzrostem cen energii i płac oraz innych kosztów prowadzenia działalności wynikających z tych dwóch czynników.

Operatorzy, którzy korzystają przy budowie sieci hurtowych z funduszy unijnych w ramach programu Polska Cyfrowa są zobowiązani uzyskać zgodę regulatora 

(UKE) na wprowadzenie podwyżek. Uzyskał ją już Fiberhost, a podwyżki wynoszą około 10%. Z kolei Orange Polska poinformował gazetę „Rzeczpospolita”, że 

wystąpił do o taką zgodę - proces akceptacji po stronie regulatora wciąż trwa. 

O zgodę na wprowadzenie zmian cen za dostęp do infrastruktury szerokopasmowej nie musi występować Światłowód Inwestycje, joint venture Orange i 

holenderskiego funduszu APG. Operator ten skorzystał od stycznia br. z prawa do corocznej indeksacji stawek wynikającego z jego umów z klientami, podnosząc 

ceny o 2,5% dla wszystkich nowych i obecnych klientów.

Operatorzy detaliczni również zamierzając wprowadzać podwyżki cen usług telekomunikacyjnych. Orange Polska i T-Mobile Polska wprowadziły do umów 

zawieranych z nowymi klientami klauzule inflacyjne, umożliwiające wzrost cen w przypadku wzrostu inflacji o określony pułap lub ich spadek w razie spadku inflacji. 

Klauzule te są obecnie badane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Równocześnie cały sektor stara się przekonywać decydentów, aby pozwolili podnieść ceny każdemu użytkownikowi. Zdaniem firmy doradczej PMR, skala podwyżek 

cen detalicznych za Internet w 2023 roku będzie uzależniona od ostatecznego poziomu inflacji za rok 2022. Według wstępnych szacunków GUS wyniosła ona 

średnio 14,4%.

.
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Raport bieżący 1/2023, 11 stycznia 2023 r.

Emisja Obligacji Serii D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku m.in. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji 

o emisji nie więcej niż 2.670.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości 

nominalnej nie większej niż 2.670.000.000 PLN („Obligacje Serii D”), oraz raportu bieżącego nr 38/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie 

przydziału 2.670.000 Obligacji Serii D, Spółka niniejszym informuje, że otrzymała od Trigon Dom Maklerski S.A. informację o uplasowaniu w dniu 11 

stycznia 2023 r. 2.670.000 sztuk Obligacji Serii D. Mając powyższe na uwadze, w dniu 11 stycznia 2023 r. emisja 2.670.000 sztuk Obligacji Serii D, 

o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 2.670.000.000 PLN doszła do skutku.

Pełna treść warunków emisji Obligacji Serii D jest udostępniona do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem 

www.grupapolsatplus.pl/pl/relacje-inwestorskie/obligacje oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 

adresem www.gpwcatalyst.pl.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE. Więcej>>

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/informacja-podjeciu-decyzji-w-sprawie-emisji-obligacji-serii-d
https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/przydzial-obligacji-serii-d
https://grupapolsatplus.pl/pl/relacje-inwestorskie/obligacje
https://gpwcatalyst.pl/
https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/emisja-obligacji-serii-d
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Raport bieżący 2/2023, 11 stycznia 2023 r.

Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 691.952 Obligacji Serii B oraz 835.991 Obligacji Serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie 

więcej niż 2.670.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 

2.670.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje Serii D”), Spółka niniejszym informuje, że w dniu 11 stycznia 2023 r. nabyła 

(odkupiła) w celu umorzenia (i) 691.952 obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 691.952.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 

kwietnia 2019 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii B na 24 kwietnia 2026 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00047 i notowanych w 

Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w ramach rynku Catalyst, oraz (ii) 835.991 

obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 835.991.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 14 lutego 2020 r. z datą wykupu określoną w 

warunkach emisji obligacji serii C na 12 lutego 2027 r. oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00054 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym 

przez GPW w ramach rynku Catalyst (łącznie „Obligacje Objęte Odkupem w Celu Umorzenia”) od inwestorów uprawnionych z Obligacji Objętych Odkupem w 

Celu Umorzenia, którzy opłacili cenę emisyjną Obligacji Serii D, rejestrowanych w dniu 11 stycznia 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, 

poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu emisji Obligacji Serii D z wierzytelnością inwestora z tytułu zbycia na rzecz Spółki Obligacji 

Objętych Odkupem w Celu Umorzenia. Spółka poinformuje o dokonaniu rejestracji Obligacji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 

KDPW w drodze odrębnego raportu bieżącego, po jej zakończeniu.

Spółka informuje, że w związku z powyższym w dniu 11 stycznia 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o umorzeniu Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia 

(„Uchwała o Umorzeniu”).

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/informacja-podjeciu-decyzji-w-sprawie-emisji-obligacji-serii-d
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Po umorzeniu Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst notowanych 

będzie 308.048 obligacji serii B oraz 164.009 obligacji serii C. Zarząd nie podjął decyzji o przedterminowym wykupie pozostałych w obrocie obligacji serii B oraz 

obligacji serii C.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 

sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat odkupu i podjęcia decyzji o umorzeniu 

Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii D i nie 

jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii D albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do 

ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii D nie było wymagane udostępnienie prospektu memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki 

albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery 

wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami 

(ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie 

zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii D, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii D w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii D były oferowane i sprzedawane 

wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o 

Papierach Wartościowych. 
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Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2023-01-09 19,12 18,60 19,09 2,97 13,93

2023-01-10 19,27 18,73 19,07 - 0,10 11,35

2023-01-11 19,51 19,02 19,24 0,89 8,82

2023-01-12 19,62 19,09 19,10 - 0,73 10,17

2023-01-13 19,29 18,79 18,79 - 1,62 8,05
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Data Wydarzenie

12 – 14 kwietnia 2023 RCB Investor Conference, Zürs 2023


