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Raport bieżący nr 28/2020 

Data raportu 23 wrzesień 2020 r. 

Temat Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych związanych 

z potencjalnym zbyciem części mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy 

Polsat 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”, „Emitent”) niniejszym informuje, że podjął decyzję 

o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem infrastruktury 

telekomunikacyjnej grupy kapitałowej Emitenta („Grupa Polsat”), której właścicielem jest spółka Polkomtel 

Infrastruktura sp. z o.o. („Polkomtel Infrastruktura”) (będąca spółką zależną Emitenta). W szczególności 

Polkomtel Infrastruktura jest właścicielem pasywnej i aktywnej warstwy dostępowej mobilnej sieci 

telekomunikacyjnej Grupy Polsat. 

W trakcie planowanego przeglądu rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym w szczególności zbycie 

udziałów reprezentujących do 100% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura, zbycie całości lub wybranych 

elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Polkomtel Infrastruktura, zawarcie partnerstwa 

strategicznego lub utworzenie joint-venture z inwestorem strategicznym. Przegląd ten ma na celu wybór 

najkorzystniejszego sposobu wsparcia realizacji strategii długoterminowego rozwoju Grupy Polsat. 

W związku z tym, Spółka planuje zaangażować się w rozmowy z różnymi podmiotami potencjalnie 

zainteresowanymi nabyciem Polkomtel Infrastruktura i/lub infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością 

Polkomtel Infrastruktura, jak również zezwolić wybranym oferentom na przeprowadzenie badania due diligence 

Polkomtel Infrastruktura i/lub infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Polkomtel Infrastruktura. 

Doradcą finansowym Spółki w ramach przeglądu opcji strategicznych będzie Trigon Investment Banking Sp. z o.o. 

& Wspólnicy Sp.k., a doradcą prawnym kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. 

Spółka informuje również o podjęciu w dniu 23 września 2020 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem 

infrastruktury telekomunikacyjnej, której właścicielem jest Polkomtel Infrastruktura. 

Jednocześnie Spółka informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej 

opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka będzie 

przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na 
rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 
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