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Parkiet, 8 grudnia 2022 r.

Autor: Urszula Zielińska

Networks! nie chce się bić o maszty

Maciej Zengel, prezes Networks! (joint venture Orange Polska i T-Mobile Polska) powiedział gazecie „Parkiet”, że jego spółka będzie 

nadal zajmować się serwisowaniem usług teleinformatycznych, rozszerzając swoją działalność m.in. na sieci przewodowe. 

Doprecyzował, że w obszarze zainteresowania Networks! nie znajdują się duże projekty budowlane, lecz usługi takie, jak np. 

poprowadzenie dla klienta biznesowego kabla LAN i połączenie go z korporacyjną siecią Wi-Fi.

Obecnie Networks! zatrudnia ok. 750 pracowników. Spółka nie planuje wzrostu zatrudnienia i nie zamierza stać się firmą 

infrastrukturalną.
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Press, 9 grudnia 2022 r.

Autor: Maciej Kozielski

Polsat Media i TVN Media podnoszą ceny reklam na 2023 rok

Portal Presserwis poinformował, że biura reklamy Telewizji Polsat i TVN planują na 2023 rok podnieść ceny reklam. 

Średnia podwyżka w Polsat Media wynosi ok. 12.5%, a w TVN to ok. 10%.

Ponadto, według portalu Presserwis biuro reklamy TVN Media zamierza zmienić grupę rozliczeniową w pakiecie Max z grupy 

wiekowej 16-49 lat na prawdopodobnie 20-54 lat.

W 2022 roku grupy rozliczeniowe zmieniły biura reklamy Telewizji Polsat (z 16-49 lat na 16-59 lat) i Telewizji Polskiej (z 16-59 lat na 

7-74 lat). Z kolei TVN Media pozostawiło wówczas do rozliczeń grupę 16-49 lat w przypadku pakietu Max, ale w części pakietów 

rozszerzyło przedziały wiekowe.
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Telko.in, 9 grudnia 2022 r.

Autor: Marek Jaślan

T-Mobile zaczyna sprzedaż starterów w automatach zakupowych

T-Mobile Polska wprowadza możliwość zakupu starterów T-Mobile na kartę lub Heyah na kartę w automatach, które będą 

zlokalizowane na dworach PKP i PKS, uniwersytetach, w centrach dystrybucyjnych Rossmann i Biedronka, a także w marketach 

budowlanych Castorama i Leroy Merlin.

Startery będzie można samodzielnie zarejestrować przez aplikację. 
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Parkiet, 10 grudnia 2022 r.

Autor: Urszula Zielińska

Julien Ducarroz, prezes Orange Polska: Trzeba zakładać ambitne cele dla przychodów

W wywiadzie dla gazety „Parkiet” Julien Ducarroz, prezes Orange Polska, stwierdził, że przyszły rok upłynie pod znakiem walki o rentowność 

operatorów. Celem Orange Polska na 2023 rok będzie utrzymanie marży EBITDAaL. Do wzrostu przychodów ma przyczyniać się segment 

hurtowy (dzięki większej otwartości sieci, FiberCo i rozwiązaniom dla operatorów MVNO) oraz segment B2B. Segment B2C znajduje się pod 

silną presją konkurencyjną i jego wkład w poprawę marży jest stosunkowo mniejszy. Od strony kosztów największe wyzwania na przyszły rok to 

koszty najmu oraz koszty wynagrodzeń. 

Odnosząc się do opóźnień w akcji pasma C na potrzeby technologii 5G Julien Ducarroz stwierdził, że nie będą one miały przełożenia na 

założenia strategiczne co do przychodów. Mogą one natomiast mieć wpływ na poziom inwestycji w zwiększanie pojemności sieci i, o ile pasmo 

5G nie będzie dostępne w średnim terminie, na większy niż pierwotnie planowany poziom wydatków na 4G.

Orange Polska nie prowadzi rozmów z Play w sprawie dostępu do masztów i nadal analizuje opcje dla swojego projektu wieżowego.

Operator stoi na stanowisku, że miał prawo w obowiązującym porządku prawnym wprowadzić do nowych umów z klientami klauzule inflacyjne, 

które są obecnie przedmiotem badania przez urząd antymonopolowy. Ponadto, nadal realizuje strategię budowania wartości i sprzedaży usług 

w modelu „więcej za więcej”.
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Raport bieżący 32/2022, 12 grudnia 2022 r.

Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, 

Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 12 grudnia 2022 r. Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) („Umowa 

Ramowa”) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”).

Zawarcie Umowy Ramowej jest związane z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach programu emisji 

obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 4.000.000.000 (słownie: czterech miliardów) złotych („Program”), o utworzeniu którego 

Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 31/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

Zawarcie Umowy Ramowej nie rodzi po stronie EBOR kontraktowego obowiązku nabycia obligacji Spółki, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach 

Programu. Spółka nie zobowiązała się również wobec EBOR do dokonania emisji obligacji w ramach Programu. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji 

w ramach Programu oraz jej warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym 

raporcie bieżącym.

Umowa Ramowa określa sposób wydatkowania środków, które zostaną pozyskane od EBOR w związku z emisją obligacji w ramach Programu, który obejmuje w 

szczególności przeznaczenie wspomnianych środków na cele związane z realizacją nowych lub istniejących projektów dotyczących produkcji energii elektrycznej z farm 

wiatrowych lądowych.

W Umowie Ramowej Spółka zobowiązała się m.in. do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez EBOR (EBRD Designated Performance 

Requirements) („Wymogi Działalności EBOR”) oraz wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR. Na podstawie Umowy Ramowej Spółka zobowiązała się również do podjęcia 

określonych działań związanych z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładem korporacyjnym (Environmental and Social Action Plan) („Plan Działań 

Środowiskowych i Społecznych”).
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Ponadto, na podstawie Umowy Ramowej Spółka zobowiązana jest do przekazywania EBOR po zakończeniu każdego roku obrotowego raportu dotyczącego m.in. 

inwestycji Spółki oraz jej spółek zależnych w zeroemisyjne źródła energii w danym roku obrotowym, działań podjętych w celu realizacji Planu Działań Środowiskowych i 

Społecznych oraz zgodności działalności Spółki z Wymogami Działalności EBOR.

Na zasadach w niej określonych, Umowa Ramowa wygaśnie w przypadku: (i) nieprzydzielenia EBOR jakichkolwiek obligacji, które będą emitowane w ramach Programu, 

lub (ii) z dniem, w którym EBOR przestanie posiadać jakiekolwiek obligacje Spółki, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu.

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 zawarcia Umowy 

Ramowej z EBOR. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji obligacji Spółki i nie jest 

materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji obligacji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub 

pośrednio, do ich nabycia.

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, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty 

Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z zastrzeżeniem podjęcia przez Spółkę ostatecznej decyzji o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunkach na etapie 

podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, Obligacje będą 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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Raport bieżący 33/2022, 12 grudnia 2022 r.

Zawarcie umowy dodatkowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego związanej z ogłoszonym przez Spółkę 

programem emisji obligacji 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 12 grudnia 2022 r. umowy dodatkowej („Umowa”) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

(„BGK”).

Zawarcie Umowy jest związane z rozważaniem przez BGK nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji Spółki o 

łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 4.000.000.000 (słownie: czterech miliardów) złotych („Program”), o utworzeniu którego Spółka 

poinformowała w raporcie bieżącym nr 31/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

Zawarcie Umowy nie rodzi po stronie BGK kontraktowego obowiązku nabycia obligacji Spółki, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu. 

Spółka nie zobowiązała się również wobec BGK do dokonania emisji obligacji w ramach Programu. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji w ramach 

Programu oraz jej warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie 

bieżącym.

Umowa przewiduje zobowiązanie do wydatkowania określonych kwot na finansowanie projektów z zakresu czystej energii na zasadach wskazanych szczegółowo w 

Umowie.

Ponadto w Umowie Spółka zobowiązała się do przekazywania BGK co roku raportu potwierdzającego realizację określonych zapisów Umowy.

Umowa obowiązuje tak długo, jak długo BGK będzie posiadać obligacje Spółki, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu.



Biuletyn Relacji Inwestorskich 40/2022

Ostatnie wydarzenia

9

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 zawarcia Umowy z 

BGK. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji obligacji Spółki i nie jest materiałem reklamowym 

przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji obligacji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

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, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty 

Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z zastrzeżeniem podjęcia przez Spółkę ostatecznej decyzji o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunkach na etapie 

podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, Obligacje będą 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)

2022-12-05 18,42 18,14 18,16 0,33 7,64

2022-12-06 18,38 18,05 18,18 0,11 5,76

2022-12-07 18,35 18,00 18,13 - 0,28 6,32

2022-12-08 18,20 18,06 18,12 - 0,06 7,01

2022-12-09 18,20 17,93 18,16 0,22 6,17
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Data Wydarzenie

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

15 grudnia 2022 Wypłata dywidendy 


