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Zygmunt Solorz odkrywa karty: 5G od Plusa jeszcze w tym kwartale
Autor: Urszula Zielińska

Cyfrowy Polsat poinformował, że Polkomtel, operator sieci Plus należący do Grupy, zamierza zaoferować usługi
w standardzie 5G jeszcze w tym kwartale w minimum 7 polskich miastach.

Na początku budowa sieci 5G będzie realizowana w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie
i Wrocławiu. Plan zakłada uruchomienie około 100 stacjach bazowych z wykorzystaniem sprzętu firm Nokia i Ericsson.

Podobnie jak P4, operator sieci Play, także Plus nie czeka na start sieci 5G do zakończenia pierwszej aukcji częstotliwości
zarezerwowanych dla tej technologii.

Na potrzeby sieci 5G Cyfrowego Polsatu przeznaczono posiadane już przez grupę zasoby częstotliwości w paśmie 2600
MHz TDD.

Jak wyjaśnia Grupa, TDD pozwala na realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu
pasma do naprzemiennej w czasie transmisji ściągania i wysyłania danych (downlink/uplink).

Rozwiązanie to, z wykorzystaniem częstotliwości 2600 MHz, jest znane z działających już na świecie komercyjnych sieci
5G w USA oraz w Chinach. Grupa Cyfrowy Polsat jako pierwsza w Polsce rozpoczęła budowę sieci 5G w oparciu o taką
technologię.

Grupa ogłosiła start budowy sieci 5G tuż przed zaplanowaną na 7 stycznia konferencją Playa, poświęconą rozbudowie
własnej sieci, w tym testom sieci 5G w Gdyni. Telekom ten chce wykorzystać posiadaną już częstotliwość 2100 MHz
i również zapowiedział uruchomienie 100 masztów. W jego wypadku dostawcą infrastruktury jest Huawei.
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Komunikat prasowy

3 stycznia 2020 r.

Plus rozpoczyna budowę komercyjnej sieci 5G

Polkomtel, operator sieci Plus z Grupy Cyfrowy Polsat rozpoczyna budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G na
częstotliwości 2600 MHz TDD. W I kwartale 2020 roku klienci z co najmniej 7 miast w całej Polsce będą mogli korzystać z
nowej technologii.

5G to odpowiedź na zmieniające się potrzeby naszych klientów i otoczenia, w którym żyjemy. Nowy cyfrowy świat
będzie wymagał jeszcze szybszego, bardziej niezawodnego i stabilnego transferu coraz większej ilości danych.

Przeprowadzone w 2019 roku testy zakończyły w grudniu przygotowania Plusa do stworzenia i uruchomienia pierwszej
w Polsce komercyjnej sieci 5G. Obecnie rozpoczęła się już budowa sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD.

„Zawsze powtarzamy, że wolimy działać i mówić konkretnie o tym, co już robimy niż tylko opowiadać o planach czy
zamierzeniach. Dzisiaj mamy dla Polaków konkretną informację – zakończyliśmy przygotowania i rozpoczynamy budowę
pierwszej w Polsce sieci 5G. To już nie będą testy czy próby – będą to komercyjne usługi dostępne tak jak wszystkie inne
w naszej ofercie” - mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. i Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci
Plus.

Budowa sieci 5G Grupy Cyfrowy Polsat na początku będzie realizowana w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi,
Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Na jej potrzeby zostały przeznaczone posiadane przez Grupę zasoby w paśmie 2600
MHz TDD, pozwalające przy użyciu technologii MIMO 4x4 i QAM256 przekroczyć prędkość 500 Mb/s.

„Celowo rozpoczynamy budowę nie w jednym, ale kilku miejscach w Polsce. Dzięki temu mieszkańcy 7 miast będą mogli
skorzystać z atutów pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G” – mówi Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtel Sp. z o.o.,
operatora sieci Plus.

W budowanej sieci 5G kluczowym elementem jest wykorzystanie technologii TDD (Time Division Duplex), której jedyne
komercyjne wdrożenia w Polsce posiada Grupa Cyfrowy Polsat w paśmie 2600 MHz (2570-2620 MHz). TDD pozwala na
realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie
transmisji downlink/uplink.



Ostatnie wydarzenia

4 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 23 grudnia 2019 – 6 stycznia 2020

„Działanie TDD można porównać do ruchu na nowoczesnej autostradzie – zamiast tłoczyć się w kolejkach na bramkach,
w piątek wieczorem otwieramy 4 pasy autostrady np. z Łodzi do Gdańska, a w niedzielę 4 pasy w odwrotnym kierunku. Z
kolei na zwykłej autostradzie, gdy w jednym kierunku jest korek to w drugą stronę ruch jest minimalny i nic nie da się z
tym zrobić – tak działa technologia FDD. Cyfrowy Polsat jako jedyny operator na polskim rynku używa technologii TDD
zarówno w LTE jak i w 5G” – dodaje Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus.

Rozwiązanie zastosowane w budowie sieci 5G przez Grupę Cyfrowy Polsat to najnowocześniejsza technologia, która od
niedawna jest wprowadzana na świecie. Wykorzystanie do tego celu częstotliwości 2600 MHz jest znane z działających
już na świecie komercyjnych sieci 5G w USA oraz w Chinach. Grupa Cyfrowy Polsat jako pierwsza w Polsce rozpoczęła
budowę sieci 5G w oparciu o taką technologię.

W pierwszym kwartale 2020 roku jest planowane uruchomienie 5G na około 100 stacjach bazowych. Stacje bazowe
będą wyposażane w nowoczesny sprzęt sieciowy 5G dostarczony przez firmy Nokia i Ericsson.
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Raport bieżący 
39/2019

23 grudnia 2019 r.

Uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 roku otrzymał od pełnomocnika Spółki
informację o uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2019
roku, który uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2018 roku utrzymującą
w mocy zaskarżoną przez Spółkę decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie („Organ”)
z dnia 25 maja 2017 roku oraz umorzył postępowanie. Decyzja Organu z dnia 25 maja 2017 roku określała zobowiązanie
podatkowe Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość
40,6 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych.

Z uwagi na podjętą przez Spółkę w przeszłości decyzję o niezawiązywaniu rezerw w związku z decyzją Organu z dnia
25 maja 2017 roku, uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
14 maja 2019 roku nie będzie miało wpływu na bieżący wynik finansowy Spółki.

Spółka informowała o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w raportach okresowych za pierwsze
półrocze 2019 roku i za trzeci kwartał 2019 roku, o decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w raporcie
bieżącym nr 15/2018 z dnia 9 maja 2018 roku i w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok oraz o decyzji Organu w raporcie
bieżącym nr 12/2017 z dnia 29 maja 2017 roku i w sprawozdaniach finansowych za lata 2017-2018.

Raport bieżący 
40/2019

24 grudnia 2019 r.

Powzięcie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych informacji na temat ilości akcji spółki Asseco Poland S.A.
będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco Poland S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 38/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Emitent”),
w którym Emitent ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”)
(„Zaproszenie”), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 24 grudnia 2019 roku powziął wstępną informację przekazaną przez
Trigon Dom Maklerski S.A., działający jako podmiot pośredniczący w realizacji Zaproszenia, z której wynika, iż ilość akcji
spółki Asseco będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco w odpowiedzi na Zaproszenie
wyniosła 18.178.386 akcji Asseco. Ostateczna liczba akcji Asseco, w odniesieniu do których zostały złożone oferty
sprzedaży, jest nadal przedmiotem weryfikacji przez Trigon Dom Maklerski S.A. i zostanie podana w późniejszym terminie,
po zakończeniu ww. weryfikacji.

Emitent zamierza podjąć decyzję w przedmiocie nabycia akcji Asseco w ramach Zaproszenia w dniu 27 grudnia 2019 roku.
Emitent będzie informować o podjęciu kolejnych działań w związku z powyższymi okolicznościami w odrębnych raportach
bieżących.

https://grupapolsat.pl/pl/archive/ogloszenie-przez-spolke-cyfrowy-polsat-sa-zaproszenia-do-skladania-ofert-sprzedazy-akcji
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Raport bieżący 
41/2019

27 grudnia 2019 r.

Powzięcie ostatecznej informacji na temat ilości akcji Asseco Poland S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych
przez akcjonariuszy Asseco Poland S.A. w odpowiedzi na ogłoszone przez Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenie i decyzja o nabyciu
akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 38/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Emitent”), w którym
Emitent ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) („Zaproszenie”), oraz raportu
bieżącego numer 40/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. Emitenta w sprawie powzięcia przez Zarząd Emitenta wstępnych informacji na
temat ilości akcji spółki Asseco będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco w odpowiedzi na
ogłoszone przez Emitenta Zaproszenie, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 grudnia 2019 r. powziął ostateczną informację
przekazaną przez Trigon Dom Maklerski S.A., działający jako podmiot pośredniczący w realizacji Zaproszenia, z której wynika, iż ilość
akcji spółki Asseco będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco w odpowiedzi na Zaproszenie
wyniosła 18.178.386 akcji Asseco.

W dniu 27 grudnia 2019 r. Emitent podjął decyzję o nabyciu w ramach Zaproszenia łącznie 18.178.386 akcji Asseco, reprezentujących
21,90% kapitału zakładowego spółki Asseco i uprawniających do wykonywania 21,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
spółki Asseco („Akcje Nabywane”), przy czym 17.994.259 akcji Asseco, reprezentujących 21,68% kapitału zakładowego spółki Asseco i
uprawniających do wykonywania 21,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Asseco, zostanie nabytych
bezpośrednio przez Emitenta, natomiast 184.127 akcji Asseco, reprezentujących 0,22% kapitału zakładowego spółki Asseco i
uprawniających do wykonywania 0,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Asseco, zostanie nabytych przez
Reddev Investments Limited („Reddev”), podmiot kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza.

W celu umożliwienia nabycia 184.127 akcji Asseco w ramach Zaproszenia przez Reddev, w dniu 27 grudnia 2019 r. Emitent zawarł z
Reddev umowę dotyczącą wspólnego nabycia akcji Asseco w ramach Zaproszenia oraz wykonywania przez Reddev prawa głosu z akcji
Asseco nabytych w ramach Zaproszenia w sposób zgodny z instrukcjami Emitenta („Umowa”). Zgodnie z Umową, Reddev będzie
zobowiązany do odsprzedaży Emitentowi ww. akcji Asseco w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia do Reddev żądania
odsprzedaży tych akcji Emitentowi za cenę, za którą Reddev nabył akcje w ramach Zaproszenia. Ponadto Reddev otrzyma dodatkowe
wynagrodzenie za okres pomiędzy dniem rozliczenia transakcji nabycia przez Reddev akcji Asseco a dniem, w którym nastąpi
odsprzedaż akcji nabytych przez Reddev w ramach Zaproszenia na rzecz Emitenta („Okres Przejściowy”) w wysokości odpowiadającej
średniemu ważonemu kosztowi finansowania grupy kapitałowej Emitenta przez instytucje finansowe przeliczonej na określony ułamek
ceny, za którą Reddev nabędzie akcje w ramach Zaproszenia za każdy dzień Okresu Przejściowego. Zawarta Umowa stanowi
porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przeniesienie własności Akcji Nabywanych zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. i jest planowane na dzień 30 grudnia 2019 r.

https://grupapolsat.pl/pl/archive/ogloszenie-przez-spolke-cyfrowy-polsat-sa-zaproszenia-do-skladania-ofert-sprzedazy-akcji
https://grupapolsat.pl/pl/archive/powziecie-przez-zarzad-spolki-cyfrowy-polsat-sa-wstepnych-informacji-na-temat-ilosci-akcji
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2019-12-23 28,46 27,82 27,96 0,22 4,90

2019-12-24 - - - - -

2019-12-27 28,56 27,96 28,14 0,64 7,40

2019-12-30 28,56 27,80 27,94 - 0,71 4,78

2019-12-31 - - - - -

2020-01-02 28,84 27,96 28,42 1,72 8,95

2020-01-03 28,36 27,70 28,22 - 0,70 10,32
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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.


