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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

10.07 Puls Biznesu: Play ciągle najlepiej odbiera 

Autor: MZAT 

Play kolejny kwartał z rzędu jest liderem pod względem odbierania 
klientów konkurencji. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 
poinformował, że w II kw. br. przejął od konkurentów 145 tys. 
numerów, a oddał im 126 tys. (+19 tys. na plusie). Rok temu Play 
przejął 37 tys. klientów więcej, niż oddał.  

Z czterech największych telekomów tylko Play zanotował pozytywny 
wynik, ale powody do zadowolenia ma też T-Mobile, który 
praktycznie wyszedł na zero, podczas gdy rok temu był aż 63 tys. 
numerów na minusie. Orange stracił w II kw. 20 tys. numerów (rok 
temu był na plusie), a Plus aż 36,5 tys., czyli ponad cztery razy więcej 
niż rok wcześniej.  

Dobrze radzą sobie operatorzy wirtualni — 10,6 tys. numerów 
zyskało Premium Mobile, 7,3 tys. — Virgin, a 3,7 tys. — VikingCo. 7,7 
tys. numerów zyskało Aero2 z grupy Cyfrowego Polsatu. 

11.07 Puls Biznesu: Giganci walczą o cenny portfel 

Autor: Grzegorz Suteniec, Magdalena Graniszewska 

Spółka z grupy Multimediów, sprzedająca gaz i prąd, może być warta 
ponad 50 mln zł. Powołując się na trzy niezależne źródła, dziennik 
Puls Biznesu poinformował, że zabiegają o nią telekom Orange 
Polska i PGE - największa polska spółka energetyczna. Trwa proces 
przejęcia Multimediów przez UPC, ale bez części energetycznej – 
dlatego ta część biznesu została wystawiona na sprzedaż.  
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11.07 Sprzedawana spółka kusi portfelem 40 tys. klientów, głównie 
indywidualnych. W 2016 r. jej przychody ze sprzedaży prądu i gazu 
wzrosły pięciokrotnie, z 8,5 mln zł do 43,3 mln zł. Orange Polska ma 
nadzieję pozyskać bazę klientów i sprzedać im również pozostałe 
usługi, czyli internet, telefon, telewizję i konto bankowe. 

12.07 PAP Biznes: Orange Polska negocjuje nabycie 100 proc. udziałów w 
Multimedia Polska Energia 

Autor: morb/ osz/ 

Orange Polska potwierdził w komunikacie, że bierze udział w 
negocjacjach z Multimedia Polska w sprawie nabycia 100% udziałów 
w Multimedia Polska Energia. 

"Negocjacje trwają, a ich wynik jest niepewny. Nabycie spółki 
Multimedia Polska Energia sp. z o.o. przez Orange Polska wpisałoby 
się w strategię spółki poszerzania portfolio usług dla gospodarstwa 
domowego" - napisano w raporcie. 

14.07 PAP Biznes: Cena sprzedaży 121,6 mln akcji Play Communications 
wynosi 36 zł 

Autor: pr/ 

Cena sprzedaży 121.572.621 akcji Play Communications, będącej 
właścicielem 100% udziałów w spółce P4, która jest operatorem 
telefonii komórkowej Play, została ustalona na 36 zł, co oznacza, że 
łączna wartość oferty może sięgnąć 4,4 mld zł - poinformowała 
spółka w aneksie do prospektu emisyjnego. 

Akcje w ofercie Play Communications sprzedaje jeden z 
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14.07 akcjonariuszy spółki, Play Holdings 1 S.a. r.l. Spółka zamierza 
wykorzystać część wpływów, by przedterminowo wykupić obligacje 
Senior PIK Toggle Notes, o zapadalności w 2022 r., wyemitowane 
przez Impera Holdings, swoją spółkę dominującą. Pozostałą część 
uzyskanych środków wykorzysta na sfinansowanie dystrybucji do 
swoich akcjonariuszy (Tollerton Investments oraz Telco Holdings) i 
częściowe rozliczenie pieniężne istniejących programów 
motywacyjnych. 

Debiut Play Communications na warszawskiej giełdzie planowany 
jest na 27 lipca. Po zakończeniu oferty i przy założeniu pełnego 
wykonania opcji dodatkowego przydziału oraz emisji nowych akcji 
free float spółki będzie kształtował się na poziomie około 47,9%. 

Spółka i akcjonariusz sprzedający zgodzili się na wprowadzenie 
zobowiązania do niesprzedawania akcji spółki przez 180 dni od 
momentu debiutu (tzw. lock-up). Nowe akcje, które zostaną 
wyemitowane dla zarządu oraz menedżerów i kluczowych 
pracowników, w pierwszym dniu notowania lub wkrótce po będą 
podlegały lock-upowi na okres jednego roku. 

Play Communications planuje wypłatę dywidendy w wysokości 650 
mln zł w II kw. 2018 r. za 2017 rok. W kolejnych latach planuje 
roczny wskaźnik wypłaty dywidendy w wysokości 65-75 proc. 
skonsolidowanych wolnych przepływów pieniężnych. Polityka 
dywidendowa ma zostać poddana przeglądowi, gdy Play 
Communications osiągnie długoterminowy cel poziomu wskaźnika 
dług netto do skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 2,5-krotności. 



Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2017-07-10 25,22 24,73 25,07 1,17% 10 157 

2017-07-11 25,26 24,82 25,00 -0,28% 19 738 

2017-07-12 25,37 25,02 25,37 1,48% 18 742 

2017-07-13 25,59 25,19 25,59 0,87% 22 613 

2017-07-14 26,18 25,59 26,00 1,60% 15 854 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

20 lipca 2017 r.  Dzień dywidendy  

3 sierpnia 2017 r. Dzień wypłaty dywidendy  

10 – 24 sierpnia 2017 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2017 r. 

24 sierpnia 2017 r. Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. 

5 września 2017 r.  Media & Rozrywka - konferencja Haitong 

6 – 7 września 2017 r. Deutsche Bank 2017, 16th Global Emerging Markets One-on-One Conference 

11 – 12 września 2017 r. 14th Emerging Europe Investment Conference - Pekao Investment Banking 

11 października 2017 r.  Erste Group Investor Conference 2017 in Stegersbach 
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