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Wirtualnemedia.pl
29 września 2020 r.

Cyfrowy Polsat może korzystać ze światłowodów INEA
Autor: NB

INEA umożliwi spółkom Grupy Cyfrowy Polsat (Cyfrowy Polsat, Polkomtel i Netia) dostęp do swojej otwartej sieci
światłowodowej działającej pod marką Fiberhost. Jest to sieć świadcząca usługi hurtowe dla lokalnych i ogólnopolskich
dostawców telekomunikacyjnych. Dzięki umowie podpisanej przez Netię i INEA spółki z Grupy Cyfrowy Polsat dotrą
docelowo z usługami do 1,2 mln gospodarstw domowych w kraju.

Komentując podpisaną umowę Andrzej Abramczuk, prezes Netii stwierdził, że współdzielenie infrastruktury dostępowej,
zwłaszcza na terenach słabiej zurbanizowanych „jest w jego przekonaniu sposobem zapewnienia milionom polskich
gospodarstw domowych - z których znaczna część korzysta z licznych usług Grupy Cyfrowy Polsat - jeszcze bogatszej
oferty zintegrowanej na najwyższym poziomie i po przystępnych cenach”.

Równolegle spółki podpisały umowę o partnerstwie technologicznym.

PAP Biznes
28 września 2020 r.

UOKiK zobowiązał Play do zwrotu niewykorzystanych pieniędzy z kont pre-paid
Autor: epo/asa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję zobowiązującą sieć Play do zwrotu klientom
niewykorzystanych środków zgromadzonych na kontach pre-paid, które pozostały na nich z powodu braku kolejnego
doładowania.

Podobne postępowanie toczy się wobec Orange Polska. Wcześniej do zmiany praktyki zobowiązał się T-Mobile, a za
podobne praktyki został ukarany Polkomtel.
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Telko.in
30 września 2020 r.

5G w Plusie na Kartę 
Autor: Marek Jaślan

Operator mobilny Polkomtel (Grupa Cyfrowy Polsat) rozszerzył z dniem 1 października możliwość promocyjnego
korzystania z usług 5G na klientów usług przedpłaconych „Plus na Kartę”.

Obecnie w zasięgu sieci 5G Plusa znajduje się 900 tys. osób na obszarze siedmiu polskich miast: Warszawy, Gdańska,
Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina oraz Wrocławia, trwa też jej rozbudowa.

W ofercie sieci Plus znajduje się aktualnie dziesięć smartfonów i dwa routery obsługujące 5G w paśmie 2,6 GHz TDD.

Wirtualnemedia.pl
2 października 2020 r.

UPC udostępnia swoje usługi w ramach sieci światłowodowej Nexery
Autor: jk

UPC Polska podpisał umowę ze spółką Nexera, na bazie której będzie korzystać z sieci światłowodowej Nexery,
wybudowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w celu oferowania swoich usług w modelu BSA
(Bitstream Access).

Wcześniej podobne umowy z Nexerą zawarli m.in. T-Mobile, Orange Polska i Netia (Grupa Cyfrowy Polsat).
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Raport bieżący 29/2020
30 września 2020 r.

[Komentarz redakcji: poniższy raport ma praktyczne zastosowanie wyłącznie wobec posiadaczy akcji 
imiennych/uprzywilejowanych Spółki]

Pierwsze wezwanie Cyfrowego Polsatu S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019
roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy,
posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej), do złożenia ich w siedzibie Spółki przy ul.
Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 14:00,
najpóźniej w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że z dniem 1 marca 2021 r. wygasa z mocy prawa (ex lege) moc wiążąca dokumentów
akcji, w formie materialnej (papierowej), wydanych przez Spółkę, natomiast moc wiążącą uzyskają zapisy akcji na
rachunkach papierów wartościowych.

Złożenie dokumentów po dniu 15 stycznia 2021 r. może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów
wartościowych z opóźnieniem (tj. po dniu 1 marca 2021 r.). Należy podkreślić, że materialne dokumenty akcji, po
dniu 1 marca 2021 r., staną się wyłącznie dokumentami dowodowymi w zakresie wykazywania przez akcjonariusza
wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. materialne dokumenty akcji
utracą także wskazaną w zdaniu poprzednim moc dowodową.

Spółka zwraca uwagę, że niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród 5 (pięciu) wymaganych prawem, a złożenie
dokumentów akcji w Spółce będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-09-28 27,94 27,08 27,72 1,76 9,83

2020-09-29 28,00 27,28 27,30 - 1,52 6,73

2020-09-30 27,54 27,00 27,02 - 1,03 10,92

2020-10-01 27,58 27,10 27,30 1,04 5,33

2020-10-02 27,64 27,00 27,16 - 0,51 6,68
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5 – 7 października 2020 r. Konferencja ERSTE (online) „The Finest CEElection Investor Conference 2020”

15 października 2020 r. Dzień dywidendy

22 października 2020 r. Wypłata dywidendy - I transza

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.

1 – 4 grudnia 2020 r. Konferencja WOOD's Winter Wonderland EME Conference | December 2020 | Prague (online i w realu)

11 stycznia 2021 r. Wypłata dywidendy - II transza


