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PAP

22 maja 2020 r.

Procedura wyboru podmiotów, którym przyznane zostaną częstotliwości dla sieci 5G powinna ruszyć
w Polsce do września
Autor: mww/ dym/ mbn/ gty

Zgodnie z zapowiedzą Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego, do września Polska powinna wznowić procedurę
wyboru podmiotów, którym zostaną przyznane częstotliwości przeznaczone dla sieci 5G z pasma 3.6 GHz.

Sposób wyłonienia podmiotów, które otrzymają przydziały częstotliwości zostanie ustalony przez nowego Prezesa
UKE lub osobę pełniącą obowiązki Prezesa UKE.

Obecny prezes UKE, Marek Cichy, kończy urzędowanie 31 maja br.

Wirtualnemedia.pl

28 maja 2020 r.

Asseco wypłaci Cyfrowemu Polsatowi 57,3 mln zł dywidendy, w radzie nadzorczej Piotr Żak
Autor: tw

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Asseco Poland podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości
249,83 mln zł tj. 3,01 zł na akcję.

Dzień dywidendy ustalono na 5 czerwca br., a dzień jej wypłaty na 17 czerwca 2020 roku.

Cyfrowy Polsat będący akcjonariuszem Asseco Poland otrzyma dywidendę w wysokości 57,34 mln zł.

W 2019 roku grupa kapitałowa Asseco Poland zanotowała 10,67 mld zł przychodów i 703,4 mln zł zysku netto
wobec 9,33 mld zł przychodów i 593,7 mln zł zysku netto rok wcześniej.



Przegląd prasy

3 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 25 – 31 maja 2020

Biznes PAP

28 maja 2020 roku

Zysk netto Asseco Poland w I kw. wyniósł 81,7 mln zł i był zbieżny z szacunkami
Autor: kuc/gor

W pierwszym kwartale 2020 roku Asseco Poland zanotowało 2,919 mld zł przychodów (+19,1% r/r), 250,1 mln zł
zysku operacyjnego (+11,3% r/r) oraz 81,7 mln zł zysku netto (+2,6% r/r).

W pierwszym kwartale Asseco Poland podpisało z Grupą Cyfrowego Polsatu umowę pomostową, na mocy której
około 100-osobowy zespół pracowników Asseco będzie realizował zadania w ramach projektu transformacji
systemów informatycznych Grupy Polsat.

Grupa w pierwszym kwartale nie odnotowała bezpośredniego istotnego wpływu epidemii COVID-19 na ogólną
sytuację finansową. Asseco Poland nie widzi obecnie przesłanek wskazujących na istotne ryzyko utraty wartości
aktywów, nie odnotowało też znaczącej zmiany w zakresie ściągalności należności.

Wirtualnemedia.pl

29 maja 2020 r.

Abonenci Plusa mogą korzystać z e-porad lekarskich od Telemedi.co
Autor: jk

Operator sieci Plus (Grupa Cyfrowy Polsat) zaoferował klientom abonamentowym możliwość korzystania
z nielimitowanej oferty e-konsultacji z lekarzem internistą lub pediatrą. Oferta powstała we współpracy z firmą
Telemedi.com.

W ramach comiesięcznej stałej opłaty w wysokości 15,99 zł brutto klienci mogą korzystać z porad lekarskich za
pomocą czatu, podczas rozmowy wideo lub telefonicznej o dowolnej porze przez 7 dni w tygodniu. W ramach
e-wizyt lekarze zbierają pełny wywiad medyczny, interpretują udostępnione wyniki badań laboratoryjnych
i obrazowych, wystawiają zalecenia odnośnie postępowania leczniczego do wglądu i wydruku w ramach
Indywidualnego Konta Pacjenta. Na podstawie przeprowadzonej konsultacji mogą wystawić e-receptę, skierowanie
oraz zwolnienie lekarskie.

Jak podkreśla operator, chce on umożliwić w ten sposób milionom Polaków dostęp do zdalnej opieki medycznej
(ważnej w dobie koronawirusa).
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Rzeczpospolita

29 maja 2020 r.

Potężne inwestycje w dane
Autor: Katarzyna Kucharczyk

Według prognoz firmy badawczej PMR, polski rynek centrów danych podwoi się w latach 2020-2025.

Inwestycje w ten segment planują m.in. ATM, Equinix, Netia (grupa Cyfrowy Polsat) i T-Mobile. Wejście na polski
rynek zapowiedzieli także globalni gracze: Google Cloud i Microsoft.

W wyniku pandemii koronawirusa część aktywności przeniosła się do sieci i zdaniem analityków może to być
zmiana trwała, związana m.in. ze wzrostem popularności pracy zdalnej i większym popytem na e-usługi.

Trzy tygodnie po rozpoczęciu odmrażania polskiej gospodarki ruch w sieci ustabilizował się na poziomie o 30%
wyższym niż w okresie sprzed pandemii.

Spodziewany wzrost popularności e-usług będzie z kolei wiązał się ze wzrostem popularności outsourcingu IT.
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Raport bieżący 17/2020

25 maja 2020 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 25 maja
2020 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść
uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2020 roku.

Więcej >>

Raport bieżący 18/2020

25 maja 2020 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2020 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
zwołanym na dzień 25 maja 2020 roku.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 maja 2020 roku reprezentowanych było
ogółem 700.681.712 głosów, stanowiących 85,56% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki
akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję
przypadają 2 głosy.

Więcej >>

Raport bieżący 19/2020

26 maja 2020 r.

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania
skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym
nr 32/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 27 sierpnia 2020 roku.

https://grupapolsat.pl/sites/default/files/rb_17_2020_zalacznik.pdf
https://grupapolsat.pl/sites/default/files/cps_raport_biezacy_18_2020_zalacznik.pdf
https://grupapolsat.pl/pl/archive/terminy-publikacji-raportow-okresowych-oraz-informacja-przekazywaniu-skonsolidowanych-7


Akcje Cyfrowego Polsatu
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2020-05-25 24,90 24,50 24,50 - 0,57 3,89

2020-05-26 24,98 24,62 24,70 0,82 12,92

2020-05-27 26,04 24,70 25,12 1,70 21,76

2020-05-28 25,64 24,50 25,00 - 0,48 24,05

2020-05-29 26,12 24,62 26,12 4,48 98,99



Kalendarz inwestora
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13 – 27 sierpnia 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r.

27 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.


