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Telko.in
27 stycznia 2020

Telko.in: UKE zaczyna refarming pasma 700 MHz
Autor: Łukasz Dec

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o rozpoczęciu procedury zmiany rezerwacji radiowych dla operatorów
multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej. Celem tej z dawna spodziewanej operacji jest przeniesienie nadawania
telewizyjnego poniżej zakresu 694 MHz, jako że całe pasmo 694-790 MHz, w którym obecnie realizowana jest część
emisji telewizyjnych, przewidziane jest na użytek komunikacji mobilnej (5G).

Operacja migracji nadawania realizowana jest z urzędu. Migracja ma się odbyć do końca czerwca 2022 r. UKE
opublikował rozpoczęcie prac dla MUX1, MUX2, MUX3, MUX4 (prywatny multipleks Grupy Cyfrowego Polsatu) oraz
MUXL4 (multipleks regionalny). Ostatni ogólnopolski MUX8 już jest ulokowany poniżej pasma przewidzianego dla sieci
mobilnych.

Poza migracją nadawania, decyzja o refarmingu wdraża również nowy, bardziej wydajny standard emisyjny DVB-T2.

Parkiet
28 stycznia 2020

Parkiet: Cena ta sama, tempo budowy szybsze
Autor: Urszula Zielińska

Drugie konsultacje dokumentacji aukcji 5G ogłosił w poniedziałek Urząd Komunikacji Elektronicznej. Potrwają do 27
lutego. Wbrew pojawiającym się postulatom operatorów, prezes UKE Marcin Cichy nie obniżył ceny minimalnej za blok
pasma 3,6 GHz i nadal jest to 450 mln zł. Utrzymał też limit mówiący, że jedna grupa kapitałowa może nabyć jeden z
czterech bloków pasma 3,6 GHz. Wg informacji dziennika Parkiet, w pierwszych konsultacjach postulat, aby limit ten
zwiększyć do dwóch bloków zgłosiło tak Ministerstwo Cyfryzacji, jak i Orange Polska, które uzasadniało swoje
stanowisko minimalizacją ryzyka, że któryś z bloków pozostanie nierozdysponowany. Prezes Orange sygnalizował, że
telekom byłby zainteresowany więcej niż jednym blokiem pasma.

UKE obniżył wadium z 450 mln zł na operatora do 182 mln zł. W nowej wersji aukcji 5G UKE zmienił także cele
inwestycyjne. Pierwotnie każdy telekom miał uruchomić minimum dziesięć stacji w jednym mieście w ciągu sześciu
miesięcy od otrzymania rezerwacji. Teraz ma na to cztery miesiące. Potem do końca 2023 r. zwycięzca aukcji ma
postawić 300 stacji 5G (pierwotnie 250), a do końca 2025 r. – 700 stacji (początkowo 500).

UKE podtrzymało termin, zakładający, że aukcja zakończy się w pierwszej połowie roku.
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Rzeczpospolita
30 stycznia 2020

Rzeczpospolita: Huawei może odetchnąć. Wykluczenia w UE nie będzie
Autor: Anna Słojewska

Mimo nacisków Waszyngtonu Bruksela nie zablokuje chińskiemu koncernowi Huawei dostępu do budowy sieci 5G w
Unii Europejskiej.

Komisja Europejska przedstawiła w środę zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa sieci 5G w UE. Mają być
wspólne standardy i wspólna „skrzynka z narzędziami” używanymi do zmniejszania ryzyka dla bezpieczeństwa sieci.

Przede wszystkim KE zaleca państwom członkowskim dokładne sprawdzenie dostawców sprzętu dopuszczanych do
budowy infrastruktury 5G. I pozwala na zablokowanie dostępu dla tych firm, które mogą stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa sieci lub być pod bezpośrednim wpływem zagranicznych rządów. Zaleca politykę wielu dostawców dla
rynku, a nawet dla pojedynczych operatorów.

W dokumentach KE i wypowiedziach komisarzy nie wspomina się wprost o Chinach i pochodzącym stamtąd koncernie
Huawei. Ale to z myślą o nim napisano unijne rekomendacje. Huawei jest największym dostawcą sprzętu
telekomunikacyjnego, następne miejsca zajmują firmy europejskie: Nokia i Ericsson. O Huawei wiadomo, że jest
powiązany z chińskim rządem, stąd obawy przed umożliwieniem mu dostępu do danych. W USA chiński koncern wprost
wykluczono z rynku 5G i o to samo Amerykanie apelowali do państw europejskich.

Telko.in
30 stycznia 2020

Telko.in: Pięć miast 5G Plusa dla Ericsson
Autor: Marek Jaślan

Na początku stycznia Polkomtel operator sieci Plus poinformował, że rozpoczyna budowę pierwszej w Polsce
komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD w siedmiu miastach.

Już wiadomo, że w pięciu z tych miast (Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu) technologicznym partnerem
sieci będzie Ericsson, który postawi tam na początek 80 stacji bazowych opartych o architekturę non-standalone.
Oznacza to, że najprawdopodobniej w Warszawie i Katowicach Polkomtel będzie realizował projekt z Nokią.

Polkomtel zapowiada, że komercyjne usługi 5G zacznie oferować w I kwartale tego roku w co najmniej siedmiu
miastach. Technologia 5G będzie dostępna również w ofercie Cyfrowego Polsatu oraz Plusha.
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Raport bieżący nr 1
29 stycznia 2020 r.

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii C

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub
jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia przez Cyfrowy Polsat
S.A. („Spółka”) programu emisji obligacji („Program”), Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 29 stycznia
2020 r. uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 1.000,00 PLN każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000,00 PLN
(„Obligacje Serii C”), emitowanych w ramach Programu w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o
obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit.
d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na
rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Oferta”). Oferta zostanie
skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego i
zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego korzystać będzie ze zwolnienia od obowiązku opublikowania
prospektu. Przeprowadzenie Oferty nie będzie się również wiązać z obowiązkiem udostępnienia memorandum
informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.

Pozostałe informacje dotyczące Oferty:

• Cena emisyjna jednej Obligacji Serii C 1.000,00 PLN

• Planowany dzień emisji Obligacji Serii C 14 lutego 2020 r.

• Planowana data wykupu Obligacji Serii C 12 lutego 2027 r.

• Wcześniejszy wykup Obligacji Serii C Możliwy na żądanie Spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych
w warunkach emisji Obligacji Serii C.
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Raport bieżący nr 1
29 stycznia 2020 r.

• Cel emisji Obligacji Serii C Refinansowanie poniesionych przez Spółkę i jej spółki zależne w latach
2017–2019 kosztów związanych z ich poprawą efektywności
energetycznej i obniżeniem wykorzystania ilości komponentów
elektronicznych, a w efekcie redukcją śladu węglowego Spółki i jej
spółek zależnych, zgodnie z Green Bond Framework dostępną na
stronie internetowej Spółki, pozytywnie zweryfikowaną w formie
niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem
zgodności z Green Bond Principles 2018

• Stopa procentowa Zmienna (stopa bazowa powiększona o marżę)

• Stopa bazowa WIBOR 6M

• Marża 165 bps

• Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek Dzień emisji Obligacji Serii C

• Okresy odsetkowe Półroczne

Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 30 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. Rolę współoferujących
Obligacje Serii C w ramach Oferty pełnią Trigon Dom Maklerski S.A., Erste Securities Polska S.A. oraz Erste Group Bank
AG.

W dniu 29 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na emisję Obligacji Serii
C, w tym na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego w związku z emisją Obligacji Serii C.



Ostatnie wydarzenia

6 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 27 stycznia – 2 lutego 2020

Raport bieżący nr 2
31 stycznia 2020 r.

Przydział Obligacji Serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat
S.A. („Spółka”) decyzji o emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 1.000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000,00 PLN („Obligacje Serii C”),
w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów
wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia
14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
(„Rozporządzenie Prospektowe”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji utworzonego w dniu 11 grudnia
2019 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 31 stycznia 2020 r. decyzji w sprawie dokonania
przydziału 1.000.000 Obligacji Serii C, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej
1.000.000.000,00 PLN. Obligacje Serii C zostały przydzielone łącznie 69 inwestorom.

Prawa z Obligacji Serii C powstaną z chwilą ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w
§11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Emisja Obligacji Serii C planowana jest na dzień 14 lutego 2020 r.

Rolę Współorganizatorów emisji Obligacji Serii C pełniły Trigon Dom Maklerski S.A., Trigon Investment Banking Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy Spółka Komandytowa, Erste Securities Polska S.A., Erste Group Bank AG,
Santander Bank Polska S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2020-01-27 27,16 26,5 26,6 -2,92 14,64

2020-01-28 27,34 26,42 27,04 1,65 11,55

2020-01-29 28,02 26,96 27,82 2,88 20,17

2020-01-30 28,06 27,54 27,9 0,29 9,70

2020-01-31 27,82 26,48 27,2 -2,51 28,21
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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.

16 – 17 marca 2020 r. PKO BP: CEE Capital Markets Conference - London 2020

25 – 26  marca 2020 r. WOOD's 2020 EME NYC Conference

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.


