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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
14.04 Rzeczpospolita: Do nadawania tego programu potrzeba by całego 

multipleksu 

Autor: ele 

SPI International, właściciel Kino Polska TV, udostępni w tym roku 
kanał nadający w rozdzielczości 4K. Będzie to pierwszy regularnie 
nadający kanał tego typu w Polsce. Dziennik „Rzeczpospolita” 
podaje, że start stacji pod nazwą FunBox UHD jest planowany w 
Polsce w trzecim lub czwartym kwartale tego roku. Firma podała, 
że ma zgromadzone ponad 200 godzin programów w 4K. 
Biblioteka ultraHD będzie zawierała różnorodne treści, jak np. 
dokumenty przyrodnicze, wideo z panoramami San Francisco, 
animacje komputerowe. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że 
nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące dystrybucji nowej stacji. Jej 
założyciele chcą, aby była dostępna nie tylko w pakietach IPTV, ale 
także na platformach satelitarnych.  

 

15.04 Puls Biznesu: T-Mobile stawia na Internet 

Autor: mzat 

T-Mobile wprowadza nowe pakiety w ofertach Jump i Heyah, 
stworzone głównie z myślą o klientach korzystających z mobilnego 
dostępu do internetu.  

Według Igora Matejova, członka zarządu T-Mobile Polska, stale 
rosnącej grupie klientów telefon służy przede wszystkim do 
korzystania z internetu, a nie do dzwonienia. – W ciągu ostatniego 
roku wśród klientów Heyah trzykrotnie wzrosła liczba 
użytkowników pakietów internetowych, a średnie zużycie danych 
przez nich wzrosło 2,5-krotnie. Usługi internetowe stały się 
najważniejszym elementem oferty, motywującym do zmiany 
operatora – mówi Matejov.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
15.04 Puls Biznesu: Hawe poszuka pieniędzy w Mediatelu 

Autor: mzat 

Dokończenie budowy współfinansowanych przez Unię Europejską 
regionalnych sieci szerokopasmowych, znalezienie klientów na 
wschodzie Europy i lekkie poprawienie wyników – to cele na ten 
rok telekomunikacyjnej spółki Hawe. Spółka musi spłacić do końca 
roku kilkadziesiąt milionów złotych pożyczki od Agencji Rozwój 
Przemysłu i wykupić obligacje. Chce refinansować część 
zadłużenia. Fundusze zamierza pozyskać dzięki stabilnej poprawie 
wyników operacyjnych oraz z nowych kontraktów na dzierżawę 
światłowodów. Ponadto Hawe zamierza sprzedać do 30% akcji 
spółki zależnej Mediatel. Wycena pakietu to 75 mln zł. Spółka 
spodziewa się rozliczenia transakcji w drugiej połowie roku.  

Hawe nie wyklucza też udziału w procesach konsolidacyjnych – 
interesował się prywatyzacją TK Telekom. Obecnie wyłączność 
negocjacyjną ma Netia.  

Rzeczpospolita: Polisy ochronne T-Mobile bez licencji 

Autor: eg 

Operator komórkowy T-Mobile został wpisany przez Komisją 
Nadzoru Finansowego na listę ostrzeżeń publicznych. KNF złożył 
też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
polegającego na oferowaniu klientom sieci usługi „Bezpieczne 
urządzenie”, zabezpieczającej klientów na wypadek kradzieży, 
uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia, bez wymaganego 
zezwolenia KNF na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
Parkiet: Kończy się blokada akcji twórców Cyfrowego Polsatu 

Autor: Urszula Zielińska 

20 kwietnia br. do giełdowego obrotu wejdzie blisko 244 mln 
akcji serii J Cyfrowego Polsatu, stanowiących ok. 38% wszystkich 
papierów. Według kursu na giełdzie warte są ok. 6 mld zł. 
Walorami tymi w maju ub.r. platforma satelitarna zapłaciła 
swoim głównym właścicielom za udziały firmy Metelem, 
kontrolującej Polkomtel, operatora sieci Plus. 

 

16.04 

17.04 Parkiet: Telekom chce przyspieszyć cyfryzację 

Autor: ziu 

Orange Polska poinformował, że wyda 7 mln zł na kampanię 
wizerunkową związaną z globalnym projektem odświeżania marki 
Orange i towarzyszącą jej promocję nowych pakietów usług. Nie 
przełoży się to na wzrost tegorocznych wydatków marketingowych 
grupy. Bruno Duthoit, prezes spółki, mówił, że telekom chce 
przyspieszyć cyfryzację grupy - modernizuje internetowe narzędzia 
obsługi klienta, które wprowadza w salonach. Jednocześnie 
stopniowo ogranicza ich liczbę – w tym roku liczba salonów 
spadnie z 850 do ok. 800.  

W związku z kampanią Orange przygotował dla klientów 
indywidualnych i firm nowe pakiety usług. Nie walczy ceną, a 
raczej poszerza paletę usług i w ten sposób walczy o lojalność 
klientów.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
18-19.04 

 
Parkiet: Kwartał spadku zysków 

Autor: ziu 

Analitycy ankietowani przez „Parkiet” prognozują, że w I kwartale 
2015 r. przychody Orange Polska spadły o 2,6%, do 2,92 mld zł, w 
porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Główne 
przyczyny to spadek cen usług dla przedsiębiorstw i sektora 
publicznego oraz rosnący odsetek firm korzystających z taryf z 
nielimitowanymi połączeniami i SMS-ami. Dodatnio na przychody 
wpływa ratalna sprzedaż urządzeń.  

Analitycy przewidują także, że EBITDA spadła o 21%, do 916 mln zł. 
Średnia prognoz zysku netto Orange w I kw. 2015 r. to 63 mln zł, 
co oznacza 77% spadek rok do roku.  

Według danych „Parkietu” Orange zanotował w I kw. ujemny 
bilans przenoszenia numerów na poziomie 38-41 tys. Plus oddał na 
czysto ok. 42 tys. numerów, T-Mobile – ok. 50 tys., a P4, operator 
sieci Play, zyskał ok. 130 tys. numerów.  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący 19/2015 
13 kwietnia 2015 r.  
 

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii J  

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że uchwałą nr 337/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku Zarząd 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) postanowił wprowadzić z dniem 20 kwietnia 2015 roku w 
trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki 
oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLCFRPT00021, pod warunkiem 
dokonania przez KDPW w dniu 20 kwietnia 2015 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki oznaczonymi kodem 
PLCFRPT00013. 

Zgodnie z informacjami zamieszczonym w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w dniu 28 kwietnia 2014 roku, intencją Spółki było wprowadzenie akcji serii J do obrotu na GPW po dniu 
zrównania praw z akcji serii J z akcjami Spółki wprowadzonymi do obrotu na GPW. Zrównanie praw nastąpiło w dniu 2 
kwietnia 2015 roku w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku 
za rok obrotowy 2014. 

Raport bieżący 20/2015 
14 kwietnia 2015 r.  
 

Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Redefine Sp. z o.o.  

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 
2015 roku podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów 
Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000287684  
(„Redefine” lub "Spółka Przejmowana"), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym 
oraz przyjął plan połączenia Spółek. 

Cyfrowy Polsat S.A. jest największym polskim operatorem płatnej telewizji i jednocześnie jedną z wiodących platform 
satelitarnych w Europie. W ramach prowadzonej działalności oferuje swoim klientom kompleksowe usługi 
multimedialne obejmujące płatną telewizję w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej, a ponadto usługi 
telefonii komórkowej i transmisji danych oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu w technologii 2G/3G oraz LTE. 

Redefine Sp. z o.o. to operator telewizji internetowej IPLA, będącej liderem rynku wideo online w Polsce zarówno w 
zakresie dostępności na różnych urządzeniach jak i pod względem liczby oferowanych materiałów wideo. Redefine 
odpowiada za całość działań internetowych Grupy Polsat. 

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) (łączenie się przez 
przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółka 
Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. 
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący 20/2015 
14 kwietnia 2015 r.  
 

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 537.500 zł i dzieli się na 10.750 udziałów. Jedynym 
udziałowcem Spółki Przejmowanej jest Cyfrowy Polsat. 

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca: 

(i) zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;  

(ii) zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego 
wyznaczonego przez sąd rejestrowy; 

(iii) zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółki 
Przejmującej i Spółki Przejmowanej.   

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony 
zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH. Na podstawie art. 499 
§ 4 KSH  z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie 
zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.  

Celem planowanego połączenia Cyfrowego Polsatu i Redefine jest optymalizacja kosztów oraz uproszczenie struktury 
organizacyjnej Grupy Polsat, co wpisuje się w realizację długookresowej strategii Grupy, której istotnym elementem jest 
efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii w ramach zintegrowanej grupy 
medialno-telekomunikacyjnej.  

Załącznik: Plan połączenia wraz załącznikami (.pdf) 

Raport bieżący 21/2015 
14 kwietnia 2015 r.  

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Redefine Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”) , działając na podstawie art. 
504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”),  zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu 
Cyfrowego Polsatu oraz Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 
Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287684 („Redefine” lub „Spółka 
przejmowana”), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym. 

Połączenie nastąpi poprzez:  

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki 
Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący 21/2015 
14 kwietnia 2015 r.  

(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,  

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.  

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat – zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we 
wszystkie prawa i obowiązki Redefine.  

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 
515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.  

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 14 kwietnia 2015 roku i 
udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Przejmującej i Przejmowanej 
zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.  

Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, iż następujące dokumenty: 

1. Plan Połączenia, 

2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata 
obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane), 

3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek, 

4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek, 

5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2015 roku, 

6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2015 roku, 

(„Dokumenty Połączeniowe”) będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu począwszy od dnia publikacji 
niniejszego zawiadomienia, to jest od 14 kwietnia 2015 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia. 

Na podstawie art. 499 § 4 KSH, z uwagi na fakt,  iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało 
sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.  

Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w 
budynku B1 pokój 123, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.  

Akcjonariusze Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów 
Dokumentów Połączeniowych. 

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.  
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Ostatnie wydarzenia 

Raport bieżący 22/2015 
16 kwietnia 2015 r.  

Dokonanie przez KDPW asymilacji akcji serii J z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. 
(„Spółka”) informuje, że uchwałą nr 233/15  z dnia 16 kwietnia 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. („KDPW”) postanowił dokonać w dniu 20 kwietnia 2015 roku asymilacji 243.932.490 akcji zwykłych 
na okaziciela serii J Spółki oznaczonych kodem PLCFRPT00021 z 216.196.025 akcjami Spółki oznaczonymi kodem 
PLCFRPT00013. Akcje objęte asymilacją otrzymały kod PLCFRPT00013. 

W związku z powyższym spełniony został warunek wprowadzenia akcji serii J Spółki do obrotu giełdowego, wskazany w 
uchwale Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 337/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku, o której 
Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku. 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

2015-04-13 24,90 24,46 24,50 -1,53% 2 423 

2015-04-14 24,70 24,17 24,45 -0,20% 4 646 

2015-04-15 25,00 24,43 25,00 2,25% 10 828 

2015-04-16 25,50 24,81 25,50 2,00% 13 571 

2015-04-17 25,52 24,80 24,80 -2,75% 19 472 

30 kwietnia – 14 maja 2015 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2015 r.  

14 maja 2015 r.  Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.  

Najbliższe wydarzenia 
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