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Bankier.pl
17 lipca 2020 r.

Polsat i Plus wchodzą w panele fotowoltaiczne
Autor Magdalena Skłodowska

Grupa Cyfrowy Polsat wchodzi na rynek sprzedaży paneli fotowoltaicznych. Sprzedaż paneli będzie prowadzona w
salonach Cyfrowego Polsatu i sieci komórkowej Plus. Montażem instalacji będą się zajmować m.in. pracownicy należących
do Zygmunta Solorza, głównego akcjonariusza Cyfrowego Polsatu, kopalń i elektrowni węglowych, które są przeznaczone
do likwidacji.

Panele fotowoltaiczne są coraz bardziej popularne wśród Polaków. Rośnie wiedza na temat wykorzystania mikroinstalacji
do produkcji elektryczności z energii słonecznej. Można też uzyskać dotację do instalacji montowanych przez osoby
fizyczne na budynkach mieszkalnych. Dotychczas złożono już 100 tys. wniosków o dotację, a dostępne środki umożliwiają
jeszcze dofinansowanie podobnej liczby wniosków.

Zainteresowanie klientów fotowoltaiką przekłada się na wzrost ofert handlowych. Trzy lata temu panele zaczęła
sprzedawać na polskim rynku IKEA, a w ubiegłym miesiącu wprowadzono je do sieci sprzedaży Canal Plus. Wszystkie
największe grupy finansowe w Polsce, m.in. PKO, Santander, Idea Getin, Millenium, ING, Alior czy mBank, w ciągu
ostatnich dwóch lat wprowadziły do swojej oferty leasing paneli fotowoltaicznych.

Polsat będzie sprzedawać swoją ofertę fotowoltaiczną pod marką Esoleo, należącą do firmy Alledo (w styczniu br.
Cyfrowy Polsat został jej większościowym udziałowcem).

Alledo ma doświadczenie w montażu fotowoltaiki i duże zaplecze klienckie. Jednym z klientów firmy jest sieć dyskontów
Dino, dla której w pierwszym etapie spółka realizuje instalacje na 200 obiektach.
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PAP
20 lipca 2020 r.

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje ws. wykorzystania pasma 26 GHz
Autor wkr/drag

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o rozpoczęciu konsultacji z przedstawicielami rynku na temat sposobu
wykorzystania pasma 26 GHz i innych pasm milimetrowych. Konsultacje mają związek z pracami nad przyszłym
wykorzystaniem tych pasm na potrzeby sieci 5G.

UKE oczekuje od uczestników konsultacji opinii na temat terminu rozdysponowania pasma, przewidywanego terminu
uruchomienia komercyjnej działalności z uwzględnieniem dostępności sprzętu, przewidywanego typu użytkowników
(klienci stacjonarni czy mobilni), rodzaju usług innych niż szerokopasmowy Internet, które mogłyby być świadczone w tym
paśmie.

Ponadto, UKE chciałoby poznać opinie m.in. na temat sposobu rozmieszczenia stacji bazowych, minimalnej szerokości
przydzielanych bloków i możliwości współużytkowania pasma 26 GHz z innymi użytkownikami, np. rządowymi.

Dziennik Gazeta 
Prawna
22 lipca 2020 r.

Sieć piątej generacji wprawdzie się zbliża, ale bardzo małymi krokami
Autor Elżbieta Rutkowska

UKE rozpoczął konsultacje w sprawie wykorzystania zakresu 26 GHz na potrzeby sieci 5G.

Zdaniem Piotra Mieczkowskiego, dyrektora zarządzającego fundacji Digital Poland, ta częstotliwość ma w Polsce
marginalne znaczenie. Jest tak wysoka, że jej zasięg nie przekracza 1 km, więc urządzenia korzystające z sieci w tym
paśmie muszą znajdować się blisko anteny nadawczej. To częstotliwość odpowiednia dla małych sieci, np. stadionów czy
fabryk, która może być wykorzystana na potrzeby przemysłu 4.0. Jednak najbardziej popularnym pasmem dla przemysłu
jest zakres 3,4-3,8 GHz (tzw. pasmo C).

W Polsce UKE unieważnił ostatnio aukcję w paśmie C, a przygotowania do nowej procedury są w fazie wstępnej. Obecnie
trwają prace nad ustaleniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem będą konsultacje dokumentacji
aukcyjnej bądź przetargowej, lecz nie jest jeszcze znany termin ich rozpoczęcia.



Przegląd prasy

4 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 20 – 26 lipca 2020

Trzecie pasmo, które może być przeznaczone dla 5G to pasmo 700 MHz. Państwowy operator Exatel ma plany stworzenia
w tym paśmie wspólnej sieci dla wszystkich operatorów piątej generacji (projekt #Polskie5G). Przy współpracy z czterema
największymi operatorami komórkowymi, Polskim Funduszem Rozwoju i spółkami Networks! i Accenture opracował
raport przedstawiający trzy modele budowy takiej sieci, który został przekazany premierowi. W razie uzyskania zielonego
światła od rządu, szacowany czas powstania sieci 5G to dwa lata od momentu podjęcia decyzji. Należy przy tym wziąć
pod uwagę, że uruchomienie sieci w paśmie 700 MHz wymaga uzgodnień m.in. ze wschodnimi sąsiadami Polski.

Zdaniem Piotra Mieczkowskiego sieć piątej generacji w tym paśmie nie przyniesie znacząco odczuwalnej różnicy od
istniejącej sieci LTE w paśmie 800 MHz, gdyż pasmo 700 MHZ jest wąskie, a przewaga 5G jest wyraźnie odczuwalna przy
dużej szerokości pasma. Z tego względu będzie ona raczej stanowić uzupełnienie pokryciowe.

Operatorzy, nie mając dostępu do pasma C, wdrożyli w niektórych polskich miastach 5G z wykorzystaniem częstotliwości
używanych w sieciach poprzednich generacji. Plus uruchomił 5G w paśmie 2,6 GHz, a Play, Orange i T-Mobile używają
częstotliwości 2,1 GHz.
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Komunikat prasowy
21 lipca 2020 r.

Grupa Polsat startuje na rynku fotowoltaiki – wybierz instalację ESOLEO i płać mniej za prąd

Grupa Polsat startuje z ofertą fotowoltaiki. Instalacje fotowoltaiczne będą oferowane pod nową marką ESOLEO przez firmę
Alledo z Grupy Polsat, która posiada wieloletnie doświadczenie na rynku fotowoltaicznym w Polsce. Oferta ESOLEO będzie
dostępna na terenie całej Polski w ponad 1000 punktach sprzedaży i obsługi klienta Plusa i Cyfrowego Polsatu. Każdy, kto
zdecyduje się na wybór ESOLEO, będzie mógł produkować swój własny prąd i obniżyć rachunki za prąd nawet o 95%.

Własna „elektrownia słoneczna” to przede wszystkim oszczędności do 95% na rachunkach za prąd, ale również
pozytywne działanie na rzecz środowiska.

Słoneczna stacja, a dzisiaj słoneczna Polska

„To kolejna wielka zmiana, jaką proponuje Zygmunt Solorz i Grupa Polsat. Niemal 30 lat temu wystartowała Telewizja
Polsat z logiem w kształcie słońca z pierwszą, niezależną ogólnopolską stacją telewizyjną dla wszystkich Polaków. Teraz to
już ponad 30 kanałów. Kilka lat później Zygmunt Solorz uruchomił Cyfrowy Polsat, platformę satelitarną, dzięki której
telewizja dotarła do każdego zakątka Polski. Dzisiaj jest już w kilku milionach domów. Kilka lat temu wprowadziliśmy w
Polsce technologię LTE – szybki i powszechnie dostępny internet w całym kraju. W maju jako pierwsi w Polsce
uruchomiliśmy sieć 5G. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny etap – chcemy „usłonecznić” Polskę. Wprowadzamy ofertę
produkcji własnego prądu ze słońca na masową skalę” – powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i
Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Czy to się w ogóle opłaca? Zdecydowanie tak. Nawet 100 000 zł oszczędności!

Każdy, kto posiada dom i płaci miesięcznie za prąd ok. 250 zł, korzystając z własnej instalacji fotowoltaicznej przez
przynajmniej kilkanaście lat, może zaoszczędzić nawet 100 000 zł.

Każdy może skorzystać z 5000 zł dotacji z rządowego programu Mój Prąd - prowadzonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przeznaczonej na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWp.

Dodatkowo można skorzystać z tzw. ulgi podatkowej termomodernizacyjnej dla osób fizycznych.
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Oferta ESOLEO – marka fotowoltaiki z Grupy Polsat

ESOLEO to marka firmy Alledo Sp. z o. o., należącej do Grupy Polsat. Oferta obejmuje kompleksowe rozwiązanie w
zakresie instalacji fotowoltaicznych:

• Szybki montaż i najwyższej jakości komponenty

• Ubezpieczenie na 3 lata w cenie

• Internet LTE od Plusa do monitoringu na 3 lata w cenie

• 15 lat wsparcia technicznego.

Całość inwestycji realizowana jest „pod klucz” łącznie z przygotowaniem za klienta niezbędnych dokumentów oraz
zgłoszeniem do sieci energetycznej. W ramach współpracy z ESOLEO, klient może też otrzymać kredyt na inwestycję w
ramach specjalnych ofert banków.

6 prostych kroków do posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej ESOLEO:

• Darmowa konsultacja w punkcie Plusa i Cyfrowego Polsatu lub na infolinii 222 136 222.

• Bezpłatny audyt - ekspert przyjedzie do domu klienta, przeprowadzi bezpłatny audyt, dokona pomiarów dla
przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej i jej wyceny. Dzięki wizualizacji można zobaczyć, jak instalacja
fotowoltaiczna będzie wyglądać po jej wykonaniu.

• Umowa i finansowanie - na kolejnym spotkaniu można już podpisać umowę, Alledo zapewnia pomoc w uzyskaniu
kredytu i z wszystkimi pozostałymi formalnościami, bez wychodzenia z domu. Wszystko zostanie załatwione przy
minimalnym angażowaniu czasu klienta.

• Szybki montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej - instalatorzy przeprowadzą montaż w 1-3 dni. Następnie w
imieniu klienta zostanie złożone zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu Dystrybucji. W ciągu 30
dni zostanie wymieniony licznik energii elektrycznej na dwukierunkowy, a instalacja będzie mogła produkować prąd.

• 5000 zł dotacji dla klienta i ulga podatkowa – Alledo wypełni i wyśle w imieniu klienta wniosek o dotację, aby klient
mógł otrzymać 5000 zł z rządowego programu Mój Prąd. Każdy może również dodatkowo skorzystać z ulgi
termomodernizacyjnej.

• Opieka serwisowa i gwarancyjna na lata.

Więcej >>

https://grupapolsat.pl/pl/archive/grupa-polsat-startuje-na-rynku-fotowoltaiki-wybierz-instalacje-esoleo-plac-mniej-za-prad


Ostatnie wydarzenia

7 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 20 – 26 lipca 2020

Raport bieżący nr 24/2020
23 lipca 2020 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść
uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 lipca 2020 roku.

Więcej >>

Raport bieżący nr 25/2020
23 lipca 2020 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego
Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 lipca 2020 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości listę
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym
na dzień 23 lipca 2020 roku.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 lipca 2020 roku reprezentowanych było
ogółem 680.495.585 głosów, stanowiących 83,09% 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 nr 26/2020
23 lipca 2020 r.

Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczenia
części zysków wypracowanych w latach ubiegłych na wypłatę dywidendy („Uchwała”).

Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

1. całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 586.802.125,73 złotych (słownie: pięćset
osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze)
zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2. kwota 52.743.890,27 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset
dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat
ubiegłych, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

https://grupapolsat.pl/sites/default/files/rb_24_2020_zalacznik_uchwaly_podjete_przez_zwz_23072020.pdf
https://grupapolsat.pl/sites/default/files/rb_25_2020_zalacznik_lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_zwz_23072020.pdf
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3. łączna kwota dywidendy za rok obrotowy 2019 wynosi 639.546.016,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści
dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy szesnaście złotych),

4. wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty),

5. liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 639.546.016,

6. dzień dywidendy został wyznaczony na 15 października 2020 roku,

7. wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:

• pierwsza transza w kwocie 223.841.105,60 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony osiemset
czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć
groszy) na jedną akcję – w dniu 22 października 2020 roku oraz

• druga transza w kwocie 415.704.910,40 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów siedemset cztery
tysiące dziewięćset dziesięć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,65 zł (słownie sześćdziesiąt pięć groszy) na
jedną akcję – w dniu 11 stycznia 2021 roku.

Raport bieżący nr 27/2020
23 lipca 2020 r.

Powołanie Pana Marka Grzybowskiego oraz Pana Pawła Ziółkowskiego na stanowiska członków Rady Nadzorczej 
Cyfrowego Polsatu S.A. oraz zmiany w składzie Komitetu Audytu

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że na mocy uchwał podjętych w dniu 23 lipca
2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że Rada Nadzorcza bieżącej kadencji liczyć będzie
dziewięciu członków. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 23 lipca 2020 r., na
stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Grzybowskiego oraz Pana Pawła Ziółkowskiego.

Spółka informuje ponadto, iż w dniu 23 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, podczas 
którego:

• Rada Nadzorcza przyjęła rezygnacje Pana Roberta Gwiazdowskiego oraz Pana Leszka Reksy z pełnienia funkcji 
Członków Komitetu Audytu;

• Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, dokonała uzupełnienia 
składu Komitetu Audytu, powołując w jego skład Pana Marka Grzybowskiego oraz Pana Pawła Ziółkowskiego,

• Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, 
powierzyła funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Panu Markowi Grzybowskiemu.                         Więcej >> 

https://grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-pana-marka-grzybowskiego-oraz-pana-pawla-ziolkowskiego-na-stanowiska-czlonkow-rady
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2020-07-20 29,68 28,54 29,30 - 0,07 16,09

2020-07-21 30,30 28,88 29,44 0,48 22,77

2020-07-22 29,90 29,18 29,38 - 0,20 13,11

2020-07-23 29,86 29,28 29,50 0,41 8,81

2020-07-24 29,52 28,90 29,30 - 0,68 9,76
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23 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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.

5 – 7 października 2020 r. Konferencja ERSTE (online) „The Finest CEElection Investor Conference 2020”

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.


