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Rzeczpospolita  
20 grudnia 2017 r.  

Telekomy proszą o wsparcie 
Autor: Urszula Zielińska 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji razem napisały do 
minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej w sprawie szykowanych przez Unię Europejską przepisów wymuszających obniżenie 
cen połączeń międzynarodowych (nadal relatywnie drogich i mylonych z roamingiem międzynarodowym).  

W swoich poprawkach do tzw. Europejskiego Kodeksu Komunikacyjnego Elektronicznej Parlament europejski 
zaproponował wprowadzenie nowego obowiązku zrównania taryf za połączenia wewnątrz UE do poziomu taryf 
krajowych. Wg. raportu zamówionego przez Komisję, który ma pomóc w podjęciu decyzji, czy wprowadzić nowe 
przepisy, obniżka cen u operatorów miałaby znaczenia dla 45% populacji UE. W Polsce obniżki cen mogą być zaś istotne 
dla 40% Polaków. 

Jak mówi „Rzeczpospolitej" Mirosław Śmiałek, wiceprezes PIIT, operatorzy apelują, aby operatorzy nie byli zmuszani do 
świadczenia usług poniżej kosztów. Przypomina on, że za sprawą obowiązującej od 15 czerwca tego roku regulacji 
unijnej Roam Like at Home (RLAH zrównuje ceny usług z krajowymi, gdy podróżujemy po UE) polscy operatorzy wykazali 
tylko w jednym kwartale 250 mln zł straty.  

Puls Biznesu 
21 grudnia 2017 r.  

T-Mobile połączy się przez Orange 
Autor: Marcel Zatoński 

W środę T-Mobile, operator z grupy niemieckiego Deutsche Telekom rozpoczął negocjacje z Orange w sprawie dostępu 
do infrastruktury światłowodowej. 

Firmy podpisały list intencyjny, zgodnie z którym postanowiły rozpocząć negocjacje na temat warunków zapewnienia T-
Mobile dostępu do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego na 
obszarach nieregulowanych. W ramach potencjalnej współpracy Orange Polska może zaoferować hurtowy dostęp 
szerokopasmowy do infrastruktury światłowodowej dla klientów T-Mobile zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych. 

Według wstępnych założeń T-Mobile ma ponosić opłatę wstępną za dostęp do poszczególnych budynków, opłatę 
instalacyjną i miesięczną opłatę za każdego aktywnego klienta. Szczegółowe warunki współpracy mają zostać 
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wynegocjowane do 30 czerwca przyszłego roku. Potencjalnie do 2020 r. T-Mobile mógłby za pośrednictwem Orange 
uzyskać możliwość świadczenia usług światłowodowych dla 5 mln gospodarstw domowych. 

Już we wrześniu T-Mobile wystartował z ofertą internetu domowego w technologii LTE. Andreas Maierhofer, prezes T-
Mobile Polska, mówił wtedy, że na rynku nie można być dłużej operatorem czysto mobilnym i konieczne jest przejście w 
kierunku świadczenia usług zintegrowanych. 

Bankier.pl 
21 grudnia 2017 r.  

 

S&P zmienił perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu do stabilnej 
Autor: pr/ tus/ 

Agencja S&P zmieniła perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu do stabilnej z pozytywnej po ogłoszeniu kupna 32% akcji 
Netii za około 180 mln USD i kilku stacji telewizyjnych - poinformowała S&P w komunikacie prasowym. 

S&P nie zmienił natomiast długoterminowego ratingu Cyfrowego Polsatu. Jest on nadal na poziomie "BB+". 

"Chociaż postrzegamy te transakcje jako wsparcie dla przyszłych pojemności sieci, pozycji kosztowej, portfela produktów 
i bazy klientów, to oceniamy, że Cyfrowy Polsat będzie się delewarować wolniej, niż wcześniej przewidywaliśmy" - 
napisano w komunikacie S&P. 

Analitycy S&P zakładają, że Cyfrowy Polsat utrzyma wskaźnik dług netto do EBITDA w przedziale 3,0-3,5x w latach 2017-
18, a potem zacznie go stopniowo obniżać. 

telko.in 
22 grudnia 2017 r. 

 

Deutsche Telekom kupuje austriackie UPC  
Autor: Łukasz Dec  

Grupa Deutsche Telekom kupuje od Liberty Global austriacką sieć UPC. W transakcji wyceniono ją na 1,9 mld euro. 
Wskaźnik enterprise value/EBITDA wynosi dla tej transakcji 6,8. Obszar IT i zarządzania siecią ma przynieść 80% 
planowanych synergii, których łączna wartość szacowana jest na 800 mln euro (nie podano w jakim czasie). Przychody 
pro-forma obu spółek za 2017 r. wyniosą ok. 1,2 mld euro. 

Transakcja wymaga jeszcze zgody stosownych urzędów regulacyjnych. Jej zamknięcie planowane jest na drugą połowę 
2018 r. Liberty Global udzieli Deutsche Telekom 3-letniej licencji na korzystanie z marki UPC oraz 4-letni okres wsparcia 
technicznego dla nowo zakupionej sieci. 
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UPC jest drugim co do wielkości stacjonarnym telekomem na austriackim rynku. Zasięg jego sieci wynosi 1,4 mln 
gospodarstw domowych, z których 654 tys. abonuje usługi operatora. UPC dostarcza 513 tys. usług szerokopasmowych, 
450 tys. linii telefonicznych oraz 468 tys. pakietów telewizyjnych. Dodatni wynik EBITDA w 2018 r. planowany jest na 
poziomie 200 mln euro. 

T-Mobile Austria natomiast ma ponad 4 mln klientów, co daje drugą pozycję na austriackim rynku mobilnym. 

Rzeczpospolita 
27 grudnia 2017 r. 

 

Czas miksu technologii mobilnych i światłowodów 
Autor: Urszula Zielińska 

Niewielkiego wzrostu wartości rynku usług telekomunikacyjnych i płatnej telewizji spodziewają się o 2018 roku eksperci i 
szefowie firm z tej branży. Wg PMR, uwzględniając całość usług, razem z płatną telewizją, w przyszłym roku – podobnie 
jak i w roku 2017 – rynek będzie rósł o 1–2%, do ok. 43,6 mld zł.  

Zdaniem Andreasa Maierhofera, prezesa T-Mobile Polska, w podobnym tempie urosnąć może sam segment usług 
mobilnych z uwagi na rosnące przychody z usług konwergentnych i ICT.  

Istotnym elementem krajobrazu będzie w przyszłym roku hurtowy rynek dostępu do infrastruktury telekomów. 
Konwergencja – rozumiana już nie tylko jako budowanie pakietów z usług różnego typu i rabaty, ale też jako mix 
technologii mobilnej i światłowodowej – będzie ważnym bodźcem działań operatorów, a specjaliści oczekują 
umocnienie tego trendu.  

Fuzje i przejęcia będą postępować. Oczekiwana jest finalizacja projektów rozpoczętych w 2017 r. – przejęcia Inei przez 
australijski fundusz Macquarie, Netii przez Cyfrowy Polsat i być może zmiany właścicielskie w operatorze centrów 
danych ATM. W styczniu powinno się okazać, czy połączą się kablówki UPC i Multimedia. Początek 2018 r. może być 
interesujący dla akcjonariuszy Playa, którego założycielom kończy się blokada na akcjach. 
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Biznes.pap.pl 
29 grudnia 2017 r. 

 

Decyzja w sprawie UPC i Multimedia Polska w I kw. '18 - wiceprezes UOKiK 
Autor: kuc/ jtt/ 

Decyzja UOKiK w sprawie przejęcia sieci kablowej Multimedia Polska przez UPC może zostać wydana w pierwszym 
kwartale 2018 roku - wynika z wypowiedzi Michała Holeksy, wiceprezesa Urzędu, odpowiedzialnego za ochronę 
konkurencji. Zdaniem Holeksy, postępowanie UOKiK w sprawie przejęcia kontroli nad Netią przez Cyfrowy Polsat może 
trwać krócej niż w przypadku UPC i Multimedia Polska. 

Przejęcie sieci kablowej Multimedia Polska przez innego operatora kablowego, UPC Polska (należącą do brytyjskiej 
Liberty Global), zostało ogłoszone w październiku 2016 roku - wartość transakcji ustalono na 760 mln dolarów. W 
październiku 2017 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenił, że biorąc pod uwagę pozycję obu firm na 
lokalnych rynkach płatnej telewizji, koncentracja może doprowadzić do znacznego wzmocnienia pozycji UPC i 
ograniczenia konkurencji w 15 miastach. 

Holeksa ocenił, że postępowanie UOKiK w sprawie przejęcia przez Cyfrowy Polsat kontroli nad Netią może potrwać 
krócej niż w przypadku UPC i Multimedia. Cyfrowy Polsat poinformował 4 grudnia o zakupie ok. 32% akcji spółki Netia 
od spółek Mennica Polska oraz FIP 11 FIZ AN za łącznie 638,8 mln zł. Dzień później Cyfrowy Polsat ogłosił wezwania na 
kolejne 34,24% akcji Netii. Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 30 stycznia 2018 i potrwają do 5 marca. 
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Raport bieżący nr 29 
20 grudnia 2017 r. 

Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów 
okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2018 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych 
w roku obrotowym 2018. 

1. Skonsolidowane raporty kwartalne: 

• raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 10 maja 2018 r.; 

• raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 8 listopada 2018 r.; 

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 23 sierpnia 2018 r.; 

3. Raporty roczne: 

• Raport roczny za 2017 rok – 22 marca 2018 r.; 

• Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 22 marca 2018 r. 

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i 
jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje o zamiarze przekazywania w 2018 roku skonsolidowanych 
raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 
Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku zawierającego 
skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.  

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 
roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 

Rozporządzenia. 
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Raport bieżący nr 30 
21 grudnia 2017 r. 

Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w 
Warszawie oraz Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie – zawiadomienie drugie  

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 §1 i §2 
Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym transgranicznym 
połączeniu przez przejęcie Cyfrowy Polsat oraz Eileme 1 AB (publ) spółka publiczna (nazwa oryginalna: publikt 
aktiebolag) utworzona zgodnie z prawem szwedzkim, z siedzibą w Sztokholmie, adres: Stureplan 4C, 4 tr, 114 35 
Sztokholm, Szwecja, wpisana do szwedzkiego rejestru spółek pod numerem 556854-5668 („Spółka Przejmowana”), 
w której Cyfrowy Polsat posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym. 

Połączenie nastąpi poprzez:  

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jednostki w 100% dominującej w stosunku do Spółki Przejmowanej 
– całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz  

(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,  

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z art. 51615 KSH i art. 516¹ KSH. 

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

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

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone we wspólnym Planie Połączenia Transgranicznego przez Przejęcie 
uzgodnionym w dniu 6 grudnia 2017 roku i udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach 
internetowych Cyfrowego Polsatu pod adresem http://www.grupapolsat.pl/, zgodnie z art. 5164 §1 KSH. 

W związku z faktem, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada bezpośrednio Spółka Przejmująca (jako 
spółka dominująca), zgodnie z art. 51615 §1 KSH w związku z art. 5166 KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu 
przez biegłego rewidenta.  
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Raport bieżący nr 30 
21 grudnia 2017 r. 

Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, iż następujące dokumenty: 

1. Wspólny Plan Połączenia Transgranicznego przez Przejęcie, 

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. Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie, 

(„Dokumenty Połączeniowe”) są dostępne do wglądu akcjonariuszy i pracowników Cyfrowego Polsatu począwszy od 
dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia, to jest od 6 grudnia 2017 roku do dnia podjęcia 
uchwały w sprawie połączenia. 

Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowego Polsatu, przy ul. Łubinowej 4A w 
Warszawie, w budynku B1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.  

Akcjonariusze i pracownicy Cyfrowego Polsatu mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat 
odpisów Dokumentów Połączeniowych. 

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim. 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2017-12-18 24,20 23,54 24,20 1,72% 6,85 

2017-12-19 24,15 23,81 24,14 -0,25% 6,51 

2017-12-20 24,13 23,67 24,13 -0,04% 4,98 

2017-12-21 24,36 23,88 24,36 0,95% 5,84 

2017-12-22 24,35 23,98 24,35 -0,04% 4,97 

2017-12-25 - - - - - 

2017-12-26 - - - - - 

2017-12-27 24,80 24,20 24,80 1,85% 6,32 

2017-12-28 25,10 24,61 25,10 1,21% 9,18 

2017-12-29 25,43 24,61 24,86 -0,96% 21,35 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

9 stycznia 2018 r.  CPS: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

8 – 22 marca 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2017 r 

22 marca 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. 
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