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Telko.in, 26 stycznia 2022 r.

Autor: Łukasz Dec

Vectra potrzebuje więcej czasu na sprzedaż sieci

Operator kablowy Vectra wnioskował do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o przedłużenie terminu na  realizację warunków 

zawieszających, od których jest uzależniona zgoda UOKiK na przejęcie przez Vectrę sieci kablowej Multimedia Polska.

Zgoda na koncentrację obu podmiotów została udzielona w styczniu 2020 roku pod warunkiem zbycia przez Vectrę lokalnych sieci kablowych 

w ośmiu miastach, w których po połączeniu operatorów Vectra dysponowałyby nadmierną pozycją rynkową.

Jak dotychczas oficjalnie wiadomo o sfinalizowaniu sprzedaży jednej sieci w Gorzowie Wielkopolskim.
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PAP Biznes, 26 stycznia 2022 r.

Autor: epo/ asa/

S&P obniżył perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu do "negatywnej", utrzymał rating "BB+"

Agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła perspektywę ratingu grupy Cyfrowego Polsatu z "pozytywnej" do "negatywnej", utrzymując 

równocześnie rating korporacyjny na poziomie "BB+".

W ocenie agencji w wyniku inwestycji w nowy sektor działalności – zieloną energię i wodór – relacja skorygowanego długu Cyfrowego Polsatu do 

EBITDA ulegnie pogorszeniu do ponad 3,0x, a wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych do zadłużenia do mniej niż 10 procent.

Równocześnie agencja jest zdania, że prężnie działające segmenty telekomunikacyjny i medialny Cyfrowego Polsatu, który oparte są o ofertę 

konwergentną, integrację pionową produkcji mediów oraz strategiczną infrastrukturę i aktywa, nadal będą wspierać profil działalności Grupy.
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Telepolis, 28 stycznia 2022 r.

Autor: Mieszko Zagańczyk

Bliżej aukcji 5G, projekt ustawy o KSC z pozytywną opinią

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych pozytywnie zaopiniował projekt zmiany ustawy o Krajowym 

Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC).

W następnym kroku projekt nowelizacji trafi pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ostateczną decyzję o przyjęciu projektu i skierowaniu 

go do Sejmu podejmie Rada Ministrów.

Zatwierdzony na tym etapie projekt zakłada między innymi powołanie spółki Polskie 5G przez operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa.

Przyjęcie ustawy KSC jest warunkiem do rozpoczęcia procesu aukcji częstotliwości w paśmie 3,6 GHz, przeznaczonego na potrzeby rozwoju 

sieci 5G.
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Komunikat prasowy, 26 stycznia 2022 r.

Piłkarski Puchar Niemiec DFB-Pokal w ELEVEN SPORTS do 2026 roku 

Telewizja ELEVEN SPORTS zawarła porozumienie w sprawie wyłącznych praw do transmitowania w Polsce rozgrywek o piłkarski Puchar Niemiec (DFB-Pokal). 

Rywalizację z udziałem Bayernu Monachium, Borussii Dortmund i innych czołowych klubów widzowie stacji będą mogli oglądać w sezonach 2022/23, 2023/24, 

2024/25 i 2025/26.

Kolejna edycja rozgrywek o Puchar Niemiec wystartuje w sierpniu bieżącego roku. Na mocy zawartego porozumienia ELEVEN SPORTS pokaże na swoich antenach mecze 

wszystkich rund, aż do wielkiego finału, który odbędzie się w czerwcu 2023 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Kibice zobaczą w akcji takie drużyny jak Bayern 

Monachium, Borussia Dortmund, RB Lipsk, Bayer 04 Leverkusen czy Eintracht Frankfurt. W ich barwach występuje wiele gwiazd futbolu, jak choćby Robert Lewandowski, 

Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Erling Haaland, Christopher Nkunku, Patrick Schick czy Florian Wirtz. Obok Lewandowskiego na niemieckich boiskach można oglądać 

także innych Polaków, m.in. Rafała Gikiewicza, Roberta Gumnego i Marcina Kamińskiego. 

„Nowy rok rozpoczynamy od świetnej wiadomości dla kibiców piłkarskich. Dzięki porozumieniu z Deutscher Fußball-Bund (DFB) widzowie ELEVEN SPORTS przez cztery 

lata będą mogli oglądać na naszych antenach niemiecki futbol. Rozgrywki Pucharu Niemiec zaprezentujemy na naszych antenach w najszerszym możliwym zakresie, 

zapewniając im atrakcyjną oprawę”, powiedział Krzysztof Świergiel, CEO ELEVEN SPORTS w Polsce.

„Bardzo cieszymy się, że wspólnie z ELEVEN SPORTS będziemy oferować fanom niemieckiej piłki nożnej to, co najlepsze w DFB-Pokal. Ze swoją pasjonującą się piłką 

nożną widownią oraz innowacyjnym stylem relacjonowania wydarzeń sportowych, ELEVEN stanowi doskonałą platformę dla naszych wyjątkowych i emocjonujących 

rozgrywek. To pozwoli nam na zwiększenie międzynarodowego zasięgu DFB-Pokal oraz występujących w nim klubów i zawodników”, powiedział dr. Holger Blask, CEO 

DFB GmBH.

Rozgrywki o Puchar Niemiec (DFB-Pokal) są organizowane od 1935 roku i cieszą się dużym prestiżem. W zmaganiach biorą udział zarówno kluby Bundesligi, jak i zespoły 

występujące na co dzień w niższych klasach rozgrywkowych. Triumfator uzyskuje awans do fazy grupowej Ligi Europy UEFA.
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Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-01-24 32,58 31,70 31,92 - 0,62 15,92

2022-01-25 32,42 31,38 31,64 - 0,88 9,37

2022-01-26 32,30 31,52 31,74 0,32 6,69

2022-01-27 31,98 31,08 31,98 0,76 6,72

2022-01-28 31,94 31,10 31,36 - 1,94 9,18
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Data Wydarzenie

24 – 26 stycznia 2022 Konferencja TOP Picks 2021 by Trigon (online)

10 – 24 marca 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2021 r.

24 marca 2022 Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 r.

27 kwietnia – 11 maja 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2022 r.

11 maja 2022 Raport kwartalny za I kw. 2022 r.

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.

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.


