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Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 września 2012 r. zostało podpisane 
Porozumienie do Umowy dotyczącej świadczenia Usług Transmisji Danych zawartej pomiędzy Spółką, 
a Mobyland Sp. z o.o. ("Mobyland"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2010 z 
dnia 16 grudnia 2010 r.   

Porozumienie określa w szczególności sposób rozliczenia niewykorzystanych pakietów z dwóch 
pierwszych zamówień, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 34/2010 z dnia 16 
grudnia 2010 r. oraz 4/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.  

W ramach dwóch pierwszych zamówień Cyfrowy Polsat zamówił 25 mln GB danych, z czego do 
końca sierpnia br. zużył pakiet wielkości 4,4 mln GB, świadcząc usługi dostępu do Internetu dla 
swoich klientów. Spółka opłaciła w całości zamówienie nr 1 oraz złożyła zamówienie nr 2, które jest 
opłacane zgodnie z jego warunkami oraz warunkami umowy.  

W ramach podpisanego Porozumienia strony ustaliły co następuje: 

1. Spółka zwiększy wielkość zamówień na Usługi Transmisji Danych poprzez złożenie Zamówienia 
nr 3. W związku z tym Strony ustalają następujące warunki i zasady, zgodnie z którymi 
niewykorzystana część Zamówienia nr 1 oraz Zamówienie nr 2 wejdą w skład Zamówienia nr 3: 

a. Wielkość i wartość zużycia przez Spółkę Zamówienia nr 1 zostaje określona według stanu 
na dzień 31 sierpnia 2012 r. i wynosi dokładnie 4,4 mln GB – tym samym niewykorzystane 
w ramach Zamówienia nr 1 pozostaje 7,6 mln GB, 

b. Zamówienie nr 2 o wielkości 13 mln GB, które w pełni pozostaje do wykorzystania przez 
Spółkę, zostanie opłacone przez Spółkę w kwotach i terminach z niego wynikających i 
obowiązujących w dniu jego złożenia,  

c. W dniu zawarcia porozumienia Spółka złoży Zamówienie nr 3 którego wielkość będzie 
odpowiadała sumie:  

i. 7,6 mln GB niewykorzystanych przez Spółkę z Zamówienia nr 1 (zgodnie z pkt. a. 
powyżej), 

ii. Zamówienia nr 2 o wielkości 13 mln GB (zgodnie z pkt. b. powyżej)  

iii. oraz dodatkowych 10,4 mln GB, 

co daje łącznie 31 milionów GB,  

d. Cena za Usługi Transmisji Danych zamówione na podstawie Zamówienia nr 3 wynosiła 
będzie 0,00645 PLN netto za 1MB. Tym samym łączna wartość Usług Transmisji Danych 
będących przedmiotem Zamówienia nr 3 wynosi 204.748.800 PLN netto. 

e. Uwzględniając fakt, iż płatności z tytułu Zamówienia nr 1 zostały już przez Spółkę 
zrealizowane w całości oraz to, że płatności Spółki z tytułu Zamówienia Nr 2 są  
w trakcie realizacji zgodnie z Umową, Zamówienie nr 3 zostanie rozliczone  
w następujący sposób: 

i. kwotą 139.098.816 PLN netto wynikająca z zapłaconych już przez Spółkę na rzecz 
Mobyland zaliczek z tytułu niewykorzystanego pakietu z Zamówienia nr 1 oraz 
Zamówienia nr 2 za okres do dnia 31 sierpnia 2012 r.,  



ii. od września 2012 r. do grudnia 2012 r. w 4 równych ratach w kwocie 8.586.240 złotych 
(osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści) netto każda, 
stanowiących płatności o których mowa w punkcie b. powyżej,  

iii. od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r. w 12 równych ratach w kwocie 957.552 złote 
(dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) netto każda, oraz  

iv. jednorazową płatnością w kwocie 19.814.400 złotych (dziewiętnaście milionów 
osiemset czternaście tysięcy czterysta) netto, wykonaną w miesiącu następującym po 
miesiącu, w którym Spółka wykorzysta całe Zamówienie nr 3. 

Jednocześnie Cyfrowy Polsat za pośrednictwem spółki Mobyland planuje zapewnić sobie dostęp do 
sieci 3G i 2G spółki Polkomtel Sp. z o.o. na częstotliwościach 2100 MHz i 900 MHz w technologiach 
HSDPA i EDGE/GPRS. 

Podpisane Porozumienie jest istotnym elementem realizacji strategii Spółki zakładającej świadczenie 
swoim klientom usługi zintegrowanej, w tym usług dostępu do Internetu. 

Złożenie Zamówienia nr 3 umożliwia Spółce realizacje jej celów biznesowych w średnim terminie, a 
niższa stawka za 1 MB pozwoli Spółce stworzyć atrakcyjniejszą ofertę dla swoich klientów, co w 
przyszłości może przełożyć się na szybsze tempo pozyskiwania abonentów usługi internetowej oraz 
większą rentowność świadczonych usług telekomunikacyjnych. 

Renegocjacja warunków umowy z Mobyland, oraz złożenie zamówienia nr 3 będzie mieć znikomy 
wpływ na cash flow Spółki w roku 2013 oraz latach kolejnych. 

Łączna wartość umów pomiędzy Spółka, a Mobyland w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% 
przychodów za ostatnie 4 kwartały obrotowe, spełniając tym samym kryterium znaczącej umowy. 

 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim. 
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