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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

1.06 Puls Biznesu: Netia powalczy o telewidzów 

Autor: mzat 

Telekom rozpoczyna letnią ofensywę marketingową skierowaną do 
telewidzów, która ma poprawić wyniki spółki. Kampania reklamowa 
będzie dłuższa niż w ubiegłym roku przeznaczono na nią budżet.  
Operator zanotował niewielki wzrost przychodów o 1,5%, do 390,5 
mln zł. Spadły zyski oraz marża, a także liczba usług świadczonych w 
segmencie telefonicznych łączy stacjonarnych. Dla spółki kluczowa 
jest teraz obrona wyniku EBITDA, a to można zrobić poprzez 
sprzedaż opłacalnych pakietów telewizyjnych. Netia musi również 
rozwiązać problem ze związkami zawodowymi w przejętym TK 
Telekom. Związkowcy, domagający się podwyżek, weszli w spór z 
pracodawcą, a do porozumienia między stronami jest daleko.  

2.06 Rzeczpospolita: Klienci dowiedzą się o promieniowaniu 

Autor: Urszula Zielińska 

Ruszyły prace nad dodatkowym prawem chroniącym zdrowie przed 
wpływem sieci bezprzewodowych. Ministerstwo Cyfryzacji 
zorganizowało spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. operatorzy 
komórkowi, w sprawie założeń do projektu nowej ustawy o wpływie 
pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez maszty komórkowe 
(tzw. PEM) na zdrowie. Uczestniczy spotkania mają czas do 21 
czerwca na zgłaszanie uwag. MC proponuje większe uprawnienia do 
kontroli i karania dla prezesa UKE w razie nieprzestrzegania 
przepisów. Na liście obowiązków dostawców sprzętu 
telekomunikacyjnego będzie informowanie o obecności WiFi w 
budynkach, transporcie miejskim czy przestrzeni miejskiej.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

2.06 Puls Biznesu: Virgin rozpieszcza wynikami 

Autor: Karol Jedliński 

Prezes Virgin Mobile Polska, Grażyna Oliwa-Piotrowska, podtrzymuje 
deklarację, czyli milion aktywnych kart w trzy lata, do połowy 2018 
roku. Virgin ma 400 tys. aktywnych kart wobec 150 tys. rok 
wcześniej. Ponadto ma najwyższy przychód na klienta sięgający 20 zł 
miesięcznie. Rozrasta się sieć sprzedaży i rośnie poziom 
rozpoznawalności marki, który jest powyżej m.in. NJU Mobile.  Na 
jesieni operator planuje uruchomić platformę technologiczną wartą 
10 mln EUR, która będzie stanowiła potężny argument w 
milionowym celu, bo jesienią rusza też oferta Virgin w modelu 
abonamentowym. Model i technologię opracowaną w Polsce Virgin 
Mobile zamierza zastosować też w innych krajach regionu.  

Według Oliwy-Piotrowskiej Virgin rośnie bardzo dynamicznie. - W 
2014 r. nasze przychody sięgnęły 8 mln zł, a w 2015 r. już 40 mln zł. 
Liczniki ruchu w sieci czy statystyki SMSów zmieniały się jeszcze 
szybciej - twierdzi prezes. W tym roku celem jest ponad 80 mln zł 
przychodów. 

3.06 Rzeczpospolita: W telefonii komórkowej są martwe dusze 

Autor: Urszula Zielińska 

Według nowych danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w 
grudniu 2015 roku w Polsce aktywowanych było 56,6 mln kart SIM 
telefonii mobilnej, ale użytkowanych tylko 47 mln.  

UKE oszacował, że spośród 27,6 mln kart przedpłaconych ok. 18,8 
mln było wykorzystywanych aktywnie. Biorąc pod uwagę 
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

3.06 doświadczenia innych krajów, można oczekiwać, że po wejściu w 
życie w 2017 r. tzw. ustawy antyterrorystycznej, rynek usług 
przedpłaconych skurczy się o 9 mln kart nieużywanych, tzw. 
martwych dusz, bo na wymaganą ustawą rejestrację zdecydują się 
tylko osoby aktywnie korzystające z telefonii na kartę.  

W porównaniu do ostatniego badania UKE z 2012 r. liczba 
nieaktywnych kart przedpłaconych w zasadzie pozostała na 
podobnym poziomie (8,6 mln w 2012). Warto jednak zauważyć, że w 
grudniu 2015 r. T-Mobile wyciął ze swojej bazy 3,8 mln nieaktywnych 
kart.  

Zdaniem analityka Audytela rzeczywiste liczby pokażą prawdziwy 
obraz rynku: ile płaci klient, jaka jest siła nabywcza, jaki popyt na 
usługi. Dziś dane o APRU prezentowane przez telekomy są mocno 
zaniżone.  
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Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 2 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki 
pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu Spółki, w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2015. 

Mając na uwadze relatywnie wysoki poziom obecnego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki, Zarząd Spółki 
konsekwentnie dąży do jego redukcji. Zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznym celem polityki zarządzania 
zasobami kapitałowymi jest obniżenie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto grupy kapitałowej Spółki - dług netto 
do EBITDA - poniżej poziomu 1,75 w możliwie krótkim terminie. Szybka realizacja tego celu umożliwiłaby rewizję 
polityki dywidendy i powrót do regularnych wypłat część wypracowanego zysku począwszy od 2017 roku.   

W związku z powyższym Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu nie wypłacanie dywidendy dla 
akcjonariuszy i przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2015 w wysokości 446.146.891,55 złotych w całości na kapitał 
zapasowy. 

Na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki wniosła do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie 
podziału zysku za rok obrotowy 2015 zgodnie z wnioskiem i rekomendacją Zarządu.  

Raport bieżący  nr 17 
2 czerwca 2016 r. 
 

Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwał 
podjętych w dniu 2 czerwca 2016 roku postanowiła powołać Tobiasa Solorza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, 
oraz Dariusza Działkowskiego, Tomasza Gillnera-Gorywodę, Anetę Jaskólską, Agnieszkę Odorowicz, Macieja Steca oraz 
Tomasza Szeląga na stanowiska członków Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu zostali powołani na wspólną trzyletnią 
kadencję ze skutkiem od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
obrotowy 2015. 

Więcej>> Pełna treść raportu bieżącego nr 17/2016 

http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-0
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-0
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-0
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-0
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-0
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-0
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-0
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-0
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-0
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-0
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-0
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-0
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-zarzadu-spolki-cyfrowy-polsat-sa-na-nowa-kadencje-0
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Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.  

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na 
dzień 29 czerwca 2016 roku, na godz.14:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania 
uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Przedstawienie przez Zarząd: 

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2015,  

b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, 

c) sprawozdania z działalności Redefine Sp. z o.o. (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 30 
czerwca 2015 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz sprawozdania 
finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.  

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do 
podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.  
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9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 
obrotowym 2015. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2015.  

11. 1Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 
Spółki w roku obrotowym 2015. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Redefine Sp. z o.o. 
za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.; 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres 
od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015. 

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
w roku 2015. 

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku 2015. 

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Redefine Sp. z o. o. absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Redefine Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 

22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 
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Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:  

1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 roku, przygotowane 
zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych;  

2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 
dzień 29 czerwca 2016 roku.  

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki 
pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – 
Materiały. 

 

http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_29062016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_29062016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/projekty_uchwal_zwz_29062016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/projekty_uchwal_zwz_29062016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/projekty_uchwal_zwz_29062016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/pl
http://www.grupapolsat.pl/pl
http://www.grupapolsat.pl/pl
http://www.grupapolsat.pl/pl
http://www.grupapolsat.pl/pl
http://www.grupapolsat.pl/pl
http://www.grupapolsat.pl/pl


Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-05-30 23,28 22,66 23,08 1,72% 3 168 

2016-05-31 23,32 22,40 22,40 -2,95% 15 946 

2016-06-01 22,73 21,50 21,50 -4,02% 19 069 

2016-06-02 21,60 21,15 21,30 -0,93% 9 637 

2016-06-03 21,96 21,40 21,53 1,08% 3 918 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

11 – 25 sierpnia 2016 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2016 r. 

25 sierpnia 2016 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. 
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