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Puls Biznesu

16 grudnia 2019 r.

Exatel: powołanie Polskiego 5G wymaga konsultacji z UE
Źródło: PAP

Szef Exatela Nikodem Bończa Tomaszewski powiedział w wywiadzie dla PAP, że powołanie Polskiego 5G wymaga
konsultacji z Unią Europejską, aby wytłumaczyć, że nowatorskie podejście do dysponowania częstotliwościami
radiowymi nie narusza konkurencji.

Exatel wraz z Polskim Funduszem Rozwoju i czterema operatorami mobilnymi pracują nad modelem biznesowym
budowy wspólnej infrastruktury dla pasma 700 MHz, w którym państwo ma większościowe udziały i udostępnia całą
częstotliwość 700 MHz, a operatorzy - infrastrukturę pasywną i wkłady finansowe.

"Założyliśmy bardzo ambitny cel, że nasze propozycje będą gotowe jeszcze w tym roku. Jednak realnie patrząc wydaje
mi się, że konkluzje przedstawimy najwcześniej w pierwszym kwartale 2020 r. Wyzywanie polega na tym, że nasz model
jest nowatorski i musimy go dopracować w każdym szczególe i poddać starannej weryfikacji" - ocenił.

W ocenie szefa Exatela Bruksela nie powinna mieć zastrzeżeń do proponowanego modelu, gdyż nie zaburza on
konkurencyjności a jedynie przesuwa obszar jej budowania z częstotliwości na poziom infrastruktury.

Wirtualnemedia.pl

19 grudnia 2019 r.

Nowe normy promieniowania w Polsce. Podpisano rozporządzenie o PEM
Autor: km

Ministrowie zdrowia i cyfryzacji podpisali rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (PEM).

Zatwierdzone w dokumencie normy są identyczne jak propozycje, które zostały opublikowane w projekcie
rozporządzenia w listopadzie br.

W szczególności, limit gęstości mocy w zakresie częstotliwości od 2 GHz do 300 GHz został zwiększony z 0,1 W/m2 do
10 W/m2.

Nowe normy będą obecnie zgodne z europejskim standardem oraz zaleceniami Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony
Przed Promieniowaniem (ICNIRP) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
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Telecompaper.com

20 grudnia 2019 r.

Cyfrowy Polsat przejmie 22 proc. akcji Asseco Poland

Cyfrowy Polsat planuje nabycie do 18,2 mln akcji firmy informatycznej Asseco Poland, co stanowi 21,95 procent kapitału
tej spółki. Cena za akcję wynosi 65 zł, a całkowita cena nabycia udziału to ok. 1,2 mld złotych.

Dzięki nabytemu udziałowi, Cyfrowy Polsat stałby się największym akcjonariuszem Asseco Poland i uzyskał kontrolę nad
spółką.

W liście do akcjonariuszy Adam Góral, założyciel i udziałowiec Asseco Poland, nakreślił warunki otrzymanej oferty
zakupu. Ujawnił, iż Cyfrowy Polsat zaproponował Asseco Poland rozpoczęcie negocjacji dotyczących bliższej współpracy
w zakresie wdrażania i obsługi systemów informatycznych przez Asseco Poland na rzecz spółek Grupy Cyfrowego
Polsatu.

Pozycja Cyfrowego Polsatu w Asseco będzie zależała od liczby akcji, jakie sprzedadzą pozostali akcjonariusze tej firmy.
W przypadku, gdy oferta nabycia akcji okaże się udana, Cyfrowy Polsat będzie chciał wynegocjować z Adamem Góralem
umowę akcjonariuszy.

Według przekazanego oświadczenia, spółki nie planują fuzji i będą kontynuować swoją działalność niezależnie.

Transakcja została ogłoszona po unieważnieniu umowy z Huawei dotyczącej wdrożenia zintegrowanego systemu
informatycznego na rzecz operatora sieci komórkowej Polkomtel, który działa na rynku pod marką Plus. Plus jest spółką
kontrolowaną przez Cyfrowy Polsat.
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Komunikat prasowy

18 grudnia 2019 r.

Cyfrowy Polsat ogłasza zamiar nabycia do 18.221.000 akcji Asseco Poland – największej polskiej spółki
informatycznej. Planowany jest rozwój współpracy liderów polskiej gospodarki

Cyfrowy Polsat jest największym i najważniejszym przedsiębiorstwem polskiej gospodarki w obszarze mediów
i telekomunikacji, a Asseco Poland w sektorze IT. Przyszłość oraz rozwój obydwu firm opiera się na umiejętności tworzenia
i stosowania produktów i usług przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Cyfrowy Polsat koncentruje zarówno obecną, jak i przyszłą swoją działalność na kluczowym obszarze, czyli mediach
i telekomunikacji. Nowe trendy na rynku wymagają wykorzystywania w przygotowywaniu usług i produktów
najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, bazujących na najwyższej jakości rozwiązaniach informatycznych.
Asseco Poland jest największą polską spółką informatyczną, dostarczającą swoje rozwiązania do wielu sektorów
transformującej się polskiej gospodarki.

Dla Cyfrowego Polsatu kluczowe w budowaniu swojej pozycji na rynku i zaufania wśród klientów jest stałe dostarczanie
im rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb. Klienci wymagają najwyższej jakości usług, które muszą być tworzone na
bazie skutecznych rozwiązań z obszaru IT. Stąd, aby móc w przyszłości skutecznie rozwijać swój biznes i skupić się na
działalności podstawowej, czyli oferowaniu usług i produktów dla klientów indywidualnych i biznesowych, Cyfrowy
Polsat potrzebuje doświadczonego i wiarygodnego partnera w obszarze IT.

Dla Grupy Cyfrowego Polsatu, Asseco może więc stać się głównym partnerem technologicznym, wspierającym rozwój
i utrzymanie jej systemów informatycznych. Z drugiej strony, specjalistyczne usługi telekomunikacyjne Grupy Cyfrowego
Polsatu mogą poszerzyć ofertę zaawansowanych usług Asseco Poland.

„Dodatkowym impulsem dla Cyfrowego Polsatu do zaangażowania kapitałowego w Asseco Poland, jest fakt, że branża
IT jest silnikiem napędowym niemal wszystkich sektorów zarówno polskiej, jak i światowej gospodarki. Współpraca
obydwu firm może być więc naturalnym krokiem w czasach rozwoju Gospodarki 4.0, której podstawą są IoT, big data
czy chmura obliczeniowa oraz 5G” – powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

„Efekty jakie możemy wspólnie osiągnąć, dają nam jeszcze większe perspektywy rozwoju na szybko rosnących rynkach
telekomunikacyjnym i informatycznym. Współpracując, możemy działać jako największa grupa technologiczna
i dostarczać najbardziej innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów.”- powiedział Adam Góral, założyciel, kluczowy

akcjonariusz i Prezes Zarządu Asseco Poland S.A.
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W przypadku powodzenia nabycia znaczącego pakietu akcji Asseco Poland przez Cyfrowy Polsat, intencją Cyfrowego
Polsatu oraz Pana Adama Górala jako akcjonariuszy Asseco Poland będzie podpisanie porozumienia, które pozwoli
realizować strategię rozwoju Asseco Poland. Pan Adam Góral będzie odpowiadać za strategię Grupy Asseco oraz
wszelkie decyzje związane z jej organizacją.

„Jako założyciel i główny akcjonariusz Grupy Cyfrowego Polsatu, mogę stwierdzić, że jeśli Cyfrowy Polsat zostanie
akcjonariuszem Asseco Poland, w stopniu zgodnym z opublikowanym raportem giełdowym, to będzie to dla obydwu
firm dodatkowa szansa na rozwój i zbudowanie pozycji konkurencyjnej w gospodarce, której podstawą są nowoczesne
technologie” – powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz Cyfrowego Polsatu.

Spółki nie planują połączenia i będą nadal działały autonomicznie, ale ich wspólny potencjał umożliwi stworzenie
bogatej oferty zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i informatycznych.
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Raport bieżący 
36/2019

18 grudnia 2019 r.

Zawarcie porozumienia o zakończeniu współpracy ze spółką Huawei Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”)
informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd spółki zależnej Polkomtel sp. z o.o.
(„Polkomtel”) decyzji o zawarciu porozumienia o zakończeniu współpracy Polkomtel ze spółką Huawei Polska Sp. z o.o.
(„Huawei”) realizowanej na podstawie umowy z dnia 23 czerwca 2016 r. na wdrożenie systemu BES wraz z zapewnieniem
wsparcia i rozwoju („Umowa”, „Porozumienie”).

Na podstawie Porozumienia Polkomtel i Huawei ustalą zasady rozliczenia wzajemnych świadczeń spełnionych dotychczas
w ramach Umowy, w szczególności Polkomtel zobowiąże się do zapłaty kwoty w wysokości ok. 30 mln PLN na rzecz
Huawei tytułem wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy za prace zamówione i zaakceptowane przez Polkomtel oraz
prace wykonane, ale niezaakceptowane przez Polkomtel. W ramach Porozumienia Polkomtel otrzyma wyniki prac oraz
narzędzia stworzone w ramach realizacji Umowy.

Jednocześnie na podstawie Porozumienia Polkomtel i Huawei zrzekają się wzajemnych roszczeń dotyczących realizacji
Umowy.

https://grupapolsat.pl/pl/archive/odstapienie-od-umowy-dotyczacej-wdrozenia-systemu-informatycznego-wraz-z-zapewnieniem
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Raport bieżący 
37/2019

18 grudnia 2019 r.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o rozpoczęciu
negocjacji z Panem Adamem Góralem oraz Zarządem spółki Asseco Poland S.A.

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o rozpoczęciu
negocjacji z Panem Adamem Góralem oraz Zarządem spółki Asseco Poland S.A. dotyczących warunków podjęcia przez
spółkę Cyfrowy Polsat S.A. działań w celu rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy spółką Cyfrowy Polsat
S.A. i spółkami z grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. a spółką Asseco Poland S.A. w scenariuszu nabycia przez Spółkę
znaczącego pakietu akcji spółki Asseco Poland S.A. oraz zawarcia ewentualnego porozumienia akcjonariuszy spółki Asseco
Poland S.A. z Panem Adamem Góralem oraz decyzji o przeprowadzeniu wszelkich koniecznych analiz związanych z
rozważanym nabyciem znaczącego pakietu akcji spółki Asseco Poland S.A.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą podjęcia przez
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Panem Adamem Góralem oraz Zarządem spółki Asseco
Poland S.A. („Asseco”) mających na celu ustalenie warunków podjęcia przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. działań w celu
rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy spółką Cyfrowy Polsat S.A. i spółkami z grupy kapitałowej
Cyfrowego Polsatu S.A a spółką Asseco w scenariuszu nabycia przez Spółkę znaczącego pakietu akcji spółki Asseco i
zawarcia ewentualnego porozumienia akcjonariuszy spółki Asseco z Panem Adamem Góralem oraz decyzji
o przeprowadzeniu wszelkich koniecznych analiz związanych z rozważanym nabyciem znaczącego pakietu akcji spółki
Asseco („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 17 grudnia 2019 r. na podstawie
art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
„Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”; „Cyfrowy Polsat”, „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu 17 grudnia 2019 r.
przez Zarząd Spółki decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Panem Adamem Góralem oraz Zarządem spółki Asseco Poland S.A.
(„Asseco”) mających na celu ustalenie warunków podjęcia przez Cyfrowy Polsat działań w celu rozszerzenia zakresu
dotychczasowej współpracy pomiędzy Cyfrowym Polsatem i spółkami z grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu a spółką
Asseco w scenariuszu nabycia przez Spółkę znaczącego pakietu akcji spółki Asseco oraz zawarcia ewentualnego
porozumienia akcjonariuszy spółki Asseco z Panem Adamem Góralem oraz decyzji o przeprowadzeniu wszelkich
koniecznych analiz związanych z rozważanym nabyciem znaczącego pakietu akcji spółki Asseco.
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W zakres negocjacji wchodzą przede wszystkim potwierdzenie intencji obu stron co do rozszerzenia zakresu
dotychczasowej współpracy pomiędzy Spółką i spółkami z grupy kapitałowej Spółki a spółką Asseco w scenariuszu nabycia
przez Spółkę znaczącego pakietu akcji spółki Asseco, wstępne określenie głównych obszarów i podstawowych zasad
współpracy stron w przyszłości oraz identyfikacja warunków formalnych, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia
założonego przez strony celu.

Negocjacje podjęte z Panem Adamem Góralem, Prezesem Zarządu spółki Asseco i jednocześnie jej akcjonariuszem mają na
celu ustalenie czy, w przypadku nabycia znaczącego pakietu akcji spółki Asseco, możliwe byłoby również zawarcie
porozumienia akcjonariuszy.

Emitent zaznacza, że proces negocjacji jest na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego
zakończenia są niepewne.

Spółka będzie informować o podjęciu kolejnych kroków w ramach procesu negocjacji w odrębnych raportach bieżących.”

>> Czytaj więcej

https://grupapolsat.pl/pl/archive/ujawnienie-opoznionej-informacji-poufnej-podjeciu-przez-zarzad-spolki-cyfrowy-polsat-sa-0
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Raport bieżący 
38/2019

18 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland
S.A.

Temat: Ogłoszenie przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A.
oraz podjęcie decyzji o kontynuacji negocjacji dotyczących rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy
spółką Cyfrowy Polsat S.A. i spółkami z grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Asseco Poland S.A. w scenariuszu
nabycia przez Cyfrowy Polsat S.A. znaczącego pakietu akcji spółki Asseco Poland S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 37/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Emitent”),
Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzonych przez Emitenta analiz oraz prowadzonych przez
Emitenta z Panem Adamem Góralem oraz Zarządem spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) negocjacji w dniu 18 grudnia
2019 r. Emitent postanowił o podjęciu działań mających na celu nabycie przez Emitenta znaczącego pakietu akcji spółki
Asseco w liczbie nie większej niż 18.221.000 (osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) akcji spółki Asseco,
o łącznej wartości nie większej niż 1.184.365.000 PLN (jeden miliard sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt
pięć tysięcy złotych), z ewentualnym udziałem innych podmiotów kontrolowanych przez Pana Zygmunta Solorza
(„Nabycie”).

W celu realizacji Nabycia Emitent niniejszym ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco
(„Zaproszenie”). Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 18.221.000 (osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia
jeden tysięcy) akcji spółki Asseco, reprezentujących 21,95% kapitału zakładowego spółki Asseco i uprawniających do
wykonywania 21,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Asseco. Proponowana cena zakupu akcji
spółki Asseco w ramach Zaproszenia wynosi 65,00 PLN (sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) za jedną akcję.

Podmiotem pośredniczącym w realizacji Zaproszenia będzie Trigon Dom Maklerski S.A.

Pełna treść Zaproszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz będzie dostępna w okresie przyjmowania
ofert sprzedaży akcji spółki Asseco również na stronie internetowej Emitenta (https://grupapolsat.pl/pl/relacje-
inwestorskie).

Nabycie akcji spółki Asseco w wyniku Zaproszenia zostanie sfinansowane ze środków własnych Emitenta lub środków
dostępnych w ramach zadłużenia finansowego Emitenta.

>> Czytaj więcej

https://grupapolsat.pl/pl/archive/ujawnienie-opoznionej-informacji-poufnej-podjeciu-przez-zarzad-spolki-cyfrowy-polsat-sa-0
https://grupapolsat.pl/pl/archive/ogloszenie-przez-spolke-cyfrowy-polsat-sa-zaproszenia-do-skladania-ofert-sprzedazy-akcji
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2019-12-16 28,44 27,54 28,18 2,40 7,47

2019-12-17 28,62 27,84 28,14 - 0,14 28,60

2019-12-18 28,72 28,08 28,50 1,28 19,00

2019-12-19 28,68 26,92 27,50 - 3,51 33,10

2019-12-20 28,06 27,42 27,90 1,45 36,39
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27 lutego – 12 marca 
2020 r.

Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2019 r.

12 marca 2020 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

30 kwietnia – 14 maja 
2020 r.

Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2020 r.

14 maja 2020 r. Raport kwartalny za I kw. 2020 r.

6 – 20 sierpnia 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r.

20 sierpnia 2020 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.

27 października – 10 
listopada 2020 r.

Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2020 r.

10 listopada 2020 r. Raport kwartalny za III kw. 2020 r.


