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2. CZYNNIKI RYZYKA 

2.1. Czynniki ryzyka dotyczące działalności Grupy 

Wyniki naszej działalności operacyjnej w obszarze telekomunikacji zależą od umiejętnego zachęcenia 
istniejących klientów do korzystania z szerszej gamy usług oferowanych przez nas, zdolności pozyskania 
klientów konkurencyjnych operatorów komórkowych i stacjonarnych oraz zmniejszenia wskaźnika odejść 

Oczekuje się, że dalszy rozwój naszej działalności na osiągającym dojrzałość polskim rynku telefonii komórkowej 

będzie zależał głównie od umiejętnego zachęcenia istniejących klientów do korzystania z szerszej gamy 

oferowanych przez nas usług, zdolności pozyskania klientów konkurencyjnych operatorów komórkowych i 

stacjonarnych oraz zmniejszenia wskaźnika odejść (churn rate). Nie jesteśmy w stanie zapewnić, że nasze 

działania będą skutkować korzystaniem przez obecnych klientów z szerszej gamy usług lub pozyskaniem 

klientów konkurencyjnych operatorów komórkowych i stacjonarnych, lub że nasze działania w celu zwiększenia 

lojalności klientów będą skutkować spadkiem wskaźnika odejść lub, że umożliwią spółce utrzymanie tego 

wskaźnika na obecnym poziomie. Jeżeli nie będziemy w stanie w udany sposób zarządzać wskaźnikiem odejść, 

możemy stanąć przed koniecznością gwałtownej redukcji kosztów, aby utrzymać marże zysku na 

satysfakcjonującym poziomie lub podjęcia alternatywnych kroków, które z kolei mogłyby skutkować 

zwiększeniem kosztu pozyskania i utrzymania klientów. 

Ponadto, branża telefonii komórkowej charakteryzuje się częstymi zmianami ofert produktowych, jak również 

nieustannym rozwojem technologii sieci i telefonów. Jeżeli nie będziemy w stanie efektywnie utrzymywać i 

modernizować swojej sieci lub zaoferować klientom atrakcyjnych produktów i usług, możemy nie być w stanie 

utrzymać swoich klientów lub też koszty ich utrzymania mogą wzrosnąć. Podobnie, jeżeli nie będziemy w stanie 

efektywnie reklamować swoich produktów i usług, pozyskanie nowych klientów może nie być możliwe lub być 

znacznie utrudnione. 

Dodatkowo, konkurujący z nami operatorzy sieci komórkowych mogą, na przykład poprzez zaoferowanie swoich 

produktów lub usług po niższych cenach, zwiększyć swoją atrakcyjność dla klientów, co również mogłoby 

utrudnić nam utrzymanie obecnej bazy klientów, a także mogłoby doprowadzić do wzrostu kosztu utrzymania i 

pozyskania nowych klientów. 

Wszystkie powyższe zdarzenia mogą mieć, w konsekwencji, znaczący niekorzystny wpływ na wyniki naszej 

działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Wyniki naszej działalności zależą od zadowolenia klientów, akceptacji naszych programów przez widzów, jak 
również od naszej zdolności do rentownego wytwarzania lub pozyskiwania praw do emisji programów 

Prowadzimy działalność na rynkach, gdzie sukces handlowy zależy przede wszystkim od zadowolenia klientów i 

akceptacji treści programowych, które są często trudne do przewidzenia. Staramy się pozyskać i utrzymać 

klientów płatnej telewizji, zapewniając im dostęp do szerokiej oferty kanałów, obejmującej kanały sportowe, 

muzyczne, rozrywkowe, informacyjne, dla dzieci, edukacyjne, filmowe oraz wszystkie główne kanały telewizyjne 

naziemne dostępne w Polsce, jak również kanały nadawane w wysokiej rozdzielczości oraz niekodowane kanały 

telewizyjne i radiowe. Zadowolenie klientów z naszej oferty programowej ma zasadnicze znaczenie dla 

możliwości pozyskania i utrzymania klientów, jak również osiągania i zwiększania przychodów uzyskiwanych z 

abonamentu. 
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Nasza zdolność do generowania przychodów z reklam w ramach naszej działalności w segmencie nadawania i 

produkcji telewizyjnej jest prawie całkowicie uzależniona od zapotrzebowania odbiorców na nadawane przez nas 

programy telewizyjne. Oglądalność nadawanych przez nas programów wpływa bezpośrednio zarówno na 

atrakcyjność naszych kanałów telewizyjnych dla obecnych i potencjalnych reklamodawców, jak również na 

wysokość opłat, które możemy pobierać za czas emisji reklam. W ramach naszej działalności w segmencie 

nadawania i produkcji telewizyjnej osiągamy również przychody z wytwarzania i sprzedaży programów 

telewizyjnych dla osób trzecich, działających w Polsce oraz w mniejszym stopniu, za granicą. Cena, jaką 

jesteśmy w stanie uzyskać od potencjalnych nabywców za programy wytwarzane we własnym zakresie, jest 

powiązana bezpośrednio z oglądalnością tych programów, ponieważ nabywcy zewnętrzni, mając na celu 

generowanie przychodów z reklam, kierują się wynikami oglądalności treści programowych. 

Popyt na programy telewizyjne oraz preferencje programowe podlegają częstym zmianom, niezależnie od 

mediów, za pośrednictwem których takie programy są dostarczane. Możemy nie być w stanie przyciągać ani 

utrzymać klientów naszych usług płatnej telewizji, jeżeli nie zdołamy skutecznie przewidzieć zapotrzebowania na 

programy lub zmiany gustów odnośnie treści programowych, lub gdy naszym konkurentom uda się przewidzieć 

takie zapotrzebowanie lub zmiany gustów bardziej efektywnie niż nam, co w efekcie może spowodować 

zwiększenie współczynnika odpływu klientów, a w odniesieniu do segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej, 

spadek oglądalności naszych programów i związane z tym trudności w pozyskiwaniu reklamodawców. 

Nasza rentowność zależy częściowo od naszej zdolności do produkowania lub pozyskiwania praw do emisji 

najbardziej atrakcyjnych programów przy zachowaniu efektywności ponoszonych kosztów. Chociaż lokalna 

produkcja treści telewizyjnych jest zazwyczaj droższa od ich nabywania ze źródeł zewnętrznych, wierzymy, że 

większa liczba polskich programów nadawanych na naszych kanałach wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania 

odbiorców, a w rezultacie na wzrost popytu ze strony reklamodawców. Jednakże nie możemy zagwarantować, że 

nakłady finansowe, jakie już ponieśliśmy lub poniesiemy w przyszłości, na wytworzenie polskich treści 

programowych zostaną w pełni odzyskane, ani też, że będziemy w stanie wygenerować wystarczające przychody 

w celu zrekompensowania powyższych kosztów. 

W konsekwencji, brak akceptacji naszej oferty programowej przez naszych klientów lub brak zdolności do 

rentownego wytwarzania lub pozyskiwania praw do emisji programów może mieć istotny niekorzystny wpływ na 

wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Możemy nie być w stanie przyciągać ani utrzymać klientów i reklamodawców, jeśli nie zdołamy zawrzeć lub 
przedłużyć umów licencyjnych, które dają nam prawo do dystrybucji kluczowych programów 

Wyniki naszej działalności są uzależnione od naszej umiejętności pozyskania atrakcyjnych programów 

telewizyjnych. W celu zapewnienia klientom płatnej telewizji dostępu do kanałów telewizyjnych polegamy 

wyłącznie na licencjach od nadawców telewizyjnych. W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej niektóre 

programy telewizyjne produkujemy samodzielnie, natomiast pozostałe programy i treści telewizyjne są nadawane 

na podstawie umów licencyjnych. Nasze umowy licencyjne są zawierane zazwyczaj na czas określony, na ogół 

od dwóch do trzech lat w przypadku filmów i seriali oraz od trzech do pięciu lat w przypadku treści sportowych. W 

pewnych okolicznościach licencjodawca może rozwiązać umowę licencyjną przed upływem okresu 

obowiązywania umowy bez naszej zgody, w szczególności jeśli nie wywiążemy się z naszych zobowiązań, w tym 

z obowiązku zapłaty odpowiednich opłat licencyjnych. Utrzymywanie w ofercie programowej atrakcyjnych 

programów telewizyjnych jest niezbędne w celu pozyskiwania i zatrzymywania klientów i reklamodawców. Nie 
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możemy zagwarantować, że nasze umowy licencyjne zostaną przedłużone na warunkach równie korzystnych jak 

obecnie obowiązujące, że zostaną one w ogóle przedłużone z chwilą ich wygaśnięcia, ani też że licencjodawcy 

nie rozwiążą umów licencyjnych przed ich wygaśnięciem. Brak możliwości utrzymania, zawarcia lub przedłużenia 

istotnych licencji na treści programowe może utrudniać nam dostarczanie i wprowadzanie do oferty nowych 

atrakcyjnych kanałów i programów i może wiązać się z utratą zdolności do pozyskiwania i utrzymania klientów i 

reklamodawców, co z kolei może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację 

finansową i perspektywy rozwoju. 

Możemy utracić przychody z tytułu świadczenia przez naszą Grupę na rzecz P4 usług roamingu krajowego lub 
przychody takie mogą spaść poniżej oczekiwanego poziomu 

W 2006 roku Polkomtel zawarł, a następnie kilkukrotnie renegocjował, umowę z P4, na mocy której świadczymy 

usługi roamingu krajowego, dzięki którym P4 może oferować usługi mobilne swoim klientom na obszarach, na 

których nie posiada zasięgu własnej sieci radiowej. Minimalna całkowita wartość usług roamingowych, które P4 

zobowiązało się zakupić od Polkomtelu w latach 2010-2015, to ponad 600 mln zł. W związku z faktem, iż, w 

określonych przypadkach, P4 przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, nie można zapewnić, że umowa ta 

nie zostanie przez P4 wypowiedziana przed końcem 2015 roku ani odpowiednio w kolejnych latach. Ponadto, nie 

można również zapewnić, że umowa ta zostanie przez strony przedłużona po upływie jej obecnego okresu 

obowiązywania ani, że P4 będzie przestrzegać wszystkich postanowień umowy. W dniu 25 marca 2014 roku P4 

opublikowało komunikat prasowy informujący o tym, że P4 będzie stopniowo wprowadzało T-Mobile jako 

głównego partnera roamingowego poza zasięgiem swojej sieci.  

Dodatkowo, jeśli P4 stałoby się niewypłacalne lub zostało poddane likwidacji, P4 może nie być w stanie 

kontynuować wykonywania swoich zobowiązań w ramach umowy roamingu krajowego, a Polkomtel mógłby nie 

być w stanie odzyskać wszystkich należności. 

Jeżeli Polkomtel utraci przychody generowane na podstawie umowy roamingu krajowego z P4 lub jeżeli takie 

przychody będą znacząco niższe niż zakładano, z uwagi na przykład na niewykonanie przez Polkomtel lub P4 

zobowiązań na mocy umowy, przeniesienia przez P4 znaczącej części ruchu realizowanego w sieci Polkomtelu 

do własnej sieci lub sieci innych operatorów, strategii lub sytuacji finansowej P4 lub na skutek jakichkolwiek 

innych czynników poza kontrolą Polkomtelu, może to mieć negatywny wpływ na warunki finansowe, wyniki 

operacyjne Grupy oraz perspektywy jej rozwoju. 

Możliwości zwiększenia sprzedaży naszych usług zależą od efektywności naszej sieci sprzedaży 

Posiadamy zorganizowaną i wyspecjalizowaną sieć sprzedaży obejmującą swoim zasięgiem teren całego kraju, 

której zadaniem jest dystrybucja produktów i usług oferowanych przez naszą Grupę. Ze względu na nasilającą 

się konkurencję z innymi dostawcami usług płatnej telewizji oraz usług telekomunikacyjnych, możemy zostać 

zmuszeni do podniesienia wysokości prowizji wypłacanych naszym dystrybutorom dążąc do rozszerzenia sieci 

sprzedaży i dystrybucji oraz zmiany kanałów dystrybucji naszych usług. Ewentualny wzrost prowizji wypłacanych 

dystrybutorom działającym w naszej sieci sprzedaży i dystrybucji będzie skutkował zwiększeniem ponoszonych 

kosztów operacyjnych oraz prawdopodobnie spadkiem zysku z działalności operacyjnej. Ponadto, jeśli 

stwierdzimy, że nasza sieć dystrybucji wymaga znaczącej reorganizacji lub przebudowy, możemy zostać 

zmuszeni do poniesienia znaczących nakładów finansowych. Wszelkie niepowodzenia w zakresie utrzymania, 

rozszerzenia lub modyfikacji naszej sieci sprzedaży i dystrybucji mogą znacznie utrudnić pozyskiwanie 
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i utrzymanie klientów naszych usług, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, 

sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Prowadzimy działalność, korzystając ze wsparcia dostawców zewnętrznych, zatem wszelkie opóźnienia lub brak 
dostarczenia przez nich usług, infrastruktury lub sprzętu mogą powodować opóźnienia lub przerwy w świadczeniu 
przez nas usług 

Dostawcy zewnętrzni świadczą usługi wsparcia oraz dostarczają sprzęt i infrastrukturę niezbędne do 

prowadzenia naszej działalności. Posiadamy ograniczony wpływ lub nie posiadamy żadnego wpływu na sposób i 

czas wykonania przez dostawców zewnętrznych ich zobowiązań. 

Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi przy świadczeniu naszych usług płatnej telewizji, Internetu 

szerokopasmowego i telefonii komórkowej. Dostarczanie usług płatnej telewizji do naszych klientów jest 

uzależnione od prawidłowego funkcjonowania infrastruktury i urządzeń u podmiotów, z którymi współpracujemy. 

Przykładowo, od Eutelsat S.A. wynajmujemy transpondery, które umożliwiają nam dostarczanie cyfrowego 

sygnału telewizyjnego drogą satelitarną na terenie całej Polski. Instalacje antenowe naszych klientów są w 

większości przystosowane do odbioru sygnału nadawanego za pośrednictwem transponderów Eutelsat S.A. W 

przypadku konieczności zmiany operatora satelitarnego w związku z nieprzedłużeniem umów, wypowiedzeniem 

ich przez Eutelsat S.A. lub z innych przyczyn bylibyśmy zmuszeni znaleźć alternatywnego dostawcę pojemności 

satelitarnej oraz potencjalnie repozycjonować anteny satelitarne znajdujące się u naszych klientów, co 

uwzględniając wielkość naszej bazy byłoby operacją kosztowną i czasochłonną. 

W zakresie emisji naszych kanałów naziemnych korzystamy z usług świadczonych przez Emitel sp. z o.o. 

Jednocześnie polegamy na innym podmiocie zewnętrznym, Nagravision S.A., dostarczającym nam system 

warunkowego dostępu, który zabezpiecza nasze sieci przed nieuprawnionym dostępem piratów i hakerów. 

Ponadto przy świadczeniu usług nadawczych korzystamy z pomocy wielu podmiotów zewnętrznych, jak również 

zlecamy dostawcom zewnętrznym wykonanie szeregu czynności niezwiązanych z naszą działalnością nadawczą, 

w tym zlecamy niektóre funkcje informatyczne. Te i inne usługi mają często kluczowe znaczenie dla wielu 

naszych działań operacyjnych. 

Możemy doświadczyć zakłóceń lub przerw w dostarczaniu naszych usług w przypadku, gdy którykolwiek z 

naszych kontrahentów nie będzie w stanie lub odmówi świadczenia usług lub udostępniania infrastruktury lub 

sprzętu w sposób terminowy, na akceptowalnych warunkach handlowych lub całkowicie. Wystąpienie tych i 

innych zakłóceń lub przerw w dostarczaniu naszych usług może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej 

działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Rozwijanie naszej bazy klientów usług telekomunikacyjnych zależy od naszej zdolności do zaoferowania wysokiej 

jakości, niezawodnych usług i produktów. Oferując usługi i produkty, polegamy na szeregu zewnętrznych 

dostawców sieci, usług, sprzętu, produktów i treści, nad którymi nie mamy kontroli. Jeżeli dostawcy nie będą 

wywiązywać się z zawartych z nami umów lub nie dostosują się do zmieniającego się zapotrzebowania spółek z 

Grupy, nasi klienci mogą doświadczyć przerw w dostępie do usług, co może mieć negatywny wpływ na 

postrzeganą jakość usług i produktów oferowanych przez nas, a tym samym negatywnie wpływać na wizerunek 

marki i reputację spółek Grupy oraz mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację 

finansową lub perspektywy rozwoju. 

Możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych zależy w dużej mierze od możliwości łączenia się z sieciami 

telekomunikacyjnymi i usługami innych operatorów telekomunikacyjnych, w tym także bezpośrednich 
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konkurentów Polkomtelu. Ponadto, polegamy na operatorach zewnętrznych w zakresie świadczenia usług 

roamingu międzynarodowego dla naszych klientów. Pomimo, iż operatorzy ci są stronami zawartych z 

Polkomtelem umów dotyczących, odpowiednio, wzajemnych połączeń sieci i roamingu, w związku z faktem, iż 

nie posiadamy bezpośredniego wpływu na dostępność i jakość sieci takich operatorów ani usług wzajemnego 

połączenia sieci i roamingowych, nie można zagwarantować, iż ich dostępność i jakość będą zgodne z umową. 

Jakiekolwiek trudności lub opóźnienia we wzajemnym połączeniu z sieciami i usługami innych operatorów, 

niemożność świadczenia usług wzajemnego połączenia sieci lub usług roamingowych, lub rozwiązanie 

którejkolwiek z istotnych umów łączenia sieci lub umów roamingowych, mogą doprowadzić do braku możliwości 

lub ograniczenia możliwości świadczenia oferowanych usług na rzecz naszych klientów lub pogorszenia ich 

jakości, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty klientów lub spadku korzystania z naszych usług, a w 

konsekwencji mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub 

perspektywy rozwoju. 

Dodatkowo, korzystamy z usług dostaw sprzętu telekomunikacyjnego i usług utrzymania infrastruktury 

telekomunikacyjnej świadczonych przez producentów sprzętu telekomunikacyjnego, w tym między innymi Nokia 

Solutions and Networks oraz Ericsson. Trwała współpraca z niektórymi z zewnętrznych dostawców jest istotna 

dla możliwości prowadzenia niezakłóconej działalności operacyjnej. Ponadto, polegamy na zewnętrznych 

dostawcach telefonów i modemów (w tym Sony, Samsung, LG i Huawei) oraz zewnętrznych dostawcach usług IT 

(m.in. Intec Billing). Nie posiadamy kontroli nad kluczowymi zewnętrznymi dostawcami i mamy ograniczony 

wpływ na wywiązywanie się przez takie podmioty z zawartych umów. Ponadto, nie można zagwarantować, że 

dostawcy ci nie wypowiedzą zawartych z nami umów, że przedłużą takie umowy w przypadku ich wygaśnięcia, 

lub że przedłużą je na równie lub bardziej korzystnych warunkach, ani że będziemy w stanie pozyskać niezbędny 

sprzęt i usługi w przyszłości od tych lub innych dostawców w koniecznym zakresie i w odpowiednich ramach 

czasowych, lub w ogóle. W związku z powyższym, zależność od zewnętrznych dostawców naraża nas na ryzyko 

opóźnień lub braku dostaw niezbędnych usług lub sprzętu. 

Jeżeli którykolwiek z istotnych dostawców nie będzie w stanie lub odmówi dostarczenia nam usług lub sprzętu, 

od których zależy możliwość terminowego i ekonomicznie racjonalnego dostarczania klientom określonych usług 

lub produktów, możemy nie móc zaoferować swoim klientom takich usług lub produktów, lub być zmuszonymi do 

czasowego wstrzymania dostaw takich usług lub produktów, lub ich jakość może ulec pogorszeniu, co mogłoby 

istotnie zaszkodzić naszej reputacji i obniżyć zaufanie klientów oraz spowodować spadek przychodów ze 

sprzedaży takich towarów i usług, a w konsekwencji wywrzeć znaczący negatywny wpływ na wyniki naszej 

działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju. 

Możemy nie być w stanie dostosować się do zmieniających się technologii wykorzystywanych na rynkach, na 
których działamy 

Technologie stosowane na rynkach płatnej telewizji, telefonii komórkowej, szerokopasmowego dostępu do 

Internetu nadawania telewizji, rozwijają się bardzo dynamicznie. Nie możemy zapewnić, że będziemy w stanie w 

wystarczająco szybki i efektywny sposób wdrażać nowe lub ulepszone technologie, usługi i produkty.  

Systemy kompresji, kodowania sygnału i zarządzania klientami niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

naszego centrum satelitarnego, dekodery produkowane w naszej fabryce, jak również inne oprogramowanie i 

technologie wykorzystywane przez nas i naszych dostawców, muszą być stale aktualizowane i zastępowane 

wraz z postępem technologicznym. Jeżeli nie sprostamy wymogowi wymiany przestarzałej technologii, możemy 
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doświadczyć zakłóceń w oferowanych przez nas usługach płatnej telewizji, co może doprowadzić do utraty 

klientów na rzecz konkurentów, którzy dokonali aktualizacji stosowanej technologii. 

Rozwój technologii wymaga dostosowywania naszych sposobów dystrybucji i prezentacji treści programowych do 

zmian zachodzących na rynku. Nowe technologie, w tym nowe formaty wideo, IPTV, możliwości strumieniowej 

transmisji i pobierania danych przez Internet, telewizja na życzenie (VOD), telewizja mobilna, dekodery 

umożliwiające nagrywanie oraz inne urządzenia i technologie poszerzają listę wyboru mediów i rozrywki 

dostępnych dla publiczności i zmieniają sposób, w jaki widzowie odbierają treści pozwalając użytkownikom na 

oglądanie telewizji z dala od domu lub w późniejszym czasie oraz dając możliwość pomijania reklamy i układania 

programu. Technologie te zyskują na popularności i są coraz łatwiejsze w użytkowaniu, lecz wynikające z ich 

stosowania rozproszenie telewidzów może doprowadzić do ogólnego spadku przychodów z reklamy TV.  

Oczekuje się, że pewne technologie łączności, które znajdują się obecnie w fazie rozwoju, a mianowicie LTE, 

LTE-Advanced, VoLTE, jak również technologie światłowodowe umożliwiające szybszą transmisję danych z 

jednoczesnym obniżeniem jej kosztu jednostkowego, będą coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu w obszarach, 

na których działamy. Rozwój technologiczny może ponadto skrócić cykle życia produktów i ułatwić konwergencję 

różnych segmentów branży telekomunikacyjnej. Dodatkowo, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jaki sposób 

obecnie obserwowane i przyszłe zmiany technologiczne wpłyną na działalność spółki, ani czy oczekiwane 

technologie, wymagane do wsparcia usług, których wprowadzenie planujemy, będą dostępne w oczekiwanym 

okresie lub czy będą dostępne w ogóle. 

W związku z szybkim tempem zmian technologicznych oraz rosnącymi oczekiwaniami klientów, a także w 

przypadku zaoferowania klientom, przez naszych konkurentów, produktów i usług telekomunikacyjnych opartych 

o nowe technologie, które są bardziej zaawansowane technologicznie, tańsze lub w inny sposób bardziej 

atrakcyjne dla klientów, niż te świadczone przez nas, możemy być zmuszeni do nagłego wprowadzenia nowych 

technologii, produktów lub usług. Szybka ewolucja technologii na rynkach, na których działamy, a także 

złożoność naszych systemów informatycznych oraz szereg innych czynników, w tym ekonomicznych, może 

wpłynąć na naszą zdolność do terminowego wdrożenia nowych technologii, produktów lub usług. Nie można 

zagwarantować, że przewidzimy w prawidłowy sposób rozwój nowych technologii, produktów lub popyt na nie, a 

tym samym w odpowiednim czasie poświęcimy odpowiednią ilość kapitału i zasobów do rozwoju właściwych 

technologii, produktów lub usług, które zadowolą istniejących i przyciągną nowych klientów. Niewdrożenie lub 

zbyt późne wdrożenie przez nas nowych technologii, produktów lub usług może spowodować, że technologie, 

oferowane przez nas produkty lub usługi staną się mniej rentowne lub mniej atrakcyjne od tych oferowanych 

przez konkurentów. Dodatkowo, nowe lub ulepszone technologie, usługi lub produkty, które wprowadzamy, mogą 

nie zostać odpowiednio przyjęte na rynku lub mogą być ograniczone możliwościami technicznymi. Możemy też 

nie być w stanie uzyskać zwrotu inwestycji, które poczyniliśmy lub możemy poczynić w celu wdrożenia takich 

technologii, usług i produktów. W związku z tym nie można zapewnić, że będziemy w stanie zrealizować takie 

działania w sposób efektywny kosztowo, co również doprowadziłoby do zmniejszenia rentowności naszej 

działalności. Ponadto, możemy nie być w stanie pozyskać finansowania, w wystarczającej wysokości lub na 

akceptowalnych warunkach, w celu sfinansowania nakładów koniecznych, aby dotrzymać kroku zmianom 

technologicznym zachodzącym na rynku oraz konkurencji.  

Brak dostosowania naszej oferty do zmian stylu życia i preferencji naszych klientów lub niewystarczające 

wykorzystanie postępu technologicznego w naszej działalności może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki 

naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.  
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Znaczący wzrost transferu danych przez naszych klientów w ramach dostępnych pakietów może skutkować 
większym niż założono wzrostem kosztów roamingu krajowego 

W ramach Umowy o Świadczenie Usług na Warunkach Hurtowych, zawartej dnia 9 marca 2012 roku pomiędzy 

Polkomtelem a Mobylandem, kupujemy od Grupy LTE usługę transmisji danych po ustalonych stawkach za GB 

transmisji danych. Z kolei model oferty detalicznej usług transmisji danych rozpowszechniony na polskim rynku 

przewiduje sprzedaż klientom umów na określoną ilość miesięcy, w ramach których udostępniamy naszym 

klientom indywidualnym i biznesowym określonej wielkości pakiety transferu danych bądź pakiety bez limitu 

transferu danych, zawierające ograniczenie prędkości transferu po przekroczeniu określonego pułapu transmisji 

danych bądź nie przewidujące takiego ograniczenia. W efekcie zmian konkurencyjnych na rynku, możemy być 

zmuszeni uatrakcyjnić ofertę detaliczną dla swoich klientów poprzez zwiększanie rozmiarów pakietów dostępnych 

dla klientów indywidualnych i biznesowych bądź usuwanie limitów tych pakietów, bądź klienci ci mogą w stopniu 

większym niż zakładamy wykorzystywać transmisję w ramach posiadanych obecnie abonamentów, co, w 

rezultacie, może się przekładać na wzrost kosztów usługi hurtowej transmisji danych świadczonej nam przez 

Grupę LTE w oparciu o wyżej wymienioną Umowę o Świadczenie Usług na Warunkach Hurtowych. Nie można 

zagwarantować, iż w takiej sytuacji będziemy w stanie efektywnie renegocjować warunki tej umowy, w efekcie 

czego rentowność świadczonych przez nas usług transmisji danych może się wyraźnie obniżyć, co może mieć 

znaczący negatywny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju. 

Obawy o szkodliwy wpływ urządzeń łączności bezprzewodowej na zdrowie mogą doprowadzić do spadku użycia 
urządzeń mobilnych lub utrudnień w pozyskiwaniu lokalizacji na stacje bazowe 

W przeszłości publikowane były raporty wskazujące na potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z 

oddziaływaniem sygnału elektromagnetycznego z lokalizacji, w których zainstalowane są anteny radiowe oraz 

telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych. Nie można zapewnić, że dalsze badania i analizy nie 

dowiodą szkodliwego wpływu sygnałów elektromagnetycznych lub radiowych na zdrowie. 

Faktyczne lub rzekome zagrożenie dla zdrowia ze strony urządzeń mobilnych, raporty prasowe o zagrożeniach 

płynących z ich strony lub pozwy konsumenckie związane z takimi zagrożeniami mogą doprowadzić, między 

innymi, do spadku użycia urządzeń lub usług mobilnych, zmniejszenia liczby klientów, utrudnień w pozyskiwaniu 

lokalizacji na stacje bazowe oraz do związanych z nimi potencjalnych roszczeń lub pozwów użytkowników. 

Ponadto, obawy zdrowotne mogą skutkować zaostrzeniem regulacji prawnych dotyczących budowy 

poszczególnych komponentów sieci komórkowej, takich jak stacje bazowe lub inne elementy infrastruktury sieci, 

co może prowadzić do wzrostu kosztów naszej działalności w segmencie usług świadczonych klientom 

indywidualnym i biznesowym, a także przeszkodzić w rozbudowie sieci i komercyjnej dostępności nowych usług 

lub zwiększyć koszty takiej rozbudowy. Wszystko to może mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki naszej 

działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju. 

Jesteśmy narażeni na nadużycia ze strony klientów 

Specyfika rynku telekomunikacyjnego, związana ze sposobem rozliczeń międzyoperatorskich związanych z 

wymianą międzynarodowego i krajowego ruchu telekomunikacyjnego oraz płatności za sprzedane usługi 

premium, powoduje, iż część naszych klientów korzysta z usług telekomunikacyjnych w sposób odbiegający od 

standardowego sposobu ich użytkowania przez klienta końcowego, celem, przykładowo, masowego zakończenia 

ruchu w sieci innego operatora z pominięciem międzyoperatorskich rozliczeń hurtowych. Przeciwdziałamy tego 

typu zjawiskom, przykładowo analizując nietypowe wzorce ruchowe na poszczególnych kartach SIM, których 
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rozpoznanie, zgodnie z regulaminami świadczenia usług, może powodować natychmiastową dezaktywację danej 

karty. Niemniej jednak, nie można zagwarantować, iż stosowany przez nas proces przeciwdziałania tego typu 

nadużyciom będzie wystarczająco skuteczny. W przypadku nierozpoznania bądź zbyt późnego rozpoznania 

konkretnego nadużycia, możemy być narażeni na dodatkowe koszty bądź utracić część należnych przychodów, 

co może mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy 

rozwoju. 

Możemy nie być w stanie utrzymać historycznej renomy marek Cyfrowego Polsatu, Plusa, Telewizji Polsat, IPLI, 
TV4 oraz TV6 

Renoma marek „Cyfrowy Polsat”, „Plus”, „Telewizja Polsat”, „IPLA”, „TV4” i „TV6” stanowi istotną część składową 

wartości Grupy. Utrzymanie przez nas renomy związanej z markami „Cyfrowy Polsat”, „Plus”, „Telewizja Polsat”, 

„IPLA”, „TV4” i „TV6” ma podstawowe znaczenie dla pozyskiwania i utrzymania klientów i reklamodawców. Nasza 

renoma może ucierpieć, jeśli ze względu na usterki techniczne, brak niezbędnych urządzeń lub inne okoliczności, 

powstaną trudności w dostarczaniu istniejących produktów i usług, lub wdrażaniu nowych produktów i usług. 

Ponadto, jakość oferowanych przez nas produktów i usług jest uzależniona od jakości infrastruktury 

udostępnianej oraz usług świadczonych na naszą rzecz przez dostawców zewnętrznych, na których nasz wpływ 

jest ograniczony. Jeśli nasi kontrahenci nie będą spełniali odpowiednich norm wykonania lub będą dostarczali 

technicznie wadliwe produkty lub usługi, jakość naszych produktów i usług oraz nasza renoma zostaną narażone 

na uszczerbek. Nie możemy zagwarantować, że powyższe lub inne zagrożenia dla renomy marek „Cyfrowy 

Polsat”, „Plus”, „Telewizja Polsat”, „IPLA”, „TV4” i „TV6” nigdy się nie zmaterializują. Uszczerbek na reputacji 

może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Wartości firmy i marki mogą podlegać utracie wartości 

W wyniku przejęcia mPunkt S.A., Telewizji Polsat, INFO-TV-FM sp. z o.o., spółek tworzących serwis IPLA 

(Redefine wraz z Poszkole.pl sp. z o.o. oraz Stat24 sp. z o.o., Netshare sp. z o.o., Frazpc.pl sp. z o.o. i Gery.pl 

sp. z o.o.), Polskich Mediów (TV4 i TV6) i Metelem Holding Company Limited w bilansie wykazujemy jako aktywa 

znaczne wartości firmy oraz aktywa niematerialne reprezentujące wartość marek. Co roku przeprowadzamy testy 

na utratę wartości firmy i marek przypisanych do naszych segmentów działalności, szacując możliwą do 

odzyskania wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne w oparciu o wartość użytkową. Jeżeli 

którekolwiek z kluczowych założeń, jakie wykorzystujemy w testach na utratę wartości, ulegną niekorzystnym 

zmianom, może to mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności. 

Możemy utracić naszą kadrę zarządzającą oraz kluczowych pracowników 

Wyniki naszej działalności jak również skuteczna realizacja naszej strategii zależą od doświadczenia naszej 

kadry zarządzającej oraz zaangażowania naszych kluczowych pracowników. Odnoszenie przyszłych sukcesów 

będzie częściowo uzależnione od zatrzymania członków zarządu, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój naszej 

firmy, jak również od umiejętnego pozyskiwania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników, którzy zapewnią 

skuteczne działanie naszych obszarów biznesowych. W branży telewizyjnej i telekomunikacyjnej, zarówno w 

Polsce jak i na świecie, istnieje duża konkurencja w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Dlatego też nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że w przyszłości będziemy w stanie pozyskać i utrzymać 

członków zarządu lub wykwalifikowanych pracowników. Utrata naszych kluczowych menedżerów lub niemożność 

pozyskania, odpowiedniego wyszkolenia, zmotywowania i utrzymania kluczowych pracowników, jak i opóźnienia 
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w tym zakresie, mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i 

perspektywy rozwoju. 

Zakłócenia w produkcji dekoderów mogą zaszkodzić naszej renomie i zwiększyć współczynnik odpływu klientów 

W celu ograniczenia kosztów pozyskania zestawów do odbioru telewizji satelitarnej oraz oferowania naszym 

klientom płatnej telewizji zakupu lub udostępnienia dekoderów po niższych cenach, większość oferowanych 

przez nas dekoderów produkujemy obecnie w nowo nabytej fabryce w Mielcu. Na koniec I kwartału 2015 roku 

produkowane przez nas dekodery stanowiły 95% wszystkich dekoderów sprzedanych lub udostępnionych 

naszym klientom płatnej telewizji. Jeśli jakakolwiek partia wyprodukowanych przez nas dekoderów okazałaby się 

wadliwa i została wycofana, to w przypadku dekoderów udostępnionych naszym klientom będziemy zobowiązani 

do ich wymiany, a w odniesieniu do dekoderów sprzedawanych moglibyśmy być zobowiązani do pokrycia 

potencjalnie znaczących kosztów wymiany lub naprawy takiego sprzętu. Ponadto, wycofanie zestawów 

odbiorczych w związku z ich wadliwością mogłoby zaszkodzić naszej renomie. Ewentualne problemy z produkcją 

dekoderów w naszej fabryce zmusiłyby nas do pozyskiwania większej liczby oferowanych dekoderów ze źródeł 

zewnętrznych. Istnieje ryzyko, że nie bylibyśmy w stanie nabyć wymaganej ilości dekoderów od dostawców 

zewnętrznych w odpowiednim czasie. Ponadto, w przypadku znakomitej większości oferowanych przez nas 

dekoderów, koszty ich nabycia ze źródeł zewnętrznych byłyby zdecydowanie wyższe od kosztu ich wytworzenia 

w naszej fabryce. Jeśli nie udałoby się pozyskać dekoderów od dostawców zewnętrznych na zadowalających 

warunkach cenowych, moglibyśmy zostać zmuszeni do podniesienia cen pobieranych od naszych klientów, w 

związku ze wzrostem naszych kosztów amortyzacji. Ponadto, jeśli uzyskane dostawy dekoderów byłyby 

niewystarczające do zaspokojenia popytu ze strony klientów, nasza renoma wśród obecnych i potencjalnych 

klientów doznałaby uszczerbku. Ponieważ do produkcji naszych dekoderów używamy komponentów nabywanych 

od zewnętrznych dostawców, nie jest wykluczone, że na skutek m.in. zaprzestania ich produkcji, zmiany 

technologii lub produktu, możemy utracić do nich dostęp. Brak dostępu do określonych komponentów mógłby 

wymagać zmiany konstrukcji naszych dekoderów, co w efekcie mogłoby skutkować przerwą w ich produkcji oraz 

ograniczeniem możliwości oferowania ich naszym klientom. Trudności z wytwarzaniem większości oferowanych 

przez nas dekoderów w naszej fabryce mogłyby doprowadzić do utraty obecnych klientów lub ograniczyć naszą 

zdolność do pozyskiwania nowych klientów na nasze usługi płatnej telewizji. Zakłócenia w naszej produkcji 

dekoderów oraz pozyskiwanie większej liczby dekoderów ze źródeł zewnętrznych mogłyby zaszkodzić naszej 

renomie oraz w efekcie obniżyć wartość związaną z naszymi markami, co w konsekwencji mogłoby mieć istotny 

niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Infrastruktura sieciowa, w tym systemy informatyczne i telekomunikacyjne, może być podatna na okoliczności 
leżące poza kontrolą Grupy, które mogą zakłócać świadczone usługi 

Prowadzanie konkurencyjnej działalności w obszarze telefonii komórkowej wymaga świadczenia na rzecz 

klientów niezawodnych usług, w tym zapewnienia odpowiedniej pojemności i bezpieczeństwa sieci. Istnieje wiele 

potencjalnych czynników, które mogą powodować zakłócenia usług świadczonych przez Polkomtel, w tym m.in. 

przerwy w dostawie prądu, akty terroryzmu i wandalizmu lub błędy popełniane przez człowieka, jak również 

pożary, powodzie lub inne klęski żywiołowe.  

Szczególnie ważnym elementem infrastruktury sieciowej Polkomtelu są stacje bazowe, na których instalowane są 

urządzenia radiowe. Są one rozmieszczone w bardzo różnych, często odległych lokalizacjach na słabo 

zaludnionych obszarach. Takie rozmieszenie i usytuowanie niektórych stacji bazowych zwiększa ryzyko 
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kradzieży i aktów wandalizmu, także ze strony osób sprzeciwiających się umieszczeniu stacji bazowych w 

określonych lokalizacjach. 

Ponadto, w związku z faktem, iż część infrastruktury sieciowej Polkomtelu jest zlokalizowana w obiektach 

należących do osób trzecich oraz, że, w ramach współpracy z Grupą LTE, Polkomtel wykorzystuje infrastrukturę 

sieciową Grupy LTE, z której część jest również położona na obiektach należących do osób trzecich, ewentualne 

spory pomiędzy takim osobami trzecimi, a Polkomtelem lub Grupą LTE lub spory pomiędzy Polkomtelem a Grupą 

LTE, niewywiązanie się takich osób trzecich lub Grupy LTE z umów, a także szereg innych zdarzeń i czynników, 

mogą doprowadzić do tego, że część infrastruktury sieciowej Polkomtelu lub Grupy LTE będzie niedostępna, co 

może mieć negatywny wpływ na naszą zdolność do świadczenia usług, możliwość utrzymywania i modernizacji 

sieci lub wykorzystania infrastruktury sieciowej Grupy LTE. Dodatkowo mogą wystąpić przerwy w świadczeniu 

przez nas usług spowodowane, między innymi, błędami w oprogramowaniu, atakami wirusów komputerowych lub 

nieautoryzowanym dostępem. Wszelkie przerwy w zdolności do świadczenia przez nas usług mogą w poważnym 

stopniu zaszkodzić reputacji spółki i obniżyć zaufanie klientów, co może znacząco pogorszyć naszą zdolność do 

pozyskiwania i utrzymywania klientów, zarówno indywidualnych i biznesowych, jak też hurtowych. Ponadto takie 

przerwy mogą doprowadzić do powstania zobowiązań do zapłaty przez nas kar umownych, rozwiązania umów z 

Polkomtelem przez klientów lub nałożenia kar regulacyjnych z uwagi na naruszenia warunków rezerwacji 

częstotliwości, a także skutkować koniecznością poniesienia znaczących nakładów finansowych w celu 

przywrócenia funkcjonalności sieci telekomunikacyjnej oraz zapewnienia klientom niezawodnych usług.  

W celu świadczenia naszym klientom usług płatnej telewizji wykorzystujemy głównie nasze centrum satelitarne, 

jak również transpondery satelitarne, system zarządzania klientami, systemy raportowania, system obsługi 

sprzedaży oraz system zarządzania relacjami z klientami. Każda awaria poszczególnych komponentów naszego 

centrum satelitarnego, w tym awaria transponderów satelitarnych lub jakiegokolwiek ogniwa pośredniego, może 

skutkować poważnymi zakłóceniami lub nawet zawieszeniem naszej działalności na pewien okres. Natomiast w 

segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej systemy informatyczne wykorzystuje się w szczególności do 

zarządzania czasem antenowym emisji reklam, nadawaniem programów oraz relacjami z naszymi 

reklamodawcami. Wystąpienie awarii któregokolwiek z naszych systemów IT może uniemożliwić nam skuteczne 

prowadzenie działalności, a także może wymagać poniesienia znacznych nakładów finansowych w celu 

przywrócenia sprawności tych systemów. 

Powyższe zdarzenia mogą mieć znaczący niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową 

lub perspektywy rozwoju. 

Polkomtel może utracić możliwość dalszej współpracy z Grupą LTE 

Zdolność Polkomtelu do dalszej rozbudowy sieci LTE/HSPA+ oraz oferowania przez nas na szeroką skalę usług 

opartych o technologie LTE/HSPA+, a co za tym idzie możliwość wykorzystania przewagi wynikającej z 

wcześniejszego od bezpośrednich konkurentów Polkomtelu zaoferowania takich usług w połączeniu z ich 

szerokim zasięgiem, zależy w dużej mierze od możliwości dalszej efektywnej współpracy Polkomtelu z Grupą 

LTE na podstawie Umowy Współużytkowania Sieci, zawartej w dniu 30 marca 2012 roku między Aero2 i 

Polkomtel i Umowy o Świadczenie Usług na Warunkach Hurtowych, zawartej w dniu 9 marca 2012 roku między 

Mobylandem a Polkomtelem. Nie można zagwarantować, że umowy te nie zostaną rozwiązane przed upływem 

okresu na jaki zostały zawarte, że zostaną one przedłużone na kolejne okresy, lub że zostaną one przedłużone 

na warunkach obecnych lub korzystniejszych dla nas warunkach, albo że podmioty należące do Grupy LTE będą 

wywiązywać się ze swoich zobowiązań umownych wobec Polkomtelu, w tym na skutek zdarzeń i czynników, na 



CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

CZYNNIKI RYZYKA 

 
 

 
 
 

11 

które Grupa LTE może nie mieć wpływu. Ponadto, nie można zagwarantować, że skala współpracy Polkomtelu z 

Grupą LTE będzie wystarczająca dla dalszej efektywnej rozbudowy sieci LTE/HSPA+. Dodatkowo, nie można 

zagwarantować, że, w ramach Umowy o Świadczenie Usług na Warunkach Hurtowych, uzyskamy wystarczający 

dostęp hurtowy do sieci LTE/HSPA+ Grupy LTE, lub że uzyskamy go na warunkach dla nas akceptowalnych. W 

powyższych przypadkach Polkomtel mógłby być zmuszony do samodzielnej rozbudowy sieci LTE/HSPA+, co 

mogłoby być procesem bardzo długotrwałym i wymagającym bardzo wysokich nakładów finansowych, a w 

rezultacie mieć znaczący niekorzystny wpływ na naszą sytuację finansową, wyniki działalności operacyjnej i 

perspektywy rozwoju. 

Grupa LTE może utracić posiadane rezerwacje częstotliwości wykorzystywanych do, wspólnej z Grupą 
Polkomtel, rozbudowy sieci LTE/HSPA+ 

Spółki należące do Grupy LTE posiadają obecnie rezerwacje częstotliwości z zakresu 900 MHz, 1800 MHz oraz 

2570–2620 MHz. Rezerwacje te stanowią podstawę dla wspólnego rozwoju sieci LTE/HSPA+ przez Polkomtel 

oraz Grupę LTE. Konkurenci Grupy LTE poczynili szereg kroków, z których niektóre nadal mogą wywołać skutki 

w postaci cofnięcia rezerwacji częstotliwości przyznanych Grupie LTE, włączając w to pasmo 1800 MHz, które 

stanowi aktualnie podstawę świadczenia usług LTE. 

Nie można zagwarantować, iż, w wyniku toczących się postępowań, Grupa LTE nie straci rezerwacji 

częstotliwości 1800 MHz, co mogłoby znacząco wpłynąć na możliwość świadczenia usług LTE. Na wnioski T-

Mobile i Orange, wszczęte zostało postępowanie o unieważnienie samego przetargu na częstotliwość 1800 MHz. 

Wyrokiem z dnia z 8 maja 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji 

i uchylił decyzję Prezesa UKE z dnia 23 września 2011 roku dotyczącą częściowego unieważnienia 

wspomnianego przetargu. Po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego UKE poinformowało, iż „decyzje co do 

powtórzenia przetargu zostaną podjęte przez UKE po szczegółowym przeanalizowaniu pisemnego uzasadnienia 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazań Sądu co do dalszego postępowania oraz analizie stanu 

prawnego” oraz że „decyzje rezerwacyjne Prezesa UKE pozostają w mocy, a operatorzy mogą nadal świadczyć 

usługi przy wykorzystaniu tych częstotliwości”. Na datę Noty Informacyjnej nie powzięliśmy żadnych nowych 

informacji dotyczących tych postępowań. 

Nie można zagwarantować, iż w przypadku, gdyby Grupa LTE utraciła wybrane rezerwacje częstotliwości, w 

oparciu o które Polkomtel świadczy usługi oparte o technologie LTE/HSPA+, Polkomtel byłby w stanie uzyskać 

dostęp do wystarczających zasobów alternatywnego pasma częstotliwości na akceptowalnych warunkach lub w 

ogóle, co mogłoby istotnie niekorzystnie wpłynąć na możliwość wdrożenia strategii biznesowych i mieć znaczący 

niekorzystny wpływ na naszą sytuację finansową, wyniki działalności operacyjnej i perspektywy rozwoju. 

Konieczność uzyskania pozwoleń budowlanych może opóźnić lub uniemożliwić rozbudowę sieci 
telekomunikacyjnej 

Rozbudowa infrastruktury sieciowej Polkomtelu, w tym w szczególności budowa i instalacja stacji bazowych, 

może wymagać uzyskania pozwoleń budowlanych. Nie można zagwarantować uzyskania wszystkich 

niezbędnych pozwoleń budowlanych lub, że zostaną one uzyskane w planowanych terminach, co rodzi ryzyko, 

odpowiednio, konieczności wstrzymania prac związanych z rozbudową elementów infrastruktury sieciowej lub ich 

znacznego opóźnienia. Ponadto, uzyskane pozwolenie budowlane może, w pewnych okolicznościach, zostać 

cofnięte, nawet po oddaniu danego elementu infrastruktury sieciowej do eksploatacji, co z kolei może, w 

określonych okolicznościach, skutkować koniecznością wstrzymania eksploatacji danego elementu infrastruktury 
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i przeprowadzenia procedury legalizacyjnej, a w przypadku gdyby taka procedura nie była możliwa, nawet 

obowiązkiem rozbiórki takiego elementu infrastruktury. 

Konieczność ograniczenia rozbudowy infrastruktury sieciowej Polkomtelu w związku z nieuzyskaniem 

wymaganych pozwoleń budowlanych, opóźnienie prac związanych z rozbudową elementów infrastruktury 

sieciowej lub, w przypadku cofnięcia wydanego wcześniej pozwolenia budowlanego, konieczność wstrzymania 

eksploatacji lub dokonania rozbiórki elementów tej infrastruktury, może mieć znaczący niekorzystny wpływ na 

wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju. 

Możemy stać się stroną sporów z pracownikami lub doświadczyć wzrostu kosztów pracy 

Pomimo utrzymywania poprawnych relacji z pracownikami, nie możemy wykluczyć ryzyka wystąpienia zakłóceń 

w pracy, sporów z pracownikami, strajków lub znacznego wzrostu kosztów pracy w jednej lub wielu z naszych 

spółek. Każde z powyższych zdarzeń mogłoby uniemożliwić nam zaspokajanie potrzeb klientów lub spowodować 

wzrost kosztów, zmniejszając tym samym naszą rentowność. Dodatkowo, problemy z pracownikami występujące 

u naszych zewnętrznych dostawców usług lub technologii mogą wpływać niekorzystnie również na nas, jeżeli 

problemy te będą nam przeszkadzały w uzyskaniu wymaganych usług lub technologii w odpowiednim czasie lub 

oczekiwanej jakości. Wszelkie tego typu zakłócenia mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej 

działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

W Polkomtelu działają dwa związki zawodowe: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” i 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Na dzień 31 marca 2015 roku, 173 pracowników, czyli 

4,8% łącznej liczby pracowników Grupy Polkomtel (w przeliczeniu na pełne etaty), było członkami związków 

zawodowych. Na datę Noty Informacyjnej nie posiadamy wiedzy o jakichkolwiek sporach ze związkami 

zawodowymi lub innych sporach zbiorowych w Polkomtelu. Pomimo tego, w przyszłości nie można wykluczyć, 

konieczności prowadzenia długotrwałych negocjacji ze związkami zawodowymi lub sporów zbiorowych, strajków, 

przerw w pracy lub innych akcji protestacyjnych (spowodowanych, na przykład, próbą optymalizacji poziomu 

zatrudnienia lub kosztów pracy, czy też koniecznością wprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia), a także 

żądaniami pracowników co do zwiększenia ich wynagrodzenia. Wystąpienie strajków, istotnych sporów ze 

związkami zawodowymi działającymi w Polkomtelu lub wzrost kosztów zatrudnienia mogą spowodować 

zakłócenia w działalności operacyjnej Polkomtelu, w tym niemożność terminowego lub efektywnego kosztowo 

świadczenia usług na rzecz naszych klientów, co może mieć znaczący niekorzystny wpływ na wyniki naszej 

działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju.  

W naszych postępowaniach administracyjnych lub sądowych mogą zapaść niekorzystne rozstrzygnięcia 

W związku z naszą działalnością byliśmy w przeszłości i jesteśmy stroną postępowań administracyjnych lub 

sądowych. Istnieje w związku z tym ryzyko wszczęcia przeciwko nam w przyszłości postępowań, których 

rozstrzygnięcie może być dla nas niekorzystne, w tym postępowań wszczętych w związku z wniesieniem 

roszczeń przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Zgodnie z polskim prawem autorskim 

jesteśmy zobowiązani do wnoszenia opłat do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które 

pobierają tantiemy na rzecz twórców utworów chronionych prawami autorskimi, które są nadawane lub 

dystrybuowane w ramach naszej działalności. Powyższe opłaty są pobierane zgodnie z umowami licencyjnymi 

zawartymi z takimi organizacjami. Pomimo, że zawarliśmy stosowne umowy z kilkoma organizacjami zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi, istnieje ryzyko wniesienia roszczeń przeciwko nam przez inne tego typu 

organizacje. Z kolei Polkomtel jest stroną postępowań administracyjnych i sądowych, w tym inicjowanych przez 
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urzędy regulacyjne, ochrony konkurencji i konsumenta oraz podatkowe, a także stroną sporów i postępowań 

sądowych z podmiotami trzecimi. 

Niekorzystne rozstrzygnięcia przyszłych postępowań sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych mogą mieć 

niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

W przypadku zgłoszenia wobec nas roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, 
możemy zostać zmuszeni do poniesienia znaczących wydatków w celu obrony przed takimi roszczeniami, 
uzyskania praw licencyjnych do technologii lub określenia sposobów prowadzenia naszej działalności bez 
dalszego naruszania powyższych praw 

Powodzenie naszej działalności zależy w znacznym stopniu od wykorzystania praw własności intelektualnej osób 

trzecich, a w szczególności praw do zaawansowanych rozwiązań technicznych, oprogramowania oraz treści 

programowych. Nie możemy zagwarantować, że prawa własności intelektualnej osób trzecich nie były przez nas 

naruszane w przeszłości, ani że nie dopuścimy się takiego naruszenia w przyszłości. Wszelkie naruszenia mogą 

narazić nas na roszczenia odszkodowawcze ze strony osób trzecich. Ponadto, możemy zostać zobligowani do 

uzyskania licencji lub nabycia nowych rozwiązań umożliwiających prowadzenie naszej działalności w sposób nie 

powodujący naruszenia takich praw osób trzecich, jak również możemy zostać zmuszeni do poświęcenia czasu, 

zasobów pracowniczych i środków pieniężnych w celu obrony przed zarzutami naruszenia praw osób trzecich. 

Poniesienie kosztów na obronę przed roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej lub na 

uzyskanie licencji niezbędnych do prowadzenia naszej działalności, jak również zaangażowanie czasu i zasobów 

kadrowych, w tym kadry zarządzającej w związku z potencjalnymi naruszeniami lub brakiem praw własności 

intelektualnej mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i 

perspektywy rozwoju. 

Nasze prawa własności intelektualnej oraz inne środki zabezpieczające mogą niewystarczająco chronić naszą 
działalność, a nieskuteczna ochrona naszych treści programowych, technologii i know-how może spowodować 
utratę klientów na rzecz konkurencji oraz obniżenie naszych zysków 

Nasze produkty w dużej mierze składają się z własnych autorskich lub licencjonowanych treści, które są 

dostarczane za pośrednictwem nadawanych kanałów, interaktywnych usług telewizyjnych oraz płatnej telewizji. 

W celu ustanowienia i ochrony naszych praw własności do rozpowszechnianych treści opieramy się na znakach 

towarowych, prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej, przy czym nie możemy 

zagwarantować, że nasze prawa własności intelektualnej nie zostaną zakwestionowane, zniesione lub pominięte.  

Nawet jeśli nasze prawa własności intelektualnej zachowają pełną skuteczność, nie możemy zapewnić, że środki 

zabezpieczające oraz zapobiegające piractwu ochronią nas przed nieuprawnionym dostępem do naszych usług i 

kradzieżą naszych treści programowych. Ponadto, nieuprawnione osoby mogą zdobyć dostęp i kopiować, lub w 

inny sposób korzystać z udostępnianych przez nas autorskich lub licencjonowanych treści programów. Ryzyko 

piractwa jest szczególnie dotkliwe dla działalności naszego segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej oraz 

odpłatnego rozprowadzania treści. Zjawisko piractwa w mediach występuje w wielu częściach świata, w tym 

również w Polsce, a sprzyja mu postęp technologiczny oraz konwersja treści multimedialnych do formatów 

cyfrowych, co ułatwia tworzenie, przekazywanie i udostępnianie, na różnych nośnikach, wysokiej jakości 

nieautoryzowanych kopii programów dostarczanych w systemie pay-per-view przez dekodery, nielicencjonowane 

i niekodowane transmisje w telewizji, lub poprzez Internet. Ponadto, problemy w egzekucji przepisów 

regulujących naruszanie praw autorskich i znaków towarowych w Internecie, utrudnia ochronę naszych praw 
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własności intelektualnej w Internecie. Nieuprawnione wykorzystanie naszej własności intelektualnej może 

wpłynąć negatywnie na naszą działalność, szkodząc naszej reputacji oraz ograniczając zaufanie naszych 

partnerów biznesowych w nasze możliwości ochrony własnych oraz licencjonowanych treści, a w konsekwencji 

może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Nasze koncesje na nadawanie telewizji mogą zostać cofnięte lub mogą nie zostać przedłużone 

Prowadzenie naszej działalności wymaga uzyskania koncesji wydawanych przez KRRiT. Koncesje te mogą 

zostać cofnięte lub mogą nie zostać przedłużone. W odniesieniu do naszego segmentu usług świadczonych 

klientom indywidualnym i biznesowym w obszarze usług płatnej telewizji, rozprowadzanie programów 

telewizyjnych przez dostawców DTH wymaga jedynie rejestracji przez Przewodniczącego KRRiT i nie wymaga 

posiadania koncesji. Na datę Noty Informacyjnej posiadamy sześć koncesji na nadawanie naziemne oraz ponad 

dwadzieścia koncesji na nadawanie satelitarne. Wszystkie koncesje na nadawanie telewizji wydawane przez 

KRRiT udzielane są na czas ograniczony. Nasze koncesje na nadawanie telewizji naziemnej oraz koncesje na 

nadawanie drogą satelitarną wygasną w różnych okresach w latach 2015-2030. 

Nasze usługi płatnej telewizji mobilnej świadczymy na częstotliwościach z zakresu 470–790 MHz, na które 

posiadamy rezerwację wydaną na czas oznaczony. Nie można zagwarantować, że powyższa rezerwacja 

częstotliwości zostanie przedłużona przed jej wygaśnięciem. W szczególności, zgodnie z Prawem 

Telekomunikacyjnym, Prezes UKE może zdecydować o nieprzedłużeniu naszej rezerwacji częstotliwości lub o jej 

cofnięciu, jeśli uzna, że rażąco naruszyliśmy warunki korzystania z przyznanych częstotliwości lub gdy 

przemawia za tym potrzeba zapewnienia równoważnej i skutecznej konkurencji lub istotnego zwiększenia 

efektywności wykorzystania częstotliwości, w szczególności w przypadku gdy dokonanie naszej rezerwacji 

częstotliwości na kolejny okres mogłoby doprowadzić do nadmiernego skupienia częstotliwości przez Grupę.  

W celu utrzymania posiadanej rezerwacji częstotliwości, Grupa musi dotrzymać warunków rezerwacji oraz 

przestrzegać odpowiednich przepisów oraz regulacji ustanawianych przez Prezesa UKE oraz Ministra 

Administracji i Cyfryzacji. Naruszenie takich warunków, przepisów lub regulacji przez Grupę, w tym szczególnie 

nieuiszczenie opłat z tytułu rezerwacji częstotliwości, może spowodować cofnięcie rezerwacji i nałożenie na 

spółki z Grupy kar. Ze względu na, w szczególności, złożoność i częste zmiany przepisów i regulacji, jakim 

podlega branża telekomunikacyjna w Polsce, nie można zagwarantować, że Grupa nie naruszy żadnych 

przepisów, regulacji lub warunków rezerwacji częstotliwości. 

W celu utrzymania naszych koncesji na nadawanie telewizji, musimy przestrzegać odpowiednich przepisów 

prawa, jak również warunków określonych w tych koncesjach. Niezastosowanie się do przepisów 

obowiązującego prawa lub naruszenie warunków koncesji nadawczej, w szczególności w odniesieniu do ram 

czasowych rozpoczęcia nadawania kanału, może skutkować cofnięciem danej koncesji lub nałożeniem kar. 

Posiadane przez nas koncesje na nadawanie mogą zostać cofnięte również w przypadku, gdy będziemy 

wykonywali działalność w sposób sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa lub warunkami naszych koncesji 

oraz gdy nie zdołamy usunąć stanu sprzeczności w stosownym okresie karencji. Oprócz możliwości cofnięcia 

koncesji, istnieje ryzyko, że koncesje udzielone nam przez KRRiT nie zostaną przedłużone. 

Nieprzedłużenie lub cofnięcie którejkolwiek z posiadanych przez nas koncesji lub rezerwacji częstotliwości Grupy 

bądź przedłużenie jej na niekorzystnych warunkach mogłoby spowodować konieczność czasowego lub stałego 

przerwania świadczenia niektórych świadczonych przez Grupę usług, niemożność oferowania usług w określonej 
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technologii lub konieczność poniesienia znaczących nakładów finansowych, a w konsekwencji mieć istotny 

niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju. 

Obecne rezerwacje częstotliwości Polkomtelu mogą być cofnięte lub nie zostać przedłużone w ogóle lub na 
akceptowalnych warunkach 

Wszystkie rezerwacje częstotliwości posiadane przez Polkomtel zostały wydane na czas określony. Nie można 

zagwarantować, że posiadane przez Polkomtel rezerwacje częstotliwości zostaną przedłużone przed ich 

wygaśnięciem. W szczególności, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, Prezes UKE może zdecydować o 

nieprzedłużeniu rezerwacji częstotliwości Polkomtelu lub o ich cofnięciu, jeśli uzna, że Polkomtel rażąco naruszył 

warunki korzystania z przyznanych częstotliwości lub gdy przemawia za tym potrzeba zapewnienia równoważnej 

i skutecznej konkurencji lub istotnego zwiększenia efektywności wykorzystania częstotliwości, w szczególności w 

przypadku gdy dokonanie rezerwacji częstotliwości Polkomtelu na kolejny okres mogłoby doprowadzić do 

nadmiernego skupienia częstotliwości przez Polkomtel lub Grupę Polkomtel.  

W celu utrzymania posiadanych rezerwacji częstotliwości, Polkomtel musi dotrzymać warunków rezerwacji oraz 

przestrzegać odpowiednich przepisów oraz regulacji ustanawianych przez Prezesa UKE oraz Ministra 

Administracji i Cyfryzacji. Naruszenie takich warunków, przepisów lub regulacji przez Polkomtel, w tym 

szczególnie nieuiszczenie opłat z tytułu rezerwacji częstotliwości, może spowodować cofnięcie rezerwacji i 

nałożenie na Polkomtel kar. Ze względu na, w szczególności, złożoność i częste zmiany przepisów i regulacji, 

jakim podlega branża telekomunikacyjna w Polsce, nie można zagwarantować, że Polkomtel nie naruszy 

żadnych przepisów, regulacji lub warunków rezerwacji częstotliwości.  

Nieprzedłużenie lub cofnięcie którejkolwiek z rezerwacji częstotliwości Polkomtelu bądź przedłużenie jej na 

niekorzystnych warunkach mogłoby spowodować konieczność czasowego lub stałego przerwania świadczenia 

niektórych lub wszystkich świadczonych przez nas usług, niemożność oferowania usług w określonej technologii 

lub konieczność poniesienia znaczących nakładów finansowych, a w konsekwencji mieć istotny niekorzystny 

wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju. 

Spektrum częstotliwości radiowych dostępnych dla branży telefonii komórkowej jest ograniczone, w związku 
z czym Polkomtel może nie być w stanie uzyskać nowych rezerwacji częstotliwości 

Możliwość utrzymania istniejących i wdrożenia nowych lub ulepszonych technologii mobilnych oraz nasza 

zdolność do efektywnego konkurowania na rynku usług telekomunikacyjnych jest częściowo zależna od 

możliwości uzyskania przez Polkomtel dalszych zasobów częstotliwości radiowych. Wielkość spektrum 

częstotliwości radiowych dostępnych w Polsce do alokacji jest ograniczona, a proces ich uzyskiwania jest 

długotrwały i bardzo konkurencyjny. 

Z uwagi na wyłączenie telewizji analogowej w 2013 roku, pewne zasoby częstotliwości stały się dostępne w 

ramach tzw. dywidendy cyfrowej, przy czym w lutym 2013 roku rozstrzygnięto przetarg na rezerwację 

częstotliwości z pasma 1800 MHz, przyznając je operatorom T-Mobile oraz P4. Ponadto w dniu 30 grudnia 2013 

roku, opublikowane zostało ogłoszenie o aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 MHz oraz z zakresu 

2600 MHz. W dniu 11 lutego 2014 roku Prezes UKE podjął decyzję o odwołaniu aukcji, przy czym w dniu 4 

kwietnia 2014 roku ogłosił rozpoczęcie kolejnego etapu konsultacji dotyczących nowej aukcji na rezerwację 

powyższych częstotliwości. Po upublicznieniu opinii zainteresowanych stron, Prezes UKE ponownie ogłosił 

aukcję 10 października 2014 roku. Przedmiotem aukcji jest 5 bloków w paśmie 800 MHz oraz 14 bloków w 

paśmie 2600 MHz. Cena wyjściowa jednego bloku w paśmie 800 MHz określona została na poziomie 250 mln zł, 
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natomiast w przypadku pasma 2600 MHz – na poziomie 25 mln zł. Dokumentacja aukcyjna określa m.in. 

szczegółowe warunki przeprowadzenia aukcji, ograniczenia w zakresie łączenia bloków częstotliwości przez 

podmioty, którym rezerwacje częstotliwości zostaną przydzielone w wyniku aukcji oraz warunki wykorzystania 

przydzielonych częstotliwości. Wstępne oferty złożyło 6 podmiotów: Orange, P4, Hubb Investments sp. z o.o., T-

Mobile, Polkomtel i NetNet sp. z o.o. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowali się do drugiego etapu aukcji. Właściwa 

licytacja rozpoczęła się 10 lutego 2015 roku. Na datę Noty Informacyjnej aukcja nie została zakończona.  

W dniu 10 marca 2015 roku Polkomtel podjął decyzję o zaprzestaniu udziału w aktywnym licytowaniu bloków z 

częstotliwości 800 MHz, poprzez przejście w tzw. oferty pasywne. Jednakże zgodnie z zapisami Umowy o 

Świadczenie Usług na Warunkach Hurtowych, zawartej w dniu 9 marca 2012 roku między Mobylandem a 

Polkomtelem, w przypadku gdy Mobyland uruchomi usługi na kolejnych częstotliwościach własnych lub do 

których uzyska prawo korzystania, Mobyland rozszerzy zakres usługi transmisji danych na rzecz Polkomtel. 

Brak możliwości lub ograniczona możliwość uzyskania przez nas dostępu do pasm częstotliwości istotnych dla 

dalszego rozwoju naszej działalności telekomunikacyjnej (na korzystnych warunkach lub w ogóle), w tym 

utrzymania istniejących lub do wdrożenia nowych lub ulepszonych technologii mobilnych, bądź uzyskanie takiego 

dostępu przez podmioty konkurencyjne, może mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki naszej działalności, 

sytuację finansową lub perspektywy rozwoju. 

Możemy nie być w stanie zrealizować oczekiwanych korzyści wynikających z transakcji zakupu Metelem Holding 
Company Limited lub przyszłych akwizycji 

Powodzenie transakcji nabycia Metelem Holding Company Limited, kontrolującej pośrednio Polkomtel, będzie 

zależało między innymi od naszej zdolności do zrealizowania naszej strategii zakładającej integrację procesów 

biznesowych, prowadzącą do osiągnięcia wymiernych synergii przychodowych i kosztowych. W wyniku transakcji 

nasza działalność istotnie się powiększyła, w związku z czym podejmujemy działania mające na celu integrację 

procesów biznesowych spółek zależnych Metelem w ramach naszej powiększonej Grupy. Jeśli nie będziemy w 

stanie osiągnąć wszystkich wyznaczonych celów lub niektórych z nich, korzyści wynikające z Transakcji, w tym 

szacowane synergie przychodowe i kosztowe, mogą odbiegać od planowanych albo mogą nie zostać 

zrealizowane w części lub w całości, lub ich realizacja może zająć dłużej niż zakładano. 

Nie jest wykluczone, że proces integracji procesów biznesowych po transakcji może skutkować stratą kluczowych 

pracowników, zakłóceniami bieżącej działalności naszych obecnych obszarów biznesowych oraz niespójnością w 

standardach, procedurach lub politykach, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na naszą zdolność do utrzymania 

istniejących relacji z osobami trzecimi i pracownikami lub zdolność do osiągnięcia oczekiwanych korzyści 

wynikających z transakcji. W szczególności, w celu zrealizowania oczekiwanych korzyści wynikających z 

transakcji musimy zidentyfikować i zoptymalizować niektóre obszary naszej działalności i aktywa w ramach całej 

organizacji. Nasza niezdolność do zrealizowania w pełni lub w ogóle oczekiwanych korzyści wynikających z 

transakcji, a także wszelkie opóźnienia w toku procesu integracji mogą wywrzeć na nas istotny niekorzystny 

wpływ. Ponadto integracja może skutkować koniecznością poniesienia dodatkowych i nieprzewidywanych 

kosztów, zaś oczekiwane korzyści integracji mogą nie zostać zrealizowane. 

Powyższe okoliczności mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową 

i perspektywy rozwoju. 
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2.2. Czynniki ryzyka związanie z profilem finansowym Grupy 

Obsługa naszego zadłużenia wymaga znacznych środków pieniężnych, a zaciągnięte przez nas zobowiązania 
w zakresie obsługi długu mogą ograniczać naszą zdolność do finansowania naszej działalności 

Nasza Grupa w znacznym stopniu korzysta z dźwigni finansowej. W przeszłości obsługa naszego zadłużenia 

oraz inne potrzeby gotówkowe były finansowane przepływami środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

oraz kredytami odnawialnymi. W rezultacie nabycia Telewizji Polsat oraz Metelem Holding Company Limited oraz 

powiązanych transakcji finansowych, nastąpił znaczny wzrost naszych zobowiązań z tytułu obsługi zadłużenia.  

Nasze możliwości obsługi oraz spłaty naszego zadłużenia zależą od naszych przyszłych wyników operacyjnych 

oraz zdolności do generowania przepływów gotówkowych wystarczających na dokonywanie takich płatności oraz 

zaspokojenie naszych pozostałych zobowiązań. Zależy to, w znacznym stopniu, od ogólnej sytuacji 

gospodarczej, warunków finansowych, konkurencji na rynku, przepisów ustawowych i wykonawczych, jak 

również od wielu innych czynników, na które często nie mamy wpływu. Jeśli nasze przyszłe przepływy pieniężne 

z działalności operacyjnej oraz inne zasoby kapitałowe okażą się niewystarczające do spłaty naszych 

zobowiązań w terminie ich wymagalności lub do pokrycia naszych potrzeb płynnościowych, możemy utracić 

nasze rzeczowe aktywa trwałe stanowiące zabezpieczenie spłaty naszego zadłużenia albo możemy zostać 

zmuszeni do (i) ograniczenia lub odroczenia pewnych działań biznesowych oraz projektów inwestycyjnych; (ii) 

sprzedaży aktywów; (iii) zaciągnięcia dodatkowego zadłużenia lub pozyskania kapitału; lub (iv) restrukturyzacji 

lub refinansowania całości lub części naszego zadłużenia w terminie jego wymagalności lub wcześniej. Warunki 

naszego zadłużenia ograniczają naszą zdolność do podejmowania powyższych działań i, jeśli zajdzie taka 

potrzeba, nie możemy zagwarantować, że uda nam się je przeprowadzić lub że uda nam się je przeprowadzić na 

warunkach ekonomicznie uzasadnionych. 

Z kolei konieczność refinansowania naszego zadłużenia w momencie, w którym warunki rynkowe byłyby dla nas 

niekorzystne, mogłoby wymagać przyjęcia wyższych stóp procentowych lub spełnienia bardziej uciążliwych 

zobowiązań, które mogłyby dodatkowo ograniczać naszą działalność. Gdybyśmy uzyskali dodatkowe 

finansowanie poprzez zadłużenie, związane z tym ryzyko będzie wyższe. Ponadto, poważne zmiany sytuacji 

płynnościowej rynków finansowych powodujące zaostrzenia na rynkach kredytowych oraz ograniczenie 

dostępności finansowania zadłużeniem lub kapitałem mogą wpływać na nasz dostęp do finansowania i 

powiązane koszty finansowania, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na naszą zdolność do uzyskania i 

zarządzania płynnością, uzyskania dodatkowego kapitału, czy też restrukturyzacji lub refinansowania naszego 

obecnego zadłużenia.  

Nasze umowy kredytowe oraz umowa emisji obligacji zawierają szereg ograniczeń i zobowiązań (w tym, między 

innymi, do utrzymywania określonych wskaźników finansowych), ograniczających zdolność Grupy do zaciągania 

dalszego zadłużenia w celu finansowania przyszłej działalności czy też realizacji działań, które mogą być w 

naszym interesie. 

Jeśli nie będziemy regulowali naszych płatności zgodnie z warunkami danej umowy dotyczącej naszego 

zadłużenia, zadłużenie to wraz z zadłużeniem zaciągniętym na podstawie innych umów lub instrumentów 

dłużnych, zawierających klauzule wzajemnego niewykonania (cross-default) lub wzajemnej wcześniejszej spłaty 

(cross-acceleration), mogą zostać postawione w stan natychmiastowej wymagalności, a my możemy nie mieć 

wystarczających środków na spłatę wszystkich naszych zobowiązań. Niezdolność do generowania przepływów 

pieniężnych wystarczających na zaspokojenie zobowiązań obsługi zadłużenia, lub brak możliwości 
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restrukturyzacji lub refinansowania naszego zadłużenia na warunkach ekonomicznie uzasadnionych lub w ogóle 

brak możliwości restrukturyzacji lub refinansowania naszego zadłużenia może mieć istotny niekorzystny wpływ 

na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Ponadto, w przyszłości możemy mieć potrzebę zaciągnięcia znacznych kwot dodatkowego długu. W 

szczególności, warunki Umowy Kredytów ograniczają, lecz nie zabraniają nam, zaciągania dalszego zadłużenia 

lub innych zobowiązań niestanowiących zadłużenia. Znaczny poziom naszego zadłużenia może, w 

szczególności, (i) utrudnić nam wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu Umowy Kredytów oraz innego 

zadłużenia; (ii) wymagać od nas poświęcenia znacznej części naszych przepływów pieniężnych z działalności 

operacyjnej na spłatę naszego zadłużenia, co ograniczy dostępność środków pieniężnych na finansowanie 

wydatków inwestycyjnych, kapitału obrotowego oraz innych potrzeb Grupy i możliwości biznesowych; (iii) obniżyć 

naszą konkurencyjność w stosunku do naszych konkurentów, którzy posiadają niższe zadłużenie; (iv) ograniczać 

naszą elastyczność planowania działań lub reagowania na ogólne lub konkretne niekorzystne warunki 

gospodarcze występujące w naszej branży; oraz (v) ograniczać nasze możliwości pożyczania dodatkowych 

środków, powodować wzrost kosztu takich pożyczek i/lub ograniczać naszą zdolność do finansowania kapitałem. 

W konsekwencji, zaciągnięcie dodatkowego zadłużenia skutkować będzie dalszym ograniczeniem naszej 

zdolności do zewnętrznego finansowania naszej działalności, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki 

naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Możemy nie być w stanie zapewnić refinansowania naszego obecnego zadłużenia lub uzyskać korzystnych 
warunków refinansowania, ani też pozyskać finansowania dla nowych projektów 

Jesteśmy narażeni na ryzyko związane z pozyskiwaniem finansowania poprzez zadłużenie, w tym również na 

ryzyko, że takie zadłużenie nie zostanie spłacone, przedłużone lub refinansowane w terminie wymagalności, lub 

że warunki uzyskania przedłużenia lub refinansowania zadłużenia będą mniej korzystne. W przyszłości możemy 

mieć również potrzebę podniesienia kapitału zakładowego jeśli nasze przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej będą niewystarczające do zapewnienia płynności finansowej lub realizacji nowych projektów. 

W zależności od naszych potrzeb kapitałowych, warunków rynkowych i innych czynników, możemy być zmuszeni 

do pozyskania dodatkowego finansowania poprzez instrumenty dłużne lub oferty akcji. Jeżeli nie będziemy w 

stanie refinansować zadłużenia na akceptowalnych warunkach, lub w ogóle, możemy być zmuszeni do zbycia 

aktywów na niekorzystnych warunkach lub do ograniczenia lub zawieszenia pewnych działań, co miałoby istotny 

niekorzystny wpływ na naszą sytuację finansową i wyniki działalności. Brak możliwości pozyskania finansowania 

zewnętrznego może skutkować koniecznością zaniechania nowych projektów, co może mieć istotny niekorzystny 

wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

W przypadku zmiany kontroli nad Cyfrowym Polsatem możemy nie być w stanie spłacić naszego zadłużenia 

W przypadku dojścia do zmiany kontroli nad Cyfrowym Polsatem, w rozumieniu zapisów Umowy Kredytów oraz 

Umowy Kredytów PLK, będziemy zobowiązani do spłaty naszego zadłużenia. Ponadto, jeśli nastąpi zmiana 

kontroli, nasza zdolność do spłaty zadłużenia będzie ograniczona środkami finansowymi, którymi będziemy w 

tym czasie dysponować, w związku z czym nie możemy zapewnić, że takie fundusze będą wystarczające do 

spłaty zadłużenia. W związku z powyższym uważamy, że w przypadku zmiany kontroli, w celu spłaty kredytów 

musielibyśmy uzyskać finansowanie zewnętrzne.  

Ponadto ograniczenia wynikające z naszych zobowiązań umownych, mogą uniemożliwić nam spłatę kredytów lub 

uzyskanie finansowania zewnętrznego w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń stanowiących zmianę 
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kontroli. Naruszenie tych ograniczeń może spowodować niedotrzymanie warunków innych umów oraz 

postawienie w stan natychmiastowej wymagalności innego zadłużenia, co może mieć istotny niekorzystny wpływ 

na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

2.3. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym i sytuacją gospodarczą 

Jesteśmy narażeni na skutki regionalnego lub globalnego spowolnienia gospodarczego odczuwalne na polskim 
rynku reklamy lub mające wpływ na poziom wydatków konsumpcyjnych w Polsce 

Przychody Grupy pochodzą w większości od klientów usług telekomunikacyjnych, płatnej telewizji i od 

reklamodawców telewizyjnych na terenie Polski. Wysokość przychodów osiąganych przez nas jest uzależniona 

od wielkości środków, które obecni i potencjalni klienci są w stanie przeznaczyć na rozrywkę, rekreację i usługi 

telekomunikacyjne. Jeśli koniunktura gospodarcza w Polsce ulegnie pogorszeniu, konsumenci mogą 

przeznaczać mniej środków na rozrywkę, rekreację i usługi telekomunikacyjne, co może wpłynąć negatywnie na 

liczbę naszych klientów, czy też na kwoty wydatkowane przez nich na nasze usługi. Spadek wydatków 

konsumpcyjnych spowodowany spowolnieniem gospodarczym może również doprowadzić istniejących i 

potencjalnych klientów do wyboru tańszych pakietów naszych usług lub rezygnacji z naszych usług, co z kolei 

może wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy 

rozwoju. 

Spadek wydatków na reklamę w Polsce może negatywnie wpłynąć na poziom naszych przychodów oraz na 

perspektywy rozwoju naszej działalności w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej. Spadek tempa wzrostu 

PKB w Polsce skutkuje zazwyczaj obniżeniem wydatków na reklamę. Dodatkowo, ponieważ wśród klientów 

naszych kanałów telewizyjnych znajduje się wiele firm globalnych, globalne spowolnienie gospodarcze, nawet 

niemające bezpośredniego lub tak istotnego wpływu na Polskę jak na inne kraje, jak i spowolnienie tempa 

wzrostu gospodarczego w Polsce, może spowodować ograniczenie przez klientów ich budżetów na reklamę w 

Polsce, a przez to spadek popytu na usługi reklamowe w Polsce. Spadek naszych przychodów z reklamy może 

skutkować koniecznością dostosowania ponoszonych przez nas kosztów do zmniejszonych przychodów. 

Ponieważ dostosowanie kosztów do bieżącej sytuacji rynkowej z reguły nie kompensuje w pełni spadku 

przychodów, konsekwencją tych czynników może być obniżenie naszej marży EBITDA, obniżenie jakości 

nadawanych przez nas programów lub ograniczenie liczby udostępnianych programów zarówno wytwarzanych 

przez nas, jak i nabywanych. Wszelkie ograniczenia jakościowe lub ilościowe naszej oferty programowej mogą 

powodować utratę udziału w oglądalności na rzecz zarówno naszych konkurentów, jak i alternatywnych form 

rozrywki i rekreacji, co z kolei może obniżyć naszą atrakcyjność dla potencjalnych reklamodawców i sponsorów. 

Pogorszenie się warunków makroekonomicznych na świecie, jak też ewentualna niepewność co do przyszłej 

sytuacji gospodarczej, mogą mieć, między innymi, negatywny wpływ na możliwość pozyskania przez nas 

wystarczającego finansowania na światowych rynkach kapitałowych. 

W związku z powyższym, pogorszenie się warunków makroekonomicznych w Polsce lub na świecie może, w 

rezultacie, mieć znaczący niekorzystny wpływ na sytuację finansową, wyniki działalności operacyjnej i 

perspektywy rozwoju naszej Grupy. 
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Polski rynek usług telekomunikacyjnych cechuje silna konkurencja 

We wszystkich obszarach naszej podstawowej działalności nasza Grupa stoi w obliczu silnej konkurencji, w tym 

w szczególności, ze strony operatorów telekomunikacyjnych takich jak Orange, T-Mobile oraz P4. Nie możemy 

zagwarantować, że oferta tych operatorów nie okaże się bardziej atrakcyjna dla naszych obecnych klientów.  

Zmiana modelu biznesowego operatorów sieci komórkowych w Polsce, prowadząca do zawiązywania spółek 

joint venture lub strategicznych sojuszy pomiędzy konkurującymi dostawcami usług telekomunikacyjnych, lub 

wprowadzanie nowych rodzajów usług, produktów i technologii może mieć dodatkowy wpływ na zwiększenie się 

konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych. Sytuacja na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce może 

również ulec daleko idącej zmianie w wyniku potencjalnych przejęć lub może się również zaostrzyć w wyniku 

wejścia na polski rynek nowych operatorów telefonii komórkowej lub świadczenia usług szerokopasmowego 

dostępu do Internetu przez podmioty inne niż operatorzy telefonii komórkowej. 

Ponadto, napotykamy rosnącą konkurencję ze strony podmiotów oferujących nietradycyjne usługi głosowe i 

transmisji danych wykorzystujących protokół VoIP, takich jak Skype lub Viber, które są w stanie zapewnić 

użytkownikom korzystającym wyłącznie z usług mobilnej transmisji danych usługi komórkowych połączeń 

głosowych i video oraz zapewnić użytkownikom korzystającym ze stacjonarnego dostępu do Internetu usługi 

głosowe i wideo w sieci stacjonarnej, zazwyczaj po cenach niższych niż tradycyjne usługi głosowe i transmisji 

danych. Podmioty takie wykorzystują, między innymi, możliwość świadczenia usług w oparciu o istniejącą 

infrastrukturę, należącą do operatorów telekomunikacyjnych, aby uniknąć konieczności samodzielnego 

wdrażania kapitałochłonnych modeli biznesowych. Jeżeli popularność takich usług będzie nadal rosła, mogą one 

spowodować spadek ARPU na klienta oraz wielkości bazy abonenckiej operatorów telekomunikacyjnych, w tym 

naszej. Można spodziewać się, że w przyszłości będziemy musieli konkurować także z dostawcami usług 

wspieranych przez technologie łączności, które na datę Noty Informacyjnej znajdują się we wczesnej fazie 

rozwoju, lub które zostaną opracowane w przyszłości. Obecni konkurenci naszej Grupy, a także nowi gracze na 

polskim rynku, mogą wprowadzić inne, nowe usługi lub usługi telekomunikacyjne, bazujące na lepszych 

technologiach niż te, z których korzystamy, zanim je wprowadzimy lub wprowadzą je po bardziej konkurencyjnych 

cenach. Konkurencję dla usług oferowanych przez operatorów sieci komórkowych stanowią również operatorzy 

wirtualnych sieci komórkowych (MVNO).  

Negatywny wpływ na naszą zdolność do efektywnego rozwoju prowadzonej działalności na polskim rynku usług 

telekomunikacyjnych może mieć także nałożenie na podmioty działające w Polsce nowych obowiązków 

regulacyjnych, dalsze zmiany prawa lub polityka regulatora zorientowana na zwiększenie konkurencyjności rynku 

usług telekomunikacyjnych. 

Dodatkowo, wysoki wskaźnik penetracji usług komórkowych i wysoce skonsolidowany charakter polskiego rynku 

telefonii komórkowej mogą doprowadzić do zwiększonej presji cenowej, a nasza zdolność do efektywnego 

konkurowania na rynku będzie zależała od umiejętności wprowadzenia nowych technologii, usług 

konwergentnych i atrakcyjnych pakietów produktów po konkurencyjnych cenach. Nie można wykluczyć, iż 

polityka cenowa naszych głównych konkurentów wymusi na nas obniżenie cen określonych produktów i usług, co 

może mieć negatywny wpływ na nasze przychody i rentowność.  

Osłabienie konkurencyjności naszej Grupy oraz zwiększona presja cenowa mogą mieć znaczący niekorzystny 

wpływ na sytuację finansową, wyniki działalności operacyjnej i perspektywy rozwoju Grupy w przyszłości. 



CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

CZYNNIKI RYZYKA 

 
 

 
 
 

21 

Jesteśmy narażeni na konkurencję ze strony podmiotów oferujących alternatywne formy rozrywki i wypoczynku 

Postęp technologiczny, a także szereg innych różnorodnych czynników sprawiają, że nasza działalność jest 

narażona na rosnącą konkurencję w zakresie formy i czasu, jaki klienci przeznaczają na wypoczynek i rozrywkę. 

W szczególności w naszej działalności konkurujemy z podmiotami oferującymi alternatywne formy wypoczynku i 

rozrywki, takie jak kino, audycje radiowe, produkty wideo do użytku domowego, media drukowane oraz inne, 

niezwiązane z mediami formy wypoczynku, w tym imprezy na żywo. Ponadto, nowe rozwiązania technologiczne, 

takie jak usługi wideo na żądanie, usługi strumieniowej transmisji i pobierania danych przez Internet (streaming 

czy downloading) poszerzyły i w przyszłości mogą nadal poszerzać wybór usług rozrywkowych dostępnych 

obecnym i potencjalnym odbiorcom naszych usług. Rosnący wybór form wypoczynku i rozrywki oferowanych 

zarówno przez obecnych jak i nowych konkurentów może skutkować spadkiem popytu na oferowane przez nas 

produkty i usługi, a także spadkiem oddziaływania telewizji jako medium reklamowego, co może mieć istotny 

niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Wyniki operacyjne naszej działalności w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej są uzależnione od 
znaczenia telewizji jako nośnika reklamy 

W 2014 roku około 80% przychodów osiąganych w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej pochodziło ze 

sprzedaży czasu antenowego na reklamy i pasm sponsoringowych w kanałach telewizyjnych. Na polskim rynku 

reklamowym telewizja konkuruje z różnymi innymi nośnikami reklamy, takimi jak Internet, gazety, czasopisma, 

radio i reklama zewnętrzna. Nie jesteśmy w stanie zapewnić, że reklama telewizyjna utrzyma swoją 

dotychczasową pozycję na polskim rynku reklamy, ani że zmiany w otoczeniu regulacyjnym nie będą 

uprzywilejowały innych mediów reklamowych lub innych nadawców telewizyjnych. Dalsze nasilenie konkurencji 

wśród mediów reklamowych wynikające ze wzrostu znaczenia reklamy internetowej w Polsce, znaczny wzrost 

wydatków na kanały tematyczne oraz rozwój nowych form reklamy może mieć negatywny wpływ na poziom 

przychodów reklamowych osiąganych przez nasz segment nadawania i produkcji telewizyjnej, a w konsekwencji 

na naszą działalność, sytuację finansową, osiągane wyniki i przepływy pieniężne. 

Nasze możliwości osiągania przychodów z reklamy zależą między innymi od popytu na czas reklamowy oraz cen 

jego sprzedaży. Nie możemy zapewnić, że będziemy w stanie skutecznie reagować na zmiany w preferencjach 

odbiorców, w konsekwencji czego możemy tracić udział w rynku oglądalności, co może skutkować obniżeniem 

popytu na nasze bloki reklamowe oraz może mieć niekorzystny wpływ na nasze przychody z reklam. Spadek 

atrakcyjności telewizji ogółem, a w szczególności naszych kanałów, czy to wskutek wzrostu akceptacji dla innych 

form rozrywki lub wskutek spadku oddziaływania telewizji jako medium reklamowego, może mieć istotny 

niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Z uwagi na silną konkurencję na rynkach, w których prowadzimy działalność, nie możemy zagwarantować, że w 
przyszłości klienci korzystający z naszych usług i reklamodawcy skorzystają z naszej oferty, a nie z usług 
oferowanych przez naszą konkurencję 

Polski rynek telewizyjny charakteryzuje się silną konkurencją, w związku z czym nie jesteśmy w stanie 

zagwarantować, że w przyszłości będziemy osiągali satysfakcjonujące przychody z abonamentu płatnej telewizji i 

reklamy telewizyjnej w porównaniu z naszymi konkurentami. Nasi obecni i potencjalni konkurenci mogą 

dysponować większymi zasobami finansowymi i marketingowymi, które umożliwią im skuteczniejsze 

pozyskiwanie klientów i reklamodawców na swoje usługi. 



CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

CZYNNIKI RYZYKA 

 
 

 
 
 

22 

Na datę Noty Informacyjnej naszym głównym konkurentem na rynku telewizji satelitarnej jest platforma nc+, 

powstała pod koniec 2012 roku z połączenia dwóch platform telewizji satelitarnej: Cyfra+ i platforma „n”. Oprócz 

bezpośrednich konkurentów DTH, konkurujemy z nadawcami korzystającymi z innych technologii transmisji, 

takich jak telewizja naziemna, telewizja kablowa i telewizja internetowa. Spodziewamy się również rosnącej 

konkurencji ze strony spółek joint venture i aliansów strategicznych zawieranych przez dostawców telewizji 

satelitarnej, telewizji kablowej i operatorów telekomunikacyjnych. Prawdopodobnie będziemy musieli rywalizować 

również z konkurencją zagraniczną wchodzącą na polski rynek. 

W wyniku zakończenia w lipcu 2013 roku procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, w dystrybucji 

naziemnej znajdują się obecnie 24 kanały telewizyjne. Zgodnie z danymi Nielsen Audience Measurement w 2014 

roku udziały w oglądalności wszystkich kanałów dostępnych w DTT w grupie wiekowej 16-49 lat wyniosły 66,1%, 

w porównaniu z 64,8% w roku 2013. Przy czym, udziały w widowni czterech wiodących kanałów (POLSAT, TVN, 

TVP1 i TVP2) wyniosły łącznie w 2014 roku 43,5% w porównaniu z 45,9% w 2013 roku. Udziały w widowni 

pozostałych kanałów dostępnych w DTT wynosiły łącznie 22,6% w 2014 roku w porównaniu z 18,9% w 2013 

roku, co wskazuje na postępującą fragmentaryzację rynku odbywającą się w istotnym stopniu kosztem wiodących 

kanałów telewizyjnych, wśród których znajduje się kanał POLSAT, który odnotował spadek oglądalności z 

poziomu 13,5% w roku 2013 do 13,3% w roku 2014, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na naszą 

działalność i wyniki finansowe. Naszymi głównymi konkurentami na rynku reklamy telewizyjnej są inni nadawcy, 

tacy jak TVN - wiodący nadawca komercyjny w Polsce i TVP – nadawca finansowany częściowo ze środków 

publicznych, który wypełnia misję telewizji publicznej. W związku z pełnieniem misji telewizji publicznej, TVP nie 

może przerywać poszczególnych audycji i filmów reklamami. Wszelkie zmiany nałożonego na TVP ograniczenia 

w zakresie transmisji reklam mogą nasilić konkurencję ze strony TVP oraz ograniczyć nasze wpływy z reklam. 

Ponadto, będziemy zmuszeni konkurować z obecnymi nadawcami TV i potencjalnymi nowymi uczestnikami rynku 

o przyznanie koncesji na naziemne i satelitarne nadawanie telewizji w Polsce. Wśród tych konkurentów może 

znajdować się wielu większych nadawców, posiadających lepszą rozpoznawalność marki oraz większe zasoby. 

Dotyczy to zwłaszcza nadawców pochodzących z innych państw członkowskich UE, dla których polski rynek TV 

może być atrakcyjny z szeregu powodów, obejmujących m.in. otoczenie regulacyjne umożliwiające 

zamieszczanie większej ilości reklam w programach TV i filmach nadawanych w Polsce niż w innych krajach, jak 

również rozszerzający się zakres innych dozwolonych działań reklamowych. Wreszcie, dalszy rozwój dostawców 

telewizji satelitarnej, telewizji kablowej i naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce może doprowadzić do dalszej 

fragmentaryzacji rynku i rozproszenia struktury telewidzów, w wyniku czego będzie nam trudniej przekonywać 

reklamodawców do zakupu czasu antenowego na naszych kanałach. Utrata klientów i reklamodawców na rzecz 

naszych konkurentów może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i 

perspektywy rozwoju. 

Zmiana technologii nadawania telewizji naziemnej w Polsce z analogowej na cyfrową prowadząca do wzrostu 
liczby ogólnodostępnych kanałów niekodowanych (FTA) może skutkować obniżeniem popytu na nasze usługi 
płatnej telewizji, a zarazem zmniejszeniem naszego udziału w oglądalności 

Przejście z analogowego na cyfrowe nadawanie telewizji naziemnej w Polsce znacznie zwiększyło liczbę 

konkurencyjnych dostawców telewizji. Możliwe jest również, że obecne limity dotyczące przyznawania koncesji 

na częstotliwości nadawania naziemnej telewizji cyfrowej zostaną zniesione. Prawdopodobnie spowodowałoby to 

wzrost liczby kanałów cyfrowych dostępnych na polskim rynku telewizyjnym, co mogłyby doprowadzić do 

odpowiedniego zmniejszenia naszego udziału w oglądalności. W wyniku przeprowadzenia zakończonego w lipcu 

2013 roku procesu cyfryzacji telewizji naziemnej, liczba naziemnych kanałów FTA w Polsce znacznie się 
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zwiększyła, a ich oferta programowa staje się coraz bardziej atrakcyjna, co może doprowadzić do obniżenia 

popytu na nasze usługi płatnej telewizji (DTH, DVB-T), a zarazem zmniejszenia naszego udziału w oglądalności 

oraz odpływu istniejących klientów oraz wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, 

sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Jesteśmy narażeni na ryzyko walutowe 

Nasza działalność jest narażona na ryzyko związane z wahaniami kursów walut. Podczas gdy nasze przychody 

ze sprzedaży są denominowane głównie w złotych, część naszych kosztów operacyjnych jest denominowana w 

innych walutach. Jesteśmy stroną zobowiązań handlowych (obejmujących zobowiązania z tytułu zakupu dostępu 

do oferty wiodących studiów filmowych i telewizyjnych oraz innych dostawców i producentów treści 

programowych, zakupu modemów, części do dekoderów, innego sprzętu technicznego i oprogramowania oraz 

zobowiązania z tytułu najmu pojemności transponderów), które są denominowane w walutach obcych, głównie w 

euro i dolarach amerykańskich. Istotne składniki kosztów, w tym koszty zakupu aparatów telefonicznych, opłat z 

tytułu koncesji UMTS, zakupu sprzętu sieciowego i systemów informatycznych oraz roamingu, jak też koszty 

wynajmu niektórych powierzchni biurowych i lokalizacji elementów infrastruktury sieci komórkowej są 

denominowane w walutach obcych, w szczególności w EUR. Nie mamy wpływu na wahania kursów walut, a 

wszelkie niekorzystne zmiany kursów walut obcych w stosunku do złotego mogą powodować znaczące 

zwiększenie naszych kosztów po przeliczeniu na złote, co z kolei może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki 

naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.  

Zadłużenie z tytułu Obligacji Senior Notes PLK jest denominowane w USD i EUR. Tymczasem, większość 

przepływów środków pieniężnych naszej Grupy, jest denominowana w PLN. W związku z tym, znaczące zmiany 

wartości PLN w stosunku do EUR lub USD mogą mieć znaczący negatywny lub pozytywny wpływ na sytuację 

finansową Grupy oraz jej zdolność do obsługi tego i innego zadłużenia denominowanego w walutach obcych. 

Możemy być narażeni na ryzyko walutowe w związku z wielowalutowym Kredytem Rewolwingowym albowiem 

zmiany kursu euro, dolara lub innej dopuszczalnej Umową Kredytów z dnia 11 kwietnia 2014 roku waluty 

względem złotego mogą powodować zwiększenie środków pieniężnych w złotych niezbędnych do obsługi spłaty 

kapitału i odsetek od Kredytu Rewolwingowego. 

Jesteśmy narażeni na ryzyko zmian stóp procentowych 

Zmiany rynkowych stóp procentowych nie wpływają bezpośrednio na przychody Grupy, wpływają natomiast 

zarówno na nasze przepływy pieniężne z działalności operacyjnej poprzez wysokość odsetek od rachunków 

bieżących i lokat, jak i na przepływy pieniężne z działalności finansowej poprzez koszt obsługi zaciągniętego 

przez Grupę zadłużenia. W szczególności zobowiązania wynikające z Umowy Kredytów oraz Umowy Kredytów 

PLK są oprocentowane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR, EURIBOR lub LIBOR podlegającą 

okresowym zmianom, powiększoną o określoną marżę. 

Pomimo, iż Grupa zamierza utrzymywać pewne pozycje hedgingowe, których zadaniem jest zabezpieczenie 

przed ryzykiem wahań WIBOR, to nie ma pewności, że hedging taki będzie nadal możliwy lub, że będzie 

dostępny na akceptowalnych warunkach.  
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Grupa systematycznie analizuje poziom ryzyka zmian stóp procentowych, w tym scenariusze refinansowania 

i zabezpieczenia przed tym ryzykiem. Na podstawie tych scenariuszy szacowany jest wpływ określonych zmian 

stóp procentowych na wynik finansowy.  

Wahania stóp procentowych mogą ograniczyć naszą zdolność do zaspokajania bieżących zobowiązań oraz mieć 

istotny negatywny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

2.4. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem prawno-regulacyjnym 

Polskie przepisy podatkowe są skomplikowane i niejasne, a przy tym mogą podlegać zmianom, co w efekcie 
może prowadzić do sporów z organami podatkowymi  

Przepisy polskiego prawa podatkowego są skomplikowane, niejasne oraz podlegają częstym i 

nieprzewidywalnym zmianom. W związku z tym, stosowaniu przepisów prawa podatkowego przez podatników i 

organy podatkowe towarzyszą liczne kontrowersje oraz spory, które zazwyczaj rozstrzygane są dopiero przez 

sądy administracyjne. 

Częste zmiany w zakresie prawa podatkowego oraz trudności interpretacyjne związane ze stosowaniem prawa 

podatkowego utrudniają zarówno naszą bieżącą działalność, jak i prawidłowe planowanie podatkowe. Powoduje 

to brak pewności w zakresie stosowania przez nas przepisów prawa podatkowego w codziennej działalności oraz 

niesie ze sobą ryzyko błędów. Ponadto, często brakuje jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz praktyki jego 

stosowania przez organy podatkowe.  

Rozbieżności występują również w praktyce organów podatkowych oraz w orzecznictwie sądów 

administracyjnych. W rezultacie, istnieje ryzyko, że w konkretnych sprawach poszczególne organy mogą 

wydawać decyzje i interpretacje podatkowe, które będą nieprzewidywalne lub nawet wzajemnie ze sobą 

sprzeczne. 

Ze względu na częste zmiany, które w praktyce stosowania przepisów prawa mogą mieć charakter retroaktywny, 

jak również ze względu na istniejące nieścisłości, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz 

stosunkowo długi okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, ryzyko związane z niewłaściwym stosowaniem 

prawa podatkowego w Polsce może być większe niż w systemach prawnych właściwych dla rynków bardziej 

rozwiniętych. W efekcie, ponosimy ryzyko, że nasza działalność w wybranych dziedzinach może być 

niedostosowana do zmieniających się regulacji oraz zmiennej praktyki ich stosowania. Z uwagi na powyższe, nie 

można wykluczyć potencjalnych sporów z organami podatkowymi, a w rezultacie zakwestionowania przez te 

organy prawidłowości rozliczeń podatkowych podmiotów z Grupy w zakresie nieprzedawnionych zobowiązań 

podatkowych (w tym należytego wywiązywania się przez podmioty z Grupy z obowiązków płatnika) oraz 

określenia zaległości podatkowych tych podmiotów. W przypadku wydania decyzji, interpretacji (w tym zmiany 

interpretacji uzyskanych przez podmioty z Grupy) czy orzeczeń niekorzystnych dla nas, mogą one mieć istotny 

niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Organy podatkowe mogą na podstawie regulacji dotyczących cen transferowych zakwestionować rozliczenia 
pomiędzy spółkami z Grupy oraz spółkami z Grupy a podmiotami powiązanymi 

W toku prowadzonej działalności spółki z Grupy zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 

851, ze zm.). Transakcje te zapewniają efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Grupy i 

obejmują, między innymi, wzajemne świadczenie usług i sprzedaż towarów. W trakcie zawierania i wykonywania 
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transakcji z podmiotami powiązanymi, spółki z Grupy podejmują działania mające na celu zapewnienie zgodności 

warunków transakcji z regulacjami w zakresie cen transferowych. Jednocześnie, nie można wykluczyć, że spółki 

z Grupy mogą być przedmiotem kontroli i innych czynności sprawdzających podejmowanych przez organy 

podatkowe i organy kontroli skarbowej w powyższym zakresie. Ze względu na specyfikę i różnorodność transakcji 

z podmiotami powiązanymi, złożoność i niejednoznaczność regulacji prawnych w zakresie metod badania 

stosowanych cen, dynamiczne zmiany warunków rynkowych oddziałujące na kalkulację cen stosowanych w 

przypadku takich transakcji, a także trudności w identyfikacji transakcji porównywalnych, nie można wykluczyć 

ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe przyjętych w transakcjach metodologii określenia warunków 

rynkowych, a w rezultacie zakwestionowania na podstawie regulacji dotyczących cen transferowych rozliczeń 

między spółkami z Grupy a podmiotami powiązanymi, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej 

działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Polskie organy podatkowe mogą dokonać, odmiennej od Grupy, oceny skutków podatkowych działań 
restrukturyzacyjnych Grupy  

Obecny kształt Grupy jest efektem działań konsolidacyjnych, restrukturyzacyjnych i innych transakcji, których 

przedmiotem były aktywa o znacznej wartości, realizowanych na przestrzeni ostatnich lat pomiędzy spółkami 

wchodzącymi w skład tej Grupy. Czynności te miały wpływ na rozliczenia podatkowe nie tylko spółek biorących 

udział w takich działaniach konsolidacyjnych, restrukturyzacyjnych i innych transakcjach, których przedmiotem 

były aktywa o znacznej wartości, ale również wspólników lub akcjonariuszy tych spółek. 

Pomimo monitorowania ryzyk w poszczególnych obszarach działalności, zarówno w odniesieniu do już 

przeprowadzonych, jak i do planowanych działań restrukturyzacyjnych, nie można wykluczyć, że polskie organy 

podatkowe dokonają odmiennej oceny skutków podatkowych poszczególnych zdarzeń i czynności 

restrukturyzacyjnych, zarówno już dokonanych, jak i planowanych, w szczególności w zakresie możliwości, 

sposobu i momentu rozpoznawania, przez podmioty biorące udział w takich zdarzeniach i czynnościach, 

przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów lub że zakwestionują one warunki finansowe takich działań, co 

może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Zasady opodatkowania naszej działalności oraz sektora, w którym działamy budzą liczne wątpliwości 

Zasady opodatkowania czynności i zdarzeń charakterystycznych dla naszej działalności oraz sektora, w którym 

działamy, budzą liczne wątpliwości interpretacyjne. Wątpliwości te odnoszą się, między innymi, do przepisów 

dotyczących podatków dochodowych w zakresie, w szczególności, możliwości, sposobu i momentu 

rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu poszczególnych zdarzeń lub czynności 

jak również obowiązków dokumentacyjnych związanych z takimi zdarzeniami lub czynnościami. Innym obszarem 

niejasnych i skomplikowanych regulacji są przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, zwłaszcza w zakresie 

przedmiotu opodatkowania, stawki podatku, podstawy opodatkowania czy momentu powstania obowiązku 

podatkowego w przypadku czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Co więcej, 

przepisy polskiego prawa podatkowego nie określają również w sposób jednoznaczny zasad opodatkowania 

innymi podatkami, w tym podatkiem od nieruchomości (zwłaszcza w zakresie ustalania przedmiotu i podstawy 

opodatkowania), czy cłem.  

Z uwagi na częste zmiany, istniejące nieścisłości, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz 

stosunkowo długi okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, istnieje ryzyko, że nasza działalność w 
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wybranych dziedzinach może być niedostosowana do zmieniających się regulacji prawnych (w tym podatkowych) 

oraz zmiennej praktyki ich stosowania. 

Pomimo monitorowania ryzyk w poszczególnych obszarach naszej działalności, nie można wykluczyć ryzyka 

powstania sporów z organami podatkowymi w zakresie oceny skutków podatkowych poszczególnych zdarzeń i 

czynności charakterystycznych dla naszej działalności oraz sektora, w którym działamy, co może skutkować 

zakwestionowaniem przez organy podatkowe prawidłowości rozliczeń podatkowych podmiotów z Grupy Polsat w 

zakresie nieprzedawnionych zobowiązań podatkowych (w tym należytego wywiązywania się przez podmioty z 

Grupy z obowiązków płatnika) oraz określenia zaległości podatkowych tych podmiotów. Nie można również 

wykluczyć ryzyka kwestionowania przez organy podatkowe warunków finansowych, na których zostały dokonane 

poszczególne czynności lub zdarzenia. Może to mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, 

sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są przedmiotem licznych wątpliwości interpretacyjnych 

Polkomtel korzysta ze znacznej liczby urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej zlokalizowanych na 

nieruchomościach. Przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są przedmiotem licznych wątpliwości 

interpretacyjnych, zwłaszcza w zakresie określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania tym podatkiem. 

Przyczyną sporów z organami podatkowymi może być, w szczególności, kwestia interpretacji oraz zastosowania 

praktycznego definicji budowli na gruncie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849, ze zm.). W rezultacie, nie można wykluczyć, iż Polkomtel będzie 

prowadzić z organami podatkowymi spory dotyczące wysokości należnego podatku od nieruchomości, jak 

również nie można wykluczyć niekorzystnych rozstrzygnięć w tym zakresie.  

Obecnie trwające prace legislacyjne nad nowelizacją powyższej ustawy mają na celu, w szczególności, zmianę 

(doprecyzowanie) definicji budynku i budowli na gruncie tej ustawy. Ze względu na wczesny etap procesu 

legislacyjnego nie jest jeszcze znany ostateczny kształt tej regulacji. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że 

projektowane zmiany w tej ustawie (w szczególności, w zakresie ustalenia przedmiotu i podstawy opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości) mogą mieć wpływ na wysokość należnego podatku od nieruchomości w zakresie 

wykorzystywanych przez Polkomtel urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Powyższe okoliczności mogą 

mieć niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju. 

Spółki z Grupy podlegają regulacjom prawnym (w tym podatkowym) właściwym dla różnych systemów prawnych 

Z uwagi na międzynarodową strukturę Grupy, spółki należące do tej naszej Grupy podlegają przepisom prawnym 

(w tym podatkowym) właściwym dla różnych systemów prawnych. Może to powodować ryzyko rozbieżności w 

interpretacji przepisów prawa lokalnego (w tym przepisów prawa podatkowego) przez Grupę i właściwe organy 

podatkowe w tych krajach, wynikające z odmienności systemów prawnych. Zróżnicowanie przepisów jakim 

podlegają poszczególne spółki z Grupy może skutkować również powstaniem problemów wewnątrz Grupy, w 

tym, w zakresie prawa właściwego dla stosunków prawnych pomiędzy podmiotami należącymi do Grupy. 

Wątpliwości może budzić również zastosowanie i interpretacja w stosunkach między podmiotami z Grupy 

postanowień odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy krajami, w których 

prowadzą działalność spółki z Grupy. 

Jednocześnie, niejednokrotnie przepisy prawa (w tym podatkowego) w krajach, w których Grupa prowadzi 

działalność, są niejednoznaczne i często nie istnieje jedna lub jednakowa ich interpretacja lub jednolita praktyka 
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organów podatkowych. Ponadto, przepisy podatkowe (w tym postanowienia odpowiednich umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania) obowiązujące w krajach, w których spółki z Grupy prowadzą działalność, mogą 

podlegać zmianom. Zmianie może ulec również praktyka stosowania danych przepisów podatkowych przez 

organy podatkowe, przy czym taka zmiana może mieć charakter retroaktywny. 

Z uwagi na powyższe, nie można wykluczyć potencjalnych sporów z organami podatkowymi w poszczególnych 

krajach, w których Grupa prowadzi działalność, a w rezultacie zakwestionowania przez te organy prawidłowości 

rozliczeń podatkowych podmiotów z Grupy w zakresie nieprzedawnionych zobowiązań podatkowych oraz 

określenia zaległości podatkowych tych podmiotów, co może mieć istotny, niekorzystny wpływ na wyniki naszej 

działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uzna, że 
stosowane przez nas praktyki ograniczają konkurencję lub naruszają polskie przepisy dotyczące ochrony 
konsumentów 

Nasze działania podlegają kontroli organu ochrony konkurencji i konsumentów pod kątem przestrzegania 

polskich przepisów zakazujących stosowania praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów, tak jak podawanie nieścisłych informacji, nieuczciwe praktyki rynkowe, czy stosowanie 

zakazanych klauzul umownych. Ponadto Prezes UOKiK, a także osoby fizyczne, mogą wszcząć przeciwko nam 

postępowanie sądowe w celu wyjaśnienia czy stosowane przez nas wzory umów z konsumentami nie zawierają 

klauzul niedozwolonych. Jeżeli orzeczeniem sądu nasze praktyki lub warunki umowy zostaną uznane za 

wprowadzające w błąd lub sprzeczne z polskim prawem ochrony konkurencji i konsumentów, możemy zostać 

ukarani karą pieniężną oraz może ucierpieć na tym nasza reputacja. Ponadto, w przypadku uznania przez UOKiK 

określonych postanowień wzorców umownych, stosowanych przez nas w umowach z konsumentami, za 

niedozwolone, postanowienia te zostaną wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez 

Prezesa UOKiK i konieczne będzie zaprzestanie ich stosowania, a co za tym idzie konieczne będzie dokonanie 

zmian w stosowanych przez nas wzorcach umownych. 

W przypadku stwierdzenia przez Prezesa UOKiK, że stosowane przez nas praktyki ograniczają konkurencję lub 

naruszają prawa konsumentów, Prezes UOKiK może nam nakazać zaniechanie ich stosowania. Ponadto Prezes 

UOKiK może nałożyć na nas karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego przez 

nas w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Ponadto w przypadku choćby nieumyślnego 

braku przekazywania Prezesowi UOKIK żądanych przez niego informacji lub przekazywania informacji 

wprowadzających w błąd, może on nałożyć na nas karę do wysokości 50 mln EUR za takie naruszenie.  

Wszelkie decyzje Prezesa UOKiK oraz organów odwoławczych potwierdzające naruszenie przez nas przepisów 

mogą także skutkować roszczeniami odszkodowawczymi ze strony naszych konsumentów, kontrahentów oraz 

konkurentów. Potencjalna kwota takich roszczeń jest trudna do oszacowania, ale może być znaczna. Dodatkowo, 

niezależnie od postępowań przed Prezesem UOKiK, konsumenci mogą wnosić pozwy sądowe przeciwko nam, 

twierdząc, że pewne stosowane przez nas postanowienia standardowych umów abonenckich naruszają przepisy 

dotyczące ochrony konsumentów. Jeśli praktyki lub warunki naszych umów zostaną uznane za niezgodne z 

prawem, na spółkę mogą zostać nałożone kary oraz może ona być zobowiązana do wypłaty odszkodowań, a jej 

reputacja może ucierpieć, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację 

finansową lub perspektywy rozwoju. 
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Dodatkowo, zmiany przepisów dotyczących ochrony konsumentów, takie jak, na przykład, wprowadzenie 

przepisów umożliwiających tzw. „pozwy zbiorowe”, mogą zwiększyć zakres lub skalę potencjalnej naszej 

odpowiedzialności lub też zakres uprawnień konsumentów. Przykładowo, w ramach wzmocnienia ochrony 

konsumentów, nastąpiło rozszerzenie zakresu sytuacji, w jakich klienci mogą rozwiązać umowy bez płacenia kar 

umownych. Może to m.in. wystąpić w przypadku zmian warunków umów nawet jeśli są one korzystne dla klienta. 

Tego typu przypadki przedterminowego rozwiązywania umów abonenckich mogą mieć wpływ na znaczący 

wzrost kosztów utrzymania klienta oraz współczynnika odpływu klientów (churn rate). Powyższe zdarzenia mogą 

mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju. 

Jesteśmy narażeni na niekorzystne zmiany polskich i unijnych regulacji dotyczących poziomu stawek rozliczeń 
międzyoperatorskich (MTR) i rozliczeń roamingowych 

W ramach regulowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce, Prezes UKE może ustalać stawki rozliczeń 

międzyoperatorskich (MTR) za zakańczanie połączeń dla sieci telefonii komórkowej. W ostatnich latach regulator 

niejednokrotnie korzystał z powyższego uprawnienia, doprowadzając do obniżek stawki MTR. W wyniku działań 

Prezesa UKE, w okresie od stycznia 2010 do lipca 2013, zanotowano spadek głosowej stawki MTR o 74%. Nie 

można wykluczyć, że w przyszłości zostaną dokonane kolejne obniżki stawek MTR, co może mieć bezpośredni 

wpływ na nasze wyniki finansowe. 

Ponadto regulacjom podlegają stosowane przez nas stawki roamingowe. W UE wprowadzone zostały 

ograniczenia cenowe mające zastosowanie do wszystkich operatorów sieci komórkowych działających w UE 

(zarówno na poziomie detalicznym jak i hurtowym). Obecnie wysokość stawek roamingowych na terenie UE 

reguluje Rozporządzenie nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku. Wprowadziło ono dalszą obniżkę opłat od 1 

lipca 2014 roku. W ramach projektu rozporządzenia w sprawie jednolitego rynku telekomunikacyjnego się 

docelowo całkowite wyeliminowanie opłat roamingowych w ramach UE. Obniżki lub wyeliminowanie opłat 

roamingowych w ramach UE mogą mieć niekorzystny wpływ na nasze przychody, a w konsekwencji wyniki 

naszej działalności oraz sytuację finansową. 

Możemy naruszyć ustawy i rozporządzenia, które podlegają okresowym zmianom i które regulują naszą 
działalność w zakresie dystrybucji telewizji satelitarnej, działalności telekomunikacyjnej, nadawania telewizji, 
reklamy i sponsoringu 

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa polskiego i prawa UE, które ograniczają sposób 

prowadzenia naszej działalności. Nasza działalność regulowana jest wieloma przepisami ustanowionymi przez 

władze państwowe oraz regulatorów rynku, zwłaszcza przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) 

oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT), które są organami odpowiedzialnymi za przestrzeganie 

przepisów Prawa Telekomunikacyjnego, Ustawy o Radiofonii i Telewizji oraz warunków naszych koncesji na 

nadawanie. Decyzje Prezesa UKE, Przewodniczącego KRRiT lub innych regulatorów mogą ograniczać sposób 

prowadzenia naszej działalności. 

Prezes UKE reguluje naszą działalność telekomunikacyjną oraz działalność w zakresie nadawania i produkcji 

telewizyjnej. W ramach działalności telekomunikacyjnej dostarczamy przede wszystkim usługi telefonii 

komórkowej, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz określone usługi hurtowe na rynku 

międzyoperatorskim. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni działający w Polsce podlegają licznym obowiązkom o 

charakterze prawnym i administracyjnym, mającym bezpośredni wpływ na prowadzoną działalność zarówno w 

relacjach z klientami indywidualnymi i biznesowymi (np. poprzez określanie zakresu uprawnień klientów, treść 
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regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, wprowadzanie maksymalnych cen usług świadczonych w 

roamingu międzynarodowym czy ograniczanie długości kontraktów, jakie możemy zawierać z naszymi klientami) 

jak klientami hurtowymi (np. poprzez określanie maksymalnej stawki za usługi zakończania połączeń – MTR czy 

określanie maksymalnych stawek w rozliczeniach roamingowych). Z kolei działalność w segmencie nadawania i 

produkcji telewizyjnej jest monitorowana przez Prezesa UKE pod kątem zgodności prowadzenia naszej 

działalności z warunkami rezerwacji częstotliwości przyznanych nam przez Prezesa UKE w celu świadczenia 

usług nadawania telewizji. Nie możemy zapewnić, że będziemy w stanie spełnić liczne wymogi nałożone na nas 

przez polskie Prawo Telekomunikacyjne. W przypadku naruszenia przez nas przepisów Prawa 

Telekomunikacyjnego, Prezes UKE może na nas nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3% przychodu 

osiągniętego przez nas w roku poprzedzającym nałożenie kary. 

Regulacje KRRiT mają wpływ przede wszystkim na działalność w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej. 

Jako nadawca telewizyjny działający w Polsce podlegamy licznym obowiązkom o charakterze prawnym i 

administracyjnym, dotyczącym między innymi czasu nadawania, zawartości programów oraz emisji reklam. 

Ponadto KRRiT regularnie monitoruje zgodność naszych działań z warunkami posiadanych przez nas koncesji 

nadawczych, przepisami Ustawy o Radiofonii i Telewizji oraz z wewnętrznymi wytycznymi KRRiT. Nie możemy 

zapewnić, że będziemy w stanie spełnić liczne wymogi regulacyjne nałożone na działalność naszego segmentu 

nadawania i produkcji telewizyjnej w naszych koncesjach nadawczych. W przypadku naruszenia przez nas 

obowiązujących przepisów, KRRiT może na nas nałożyć karę pieniężną w wysokości do 50% rocznej opłaty za 

korzystanie z danej częstotliwości. 

Przepisy regulujące działalność nadawczą podlegają częstym zmianom, dlatego też nie możemy zagwarantować, 

że przyszłe zmiany przepisów nie wpłyną negatywnie na naszą ofertę programową, zdolność pozyskiwania 

reklamodawców lub na sposób prowadzenia naszej działalności. 

Nasza działalność DTH może w przyszłości podlegać regulacjom dotyczącym zagospodarowania 

przestrzennego, środowiska naturalnego lub innych dziedzin, które ograniczą swobodę rozmieszczania anten 

satelitarnych. Możemy także napotykać na presję ze strony lokalnych społeczności odnośnie umiejscowienia 

naszych anten satelitarnych. Wszelkie ograniczenia prawne lub konflikty społeczne związane z umiejscowieniem 

anten satelitarnych mogą obniżyć atrakcyjność naszych usług DTH oraz doprowadzić do utraty klientów. 

Postępowanie niezgodne z obowiązującymi nas przepisami prawa lub przepisami wydanymi przez organy 

regulacyjne może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i 

perspektywy rozwoju. 

Działalność Polkomtelu podlega szeregowi regulacji prawnych oraz wymogom wynikającym z warunków 
przyznanych rezerwacji częstotliwości, które w przyszłości mogą ulegać zmianom 

Jako operator sieci komórkowej, Polkomtel podlega szeregowi regulacji prawnych, związanych z zagadnieniami 

takimi jak maksymalne stawki za określone usługi telekomunikacyjne, ochrona konkurencji, zapobieganie 

dyskryminacji, przejrzystość cen za usługi telekomunikacyjne, sprawozdawczość, ochrona danych osobowych, 

czy też bezpieczeństwo narodowe. Ewentualne naruszenie obowiązujących regulacji prawnych lub warunków 

przyznanych Polkomtelowi rezerwacji częstotliwości może, w określonych przypadkach, skutkować nałożeniem 

na Polkomtel kar, utratą reputacji, brakiem możliwości pozyskania nowych częstotliwości, a nawet utratą 

obecnych rezerwacji. Ponadto, przyszłe zmiany w otoczeniu regulacyjnym Polkomtelu, mogą okazać się 
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niekorzystne dla działalności prowadzonej przez Polkomtel, na przykład poprzez zwiększenie kosztów takiej 

działalności. 

Istotną i aktywną rolę w zapewnieniu przestrzegania przepisów telekomunikacyjnych przez podmioty działające 

na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, odgrywają regulatorzy polskiego rynku telekomunikacyjnego, w tym w 

szczególności Prezes UKE. Prezes UKE posiada szereg uprawnień regulacyjnych i nadzorczych, między innymi 

w zakresie świadczenia usług łączności elektronicznej oraz zarządzania zasobami częstotliwości radiowych i 

zasobami orbitalnymi. Jeśli uzna on, że określony rynek nie jest wystarczająco konkurencyjny, może wyznaczyć 

jednego lub większą liczbę operatorów jako operatorów o znaczącej pozycji rynkowej (SMP) na takim rynku i 

nałożyć na nich określone obowiązki, takie jak, między innymi, obowiązek przyjmowania wniosków innych 

dostawców usług telekomunikacyjnych o udzielenie dostępu telekomunikacyjnego oraz obowiązek 

przygotowywania i składania projektów ramowych ofert na dostęp telekomunikacyjny, które mają służyć jako 

podstawa współpracy pomiędzy operatorem mającym znaczącą pozycję rynkową, a jego konkurentami. 

Polkomtel został wyznaczony jako operator o znaczącej pozycji rynkowej na następujących rynkach hurtowych, w 

wyniku czego podlega na nich ścisłym obowiązkom regulacyjnym: (i) hurtowym rynku zakańczania połączeń 

głosowych w sieciach komórkowych; (ii) hurtowym rynku zakańczania SMS w sieciach komórkowych oraz (iii) 

hurtowym rynku zakańczania połączeń w sieciach stacjonarnych. W ramach ciągłego świadczenia usług 

telekomunikacyjnych w Polsce, Polkomtel podlega też częstym kontrolom prowadzonym przez Prezesa UKE, w 

szczególności celem zapewnienia przestrzegania warunków rezerwacji częstotliwości przyznanych przez 

Prezesa UKE. W przypadku, gdyby Prezes UKE stwierdził, że Polkomtel naruszył przepisy Prawa 

Telekomunikacyjnego, spółka może zostać zmuszona do zapłaty kary w wysokości do 3% jej przychodów za rok 

poprzedzający datę nałożenia kary oraz ukarana zakazem dalszego świadczenia usług telekomunikacyjnych w 

Polsce. 

Ponadto, Prezes UKE może wyznaczyć jednego lub większą liczbę operatorów telekomunikacyjnych do 

zagwarantowania świadczenia usług powszechnych, które obejmują usługi głosowe i dostęp do Internetu, a także 

świadczenie i utrzymywanie dostępu do sieci dla klientów, a operator taki może następnie zwrócić się do Prezesa 

UKE o rekompensatę, wyliczoną w oparciu o poniesione koszty netto, od pozostałych operatorów 

telekomunikacyjnych, w tym Polkomtelu. 

Rynek telekomunikacyjny w Polsce podlega także nadzorowi Ministra Administracji i Cyfryzacji, którego 

uprawnienia obejmują, między innymi, prawo do ustalania ogólnych zasad oraz konkretnych wymogów 

dotyczących przetargów i konkursów na rezerwacje częstotliwości, opłat za korzystanie z krajowych zasobów 

numeracyjnych, opłaty telekomunikacyjnej, szczególnych wymagań dotyczących dostępu do sieci 

telekomunikacyjnych, rachunkowości regulacyjnej i wyliczania kosztów usług, a także jakości usług 

telekomunikacyjnych i procesów reklamacyjnych. W swojej działalności Polkomtel podlega także nadzorowi 

Prezesa UOKiK, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz innych organów administracji.  

Nie można zagwarantować, że Polkomtel będzie w stanie spełnić wszystkie wymogi jakie nakładają na spółkę, 

lub będą w przyszłości nakładać, przepisy polskie oraz UE, jak też warunki rezerwacji częstotliwości, z których 

korzysta Polkomtel, jak również, że będzie on w stanie przestrzegać wszystkich mających zastosowanie do jego 

działalności przepisów prawa lub warunków rezerwacji oraz że nie będzie on narażony na koszty, kary, sankcje 

lub roszczenia związane z ewentualnymi naruszeniami takich wymogów lub przepisów, co z kolei może mieć 

istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju. 
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Nie można wykluczyć naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych lub wymogów stawianych 
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

W ramach swojej działalności, gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane klientów podlegające 

ochronie prawnej na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Ewentualna nieskuteczność wdrożonych 

przez nas rozwiązań mających na celu ochronę danych osobowych, może skutkować, przykładowo, ujawnieniem 

danych osobowych klientów, czy to w wyniku ludzkiego błędu, umyślnego bezprawnego działania osób trzecich 

czy też awarii systemów informatycznych, lub skutkować innym, niewłaściwym wykorzystaniem tych danych. 

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, a także wymogów stawianych przez Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, może skutkować nałożeniem na nas grzywien, a także utratą zaufania 

klientów, a tym samym wywrzeć znaczący niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową 

lub perspektywy rozwoju. 

Korzystamy z dostawców zewnętrznych, współpracujemy z zewnętrznymi partnerami, agentami, dostawcami i 

innymi zewnętrznymi podmiotami, w związku z czym nie jesteśmy w stanie wyeliminować ryzyka wystąpienia 

awarii systemów związanych z przechowywaniem lub przesyłaniem informacji zastrzeżonych w tych podmiotach. 

Naruszenie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych przez nas lub przez te podmioty może 

skutkować nałożeniem grzywien, utratą reputacji i utratą klientów, a w konsekwencji wywrzeć istotny niekorzystny 

wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju. 

2.5. Czynniki ryzyka związane z Obligacjami, ofertą Obligacji oraz ich wprowadzeniem do ASO 

Obligacje mogą nie zostać spłacone 

Inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta, którego rozmiar jest determinowany przez 

zdolność Emitenta do spłaty zadłużenia. Ryzyko to może się zrealizować, gdy Obligacje nie zostaną wykupione 

lub nie zostaną zapłacone odsetki od Obligacji w terminach określonych w Warunkach Emisji. Zdolność Emitenta 

do spłaty zadłużenia zależy od szeregu czynników, zarówno znajdujących się pod jego kontrolą, jak i poza nią. 

Niektóre z istniejących lub przyszłych zobowiązań finansowych Emitenta, w tym zobowiązania kredytowe, a także 

inne zobowiązania o podobnym charakterze, mogą stać się wymagalne przed dniem wykupu Obligacji. Jeżeli 

Emitent nie będzie zdolny do wygenerowania wystarczających przepływów pieniężnych, może nie mieć środków 

do terminowej spłaty całości lub części swojego zadłużenia, w tym zadłużenia wynikającego z Obligacji. 

Zdolność Emitenta do obsługi zadłużenia każdorazowo zależy m.in. od: (i) sytuacji finansowej Emitenta w danym 

czasie; oraz (ii) w przypadku refinansowania – ograniczeń dotyczących zaciągania zadłużenia zawartych w 

umowach kredytowych, którym podlega Emitent lub jego majątek, oraz warunków rynkowych, na jakich 

zadłużenie mogłoby zostać zrefinansowane. Nie można zapewnić, że w przyszłości refinansowanie będzie 

możliwe na warunkach akceptowalnych dla Emitenta. Nie można ponadto zapewnić, że w przyszłości możliwe 

będzie pozyskanie dodatkowego finansowania. Jeżeli refinansowanie lub pozyskanie dodatkowego finansowania 

nie będzie w przyszłości możliwe, Emitent może być zmuszony do sprzedaży swoich aktywów w okolicznościach, 

które mogą uniemożliwić uzyskanie optymalnych warunków sprzedaży. 

Ziszczenie się ryzyka kredytowego Emitenta może mieć istotny negatywny wpływ na wartość Obligacji i 

spowodować, że Obligatariusze nie odzyskają kwoty, którą zainwestowali w Obligacje albo odzyskają kwotę 

niższą od zainwestowanej. 
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Obligacje nie są zabezpieczone rzeczowo 

Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje nieposiadające zabezpieczenia rzeczowego. Niektóre nasze 

zobowiązania zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie hipotek lub zastawów na składnikach naszego 

majątku albo poprzez przewłaszczenie lub cesję na zabezpieczenie. W przyszłości możemy ponadto ustanowić 

inne zabezpieczenia o charakterze rzeczowym lub nierzeczowym w związku z obecnym lub przyszłym 

zadłużeniem. Oznacza to, że w przypadku dochodzenia zaspokojenia ze składników naszego majątku przez 

wierzycieli, składniki majątku obciążone zabezpieczeniami zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na 

zaspokojenie roszczeń wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Niewykluczone, że w takiej sytuacji wartość 

pozostałych składników majątku przeznaczonych dla zaspokojenia pozostałych wierzycieli, w tym Obligatariuszy, 

będzie niewystarczająca do ich zaspokojenia, w związku z czym Obligatariusze nie odzyskają kwoty, którą 

zainwestowali w Obligacje albo odzyskają kwotę niższą od zainwestowanej. 

Obligacje mogą zostać przedterminowo wykupione na żądanie Obligatariusza 

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu Obligacji w przypadkach wskazanych w Ustawie o 

Obligacjach. Warunki Emisji przewidują ponadto możliwość żądania przez Obligatariuszy przedterminowego 

wykupu posiadanych przez nich Obligacji po wystąpieniu tzw. Przypadków Naruszenia. Obligatariusze powinni 

mieć świadomość, że w odniesieniu do większości Przypadków Naruszenia prawo do żądania przedterminowego 

wykupu może być wykonane dopiero po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Obligatariuszy. W przypadku, gdyby 

tylko niektórzy Obligatariusze wystąpiliby z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji, wykupienie jedynie 

części Obligacji może mieć negatywny wpływ na ich płynność, a w konsekwencji na ich wartość. 

Obligacje mogą zostać przedterminowo wykupione z innych powodów niż na żądanie Obligatariusza 

Zgodnie z Warunkami Emisji Emitent ma w każdym czasie prawo do dokonania przedterminowego wykupu 

Obligacji. Prawo to może zostać wykonane w każdym czasie przed dniem wykupu, zarówno w odniesieniu do 

wszystkich, jak i części wyemitowanych i niewykupionych Obligacji, jednak przedterminowy wykup każdorazowo 

nie może dotyczyć Obligacji stanowiących mniej niż 10% łącznej wartości nominalnej Obligacji lub wszystkich 

niewykupionych Obligacji, w przypadku gdy ich łączna wartość nominalna była niż kwota wskazana powyżej. 

Ponadto zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach w razie likwidacji Emitenta Obligacje podlegają 

natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. 

Natomiast zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, 

jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, w 

jakiej przewidują świadczenie pieniężne, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, 

zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. 

W przypadku likwidacji Emitenta, jego podziału, połączenia lub przekształcenia, o którym mowa powyżej albo 

skorzystania przez niego z prawa do przedterminowego wykupu Obligacji, w odniesieniu do Obligacji objętych 

przedterminowym wykupem skróceniu ulegnie horyzont inwestycyjny Obligatariusza, co może spowodować, że 

stopa zwrotu z inwestycji w Obligacje będzie niższa od oczekiwanej. 
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Nasze zadłużenie może się zwiększyć i możemy dokonać innych czynności, które mogą nie być w najlepszym 
interesie Obligatariuszy 

Emitent oraz spółki z Grupy mogą zwiększyć swoje zadłużenie poprzez m.in. zaciągnięcie pożyczek, kredytów 

lub emisje nowych dłużnych papierów wartościowych. Dodatkowo możemy realizować zmiany w ramach 

struktury Grupy, rozporządzać naszymi aktywami albo dokonywać określonych transakcji, a w szczególności 

transakcji wewnątrzgrupowych, oraz dokonywać podziału zysku na rzecz naszych akcjonariuszy. W pewnych 

okolicznościach opisane powyżej przypadki mogą nie być w najlepszym interesie Obligatariuszy i mogą, z jednej 

strony, negatywnie wpływać na naszą zdolność do spełnienia zobowiązań z Obligacji (oraz naszą ogólną 

sytuację finansową), a z drugiej strony mogą ograniczyć zdolność Obligatariuszy do realizacji uprawnień 

wynikających z Obligacji. 

Zgromadzenie Obligatariuszy może nie podjąć określonych uchwał lub podejmować uchwały sprzeczne z 
interesem Obligatariuszy głosujących przeciw uchwale lub nieuczestniczących w Zgromadzeniu Obligatariuszy 

Część decyzji dotyczących Obligacji jest podejmowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Zwołanie 

Zgromadzenia Obligatariuszy wymaga podjęcia określonych czynności, zaś decyzje podejmowane są 

większością głosów lub wymagają jednomyślności. Jednomyślności wymagają przykładowo: (i) uchwały 

dotyczące obniżenia wartości nominalnej Obligacji; oraz (ii) w przypadku, gdy Obligacje są wprowadzone do ASO 

– uchwały dotyczące zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji w rozumieniu art. 49 ust. 1 Ustawy 

o Obligacjach. Ponadto Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne, w przypadku gdy w Zgromadzeniu 

Obligatariuszy biorą udział Obligatariusze reprezentujący co najmniej 50% Skorygowanej Łącznej Wartości 

Nominalnej Obligacji. Zgromadzenie Obligatariuszy nie będzie więc mogło podejmować uchwał, jeżeli wezmą w 

nim udział Obligatariusze reprezentujący mniej niż wskazaną powyżej wartość nominalną Obligacji. 

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że działania podejmowane w wyniku uchwał podjętych przez 

Zgromadzenie Obligatariuszy mogą być sprzeczne z interesem Obligatariuszy głosujących przeciw uchwałom lub 

nieuczestniczących w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Istnieje ponadto ryzyko, że Obligatariusze ubiegający się o 

podjęcie określonej uchwały, w szczególności dotyczącej zmiany Warunków Emisji lub umożliwienia skorzystania 

przez Obligatariusza z prawa do żądania w określonych przypadkach przedterminowego wykupu Obligacji, mogą 

nie uzyskać większości głosów lub kworum wymaganego do podjęcia takiej uchwały. 

Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy mogą zostać zaskarżone 

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy o Obligacjach uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy, która rażąco narusza 

interesy Obligatariuszy lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, może być zaskarżona w drodze wytoczonego 

przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały. Natomiast zgodnie z art. 71 ust. 1 Ustawy o Obligacjach 

uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy, która jest sprzeczna z prawem, może być zaskarżona w drodze 

wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. 

Nie można wykluczyć, że uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy zostaną zaskarżone przez 

niektórych Obligatariuszy. W przypadku skutecznego zaskarżenia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy 

umożliwiającej Obligatariuszom żądanie przedterminowego wykupu Obligacji, Obligatariusze mogą zostać 

pozbawieni tej możliwości. Natomiast skuteczne zaskarżenie niektórych uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy 

dotyczących zmiany Warunków Emisji może negatywnie wpłynąć na zdolność Emitenta do wykonywania w 
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terminie zobowiązań wynikających z Obligacji, w tym w szczególności na zdolność do dokonywania płatności z 

Obligacji. 

Po Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji z tytułu wykupu Obligacje mogą być wyłączone z obrotu 

Zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji 

niemającej postaci dokumentu prawa z tej obligacji nie mogą być przenoszone. Warunki Emisji przewidują 

rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Oznacza to, że dopóki 

Obligacje będą zarejestrowane w tym depozycie albo pozbawione postaci dokumentu w inny sposób, wraz z 

upływem Dnia Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji z tytułu wykupu nie będzie możliwe przenoszenie praw z 

Obligacji, a w szczególności może nie być możliwa sprzedaż Obligacji w razie niedokonania przez Emitenta ich 

terminowego wykupu. W powyższych przypadkach Obligatariusze mogą zostać pozbawieni możliwości wyjścia z 

inwestycji w Obligacje nawet, gdy pozyskają osobę zainteresowaną nabyciem Obligacji. 

Kurs notowań i płynność Obligacji mogą podlegać wahaniom 

Nie można zapewnić, że po wprowadzeniu Obligacji do ASO powstanie płynny rynek. Nie można przewidzieć 

poziomu zainteresowania inwestorów Obligacjami. W związku z tym nie można wykluczyć występowania 

znacznych wahań kursów Obligacji, ani że inwestorzy nie będą w stanie kupić lub sprzedać Obligacji po 

oczekiwanych cenach lub w oczekiwanych terminach. Na kurs notowań Obligacji może wpływać ponadto szereg 

innych czynników, w tym m.in. ogólne trendy ekonomiczne, zmiany ogólnej sytuacji na rynkach finansowych, 

zmiany prawa i innych regulacji w Polsce i UE, zmiany prognoz przez analityków giełdowych oraz faktyczne lub 

przewidywane zmiany w naszej działalności, naszej sytuacji lub naszych wynikach finansowych. Wahania na 

rynku papierów wartościowych w przyszłości mogą również mieć niekorzystny wpływ na kurs Obligacji, 

niezależnie od naszej działalności, naszej sytuacji finansowej i wyników naszej działalności lub naszych 

perspektyw rozwoju. 

Ryzyko stóp procentowych 

Nie można wykluczyć, że stopy procentowe, w tym stopa bazowa Obligacji, ulegną istotnej zmianie w przyszłości. 

W stosunku do Obligacji stopę procentową dla danego okresu odsetkowego stanowi stopa bazowa (równa 

stawce WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów złotowych) powiększona o marżę odsetkową. Obniżenie 

stóp procentowych, w tym stopy bazowej Obligacji, w szczególności związane z pogarszającymi się warunkami 

gospodarczymi, może spowodować obniżenie rentowności Obligacji. Z drugiej strony, znaczne podwyższenie 

stóp procentowych, w tym stopy bazowej Obligacji, może zwiększyć koszty obsługi zadłużenia wynikającego z 

Obligacji lub innych źródeł finansowania dłużnego i negatywnie wpłynąć na naszą sytuację finansową i wyniki 

naszej działalności, a w konsekwencji na wartość Obligacji oraz na naszą zdolność do dokonywania płatności z 

Obligacji. 

Ryzyko walutowe 

Po rozpoczęciu notowań Obligacji w ASO walutą notowań będzie polski złoty (PLN). Zasadniczo może się to 

wiązać z koniecznością wymiany waluty obcej inwestora zagranicznego na PLN według określonego kursu 

wymiany. W konsekwencji, stopa zwrotu z inwestycji w Obligacje będzie zależała nie tylko od zmiany ich kursu w 

okresie inwestycji, ale także od zmian kursu danej waluty względem PLN. 
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Deprecjacja PLN wobec walut obcych może w negatywny sposób wpłynąć na równowartość w walutach obcych 

kwot wypłacanych w związku z Obligacjami, co może powodować obniżenie rzeczywistej stopy zwrotu z 

inwestycji w Obligacje. 

Warunki Emisji nie zawierają klauzuli ubruttowienia dotyczącej należnych podatków 

Inwestycja w Obligacje może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Obligatariuszy kosztów należnych 

podatków. 

Warunki Emisji nie zawierają klauzuli „ubruttowienia” dotyczącej podatków od płatności dokonywanych na rzecz 

Obligatariuszy. Jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty 

przez Emitenta jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innych należności publicznoprawnych, Emitent nie będzie 

zobowiązany do dokonania na rzecz Obligatariuszy zapłaty jakichkolwiek kwot wyrównujących pobrane podatki, 

opłaty lub inne należności publicznoprawne, ani jakichkolwiek innych płatności. 

Obowiązek ponoszenia kosztów należnych podatków w związku z nabywaniem, posiadaniem (w zakresie 

jakichkolwiek płatności z tytułu Obligacji) lub zbywaniem Obligacji, może spowodować, iż stopa zwrotu z 

inwestycji w Obligacje będzie niższa od oczekiwanej.  

Podlegamy ograniczeniom określonym w Warunkach Emisji 

Warunki Emisji nakładają na nas pewne obowiązki, które ograniczają naszą możliwość do pozyskania 

finansowania przyszłej działalności operacyjnej lub inwestycyjnej, a także do korzystania z innych okazji 

biznesowych, które mogą nas interesować. Warunki Emisji nakładają na nas obowiązek utrzymywania 

określonych wskaźników finansowych na wymaganych poziomach, a także ograniczają m.in.: 

 nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach; 

 udzielanie gwarancji lub poręczeń, przystępowanie do długu oraz zwalnianie z 

odpowiedzialności; 

 udzielanie pożyczek; 

 rozporządzanie aktywami; 

 wypłacanie dywidendy, zaliczek na poczet dywidendy, ceny za nabywane akcje własne lub 

zwrot dopłat; 

 zaciąganie zadłużenia finansowego; oraz 

 zawieranie układów. 

Pełna lista ograniczeń wynikających z Warunków Emisji znajduje się w punkcie 7 Warunków Emisji. 

Ograniczenia zawarte w Warunkach Emisji mogą wpływać na naszą zdolność do prowadzenia działalności 

operacyjnej oraz mogą ograniczać naszą zdolność do reagowania na warunki rynkowe lub do korzystania z 
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nadarzających się okazji biznesowych. Powyższe ograniczenia mogłyby przykładowo negatywnie wpływać na 

naszą zdolność do finansowania naszej działalności, dokonywania strategicznych akwizycji lub inwestycji, 

restrukturyzacji lub finansowania naszych potrzeb kapitałowych. Ponadto na naszą zdolność do przestrzegania 

powyższych ograniczeń wpływać mogą czynniki pozostające poza naszą kontrolą, takie jak warunki 

gospodarcze, stan rynków finansowych oraz sytuacja w naszej branży. Jeśli naruszymy którekolwiek z 

powyższych ograniczeń, może to także stanowić przypadek naruszenia innych zobowiązań finansowych, niż te 

wynikające z Obligacji. 

Jeżeli zgodnie z warunkami naszego zadłużenia finansowego nastąpi przypadek naruszenia, który nie zostanie 

naprawiony lub uchylony, wierzyciele mogą wstrzymać zaangażowanie dotyczące takiego zadłużenia i sprawić, 

że wszelkie niespłacone kwoty z tytułu tego zadłużenia staną się wymagalne, co z kolei mogłoby skutkować 

naruszeniem warunków innego zadłużenia finansowego, w tym Obligacji. Jakiekolwiek działania w tym kierunku 

mogłyby postawić nas w stan upadłości lub likwidacji, co mogłoby sprawić, że Obligatariusze nie odzyskają 

kwoty, którą zainwestowali w Obligacje albo odzyskają kwotę niższą od zainwestowanej. 

Dochodzenie roszczeń przeciwko Emitentowi lub członkom jego organów może być utrudnione 

Emitent został utworzony jako spółka prawa polskiego i podlega temu prawu. Grupa prowadzi działalność przede 

wszystkim na terytorium Polski. Wszystkie istotne rzeczowe aktywa trwałe Grupy znajdują się w Polsce. Ponadto 

wszyscy członkowie zarządu i rady nadzorczej Emitenta są mieszkańcami Polski. W związku z tym inwestorzy 

niepodlegający jurysdykcji sądów polskich mogą napotkać trudności związane z dokonywaniem doręczeń 

Emitentowi lub powyższym osobom w związku z postępowaniami wszczętymi przez takie podmioty lub osoby 

fizyczne poza granicami Polski. Ponadto prowadzenie na terytorium Polski postępowania egzekucyjnego w 

oparciu o orzeczenie wydane przeciwko Emitentowi lub powyższym osobom poza granicami Polski, a w 

szczególności poza granicami UE, może być dla inwestorów utrudnione lub niemożliwe. 

Wprowadzenie Obligacji do obrotu może zostać wstrzymane 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca 

alternatywny system obrotu, na żądanie KNF, ma obowiązek wstrzymać wprowadzenie instrumentów 

finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymać rozpoczęcie obrotu wskazanymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

Nie można wykluczyć, że KNF zgłosi powyższe żądanie w odniesieniu do Obligacji. Wstrzymanie wprowadzenia 

Obligacji do obrotu w ASO lub opóźnienie rozpoczęcia notowań w ASO może mieć istotny negatywny wpływ na 

płynność, a w konsekwencji na wartość Obligacji. 

Obrót Obligacjami może zostać zawieszony 

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest 

dokonywany w okolicznościach, które wskazują na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, 

lub naruszenia interesów inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny systemu obrotu, na żądanie 

KNF, jest obowiązana zawiesić obrót tymi instrumentami na okres nie dłuższy niż miesiąc. 
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GPW, jako właściwy organizator alternatywnego systemu obrotu, może na podstawie § 11 Regulaminu ASO 

zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż trzy miesiące: 

 na wniosek Emitenta; 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. 

Ponadto GPW może bezterminowo zawiesić obrót instrumentami dłużnymi przed podjęciem decyzji o ich 

wykluczeniu z obrotu oraz w przypadku opisanym poniżej w sekcji „GPW może nałożyć na Emitenta kary 

regulaminowe” niniejszego punktu 2.5. 

Nie możemy wykluczyć, że po rozpoczęciu notowań Obligacji powstaną przesłanki zawieszenia obrotu 

Obligacjami. W okresie zawieszenia obrotu Obligacjami inwestorzy nie mają możliwości nabywania i zbywania 

takich papierów wartościowych w ASO, co wpływa negatywnie na ich płynność. Sprzedaż Obligacji poza ASO 

może zostać dokonana po istotnie niższych cenach w stosunku do ostatnich kursów transakcyjnych w obrocie w 

ASO. 

Obligacje mogą zostać wykluczone z obrotu 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF, organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza 

wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny 

prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 

alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

Stosownie do Regulaminu ASO, GPW jako właściwy organizator alternatywnego systemu obrotu, może 

wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

 na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków; 

 jeżeli uzna, że wymagają tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

 wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o 

ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania; 

 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta; 

GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu również wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z 

innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu 

może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 

przekształcenia. 

Ponadto GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu również w przypadku opisanym poniżej w sekcji 

„GPW może nałożyć na Emitenta kary regulaminowe” niniejszego punktu 2.5. 
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Dodatkowo GPW wykluczy z obrotu instrument finansowe: 

 w przypadkach określonych przepisami prawa; 

 jeżeli zbywalność tych instrumentów jest ograniczona; 

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd 

wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na 

zaspokojenie kosztów postępowania. 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiących 

podstawę do wykluczenia Obligacji z obrotu. Wraz z wykluczeniem Obligacji z obrotu inwestorzy tracą możliwość 

dokonywania obrotu tymi papierami wartościowymi w ASO, co w negatywny sposób może wpłynąć na ich 

płynność. Sprzedaż Obligacji poza ASO może zostać dokonana po istotnie niższych cenach w stosunku do 

ostatnich kursów transakcyjnych w obrocie w ASO. 

GPW może nałożyć na Emitenta kary regulaminowe 

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO w przypadku gdy Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących na ASO lub nie wykonuje albo wykonuje nienależycie określone w Regulaminie ASO obowiązki, 

w tym w szczególności ciążące na Emitencie obowiązki informacyjne, GPW może upomnieć Emitenta lub nałożyć 

na niego karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN. Podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary 

pieniężnej, GPW może wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie 

działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności mogą zobowiązać 

Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w 

ASO. 

Ponadto, zgodnie z Regulaminem ASO, w przypadku gdy Emitent: 

 nie wykonuje nałożonej na niego kary; lub 

 pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na ASO; lub 

 nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO; 

lub 

 nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków w zakresie zaniechania, w terminie 

wyznaczonym przez GPW, dotychczasowych naruszeń lub podjęcia w takim terminie działań 

mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości (w szczególności poprzez 

opublikowanie określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących 

na ASO) 
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—wówczas GPW może: 

 nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na 

podstawie przepisu, o którym mowa w akapicie powyżej, nie może przekraczać 50.000 PLN; 

 zawiesić obrót instrumentami dłużnymi Emitenta w ASO; 

 wykluczyć instrumenty dłużne Emitenta z obrotu w ASO. 

Ponadto GPW może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez 

Emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez 

Emitenta obowiązków, lub o nałożeniu kary na Emitenta. 

Zaistnienie powyższych okoliczności może mieć negatywny wpływ na wartość Obligacji. 
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3. INFORMACJE O OBLIGACJACH 

Poniżej przytoczono główne postanowienia Warunków Emisji i Suplementu. Pełne wymagane Ustawą o 

Obligacjach informacje na temat Obligacji i praw z nimi związanych znajdują się w Warunkach Emisji oraz w 

Suplemencie, które stanowią Załącznik 5.4 do niniejszej Noty Informacyjnej. 

3.1. Cel emisji 

Nie dotyczy. Cel emisji Obligacji nie został określony. 

3.2. Rodzaj emitowanych Obligacji 

Obligacje objęte niniejszą Notą Informacyjną są niemającymi formy dokumentu, kuponowymi, 

niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi obligacjami na okaziciela. Obligacje zostały zdematerializowane na 

podstawie art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach w zw. z art. 5a ust. 1 Ustawy o Obrocie, tj. zarejestrowane w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

Emisja i oferta publiczna Obligacji prowadzona była zgodnie z art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 2 Ustawy o 

Obligacjach i art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Ofercie, tj. w trybie oferty publicznej Obligacji kierowanej wyłącznie do 

co najmniej 150 inwestorów, z których każdy nabył Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z 

dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 EUR. W związku z powyższym na potrzeby emisji Obligacji nie był 

wymagany i nie został sporządzony ani udostępniany do wiadomości publicznej prospekt emisyjny ani żaden inny 

dokument ofertowy podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inny organ administracji 

publicznej. 

3.3. Wielkość emisji 

Emitent wyemitował 1.000.000 (słownie: milion) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 (słownie: 

miliard) PLN. 

3.4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji 

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 (słownie: tysiąc) PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji była 

równa jej wartości nominalnej i wyniosła 1.000 (słownie: tysiąc) PLN. 

3.5. Informacje o wynikach subskrypcji 

3.5.1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 

Okres subskrypcji (tj. przyjmowania oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia) Obligacji rozpoczął się w dniu 2 

lipca 2015 r. i zakończył się w dniu 10 lipca 2015 r. 

3.5.2. Data przydziału 

10 lipca 2015 r. 
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3.5.3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją 

1.000.000 (słownie: milion). 

3.5.4. Stopy redukcji 

W ramach oferty Obligacji nie dokonano redukcji zapisów. 

3.5.5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone 

1.000.000 (słownie: milion). 

3.5.6. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane 

1.000 (słownie: tysiąc) PLN. 

3.5.7. Liczba osób, które złożyły zapisy 

52. 

Emisja nie została podzielona na transze. 

3.5.8. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje 

52. 

3.5.9. Nazwy (firmy) subemitentów 

Emitent nie zawierał umów o subemisję w odniesieniu do Obligacji. 

3.5.10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 

W ramach promocji oferty Obligacji oraz wynagrodzenia subemitentów Emitent nie poniósł żadnych kosztów. 

Koszty emisji Obligacji zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym 

Emitenta w wycenie Obligacji według metody zamortyzowanego kosztu. Informacja na temat ostatecznej 

wysokości kosztów emisji Obligacji zostanie przedstawiona w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym 

Emitenta za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2015 r., które zostanie przekazane do 

publicznej wiadomości w raporcie okresowym Emitenta za III kwartał 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r. W 

przypadku zmiany terminu publikacji raportu okresowego Emitenta za III kwartał 2015 r., nowy termin publikacji 

tego raportu zostanie przekazany do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. 

3.6. Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania 

3.6.1. Warunki wykupu 

Wykup Obligacji 

Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 21 lipca 2021 r. lub w Dniu Przedterminowego Wykupu.  
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Emitent zapłaci w Dniu Wykupu lub Dniu Przedterminowego Wykupu za każdą Obligację Kwotę do Zapłaty, 

obejmującą Należność Główną, Kwotę Odsetek, oraz – w przypadku wykupu Obligacji na podstawie punktu 7.4 

Warunków Emisji – Premię. Płatności z tytułu Obligacji związane z ich wykupem dokonywane będą za 

pośrednictwem KDPW na podstawie i zgodnie ze stosownymi Regulacjami. 

Z chwilą dokonania wykupu Obligacji, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, Obligacje zostaną umorzone 

zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz mającymi zastosowanie Regulacjami. 

Przedterminowy Wykup Obligacji za zgodą Zgromadzenia Obligatariuszy 

W przypadkach określonych w podpunkcie 7.1.1 Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy będzie mogło 

podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z prawa żądania Przedterminowego 

Wykupu na skutek wystąpienia Przypadków Naruszenia określonych w tym samym podpunkcie. Do podjęcia 

takiej uchwały wymagana jest większość 2/3 głosów przypadających na całość Skorygowanej Łącznej Wartości 

Nominalnej Obligacji. W przypadku podjęcia takiej uchwały, każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania 

Przedterminowego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji. 

Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza 

Od dnia następującego po dniu, w którym wystąpił jeden z Przypadków Naruszenia wymienionych w podpunkcie 

7.2.1 Warunków Emisji, każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania Przedterminowego Wykupu 

posiadanych przez niego Obligacji. 

Prawo Emitenta do Przedterminowego Wykupu 

Emitent ma w każdym czasie prawo do przeprowadzenia Przedterminowego Wykupu Obligacji. O zamiarze 

skorzystania przez niego z Prawa Emitenta do Przedterminowego Wykupu Emitent zawiadomi Obligatariuszy nie 

później niż na 10 Dni Roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu. Zawiadomienie, o którym mowa w 

poprzedzającym zdaniu nastąpi zgodnie z punktem 14 (Zawiadomienia) Warunków Emisji.  

Prawo Emitenta do Przedterminowego Wykupu może zostać wykonane w każdym czasie przed Dniem Wykupu, 

zarówno w odniesieniu do wszystkich jak i części wyemitowanych i niewykupionych (nieumorzonych) Obligacji, 

jednak Przedterminowy Wykup nie może dotyczyć Obligacji stanowiących mniej niż 10% łącznej wartości 

nominalnej Obligacji, lub wszystkich niewykupionych Obligacji, w przypadku gdyby ich łączna wartość nominalna 

była niższa niż kwota wskazana powyżej. 

W przypadku Przedterminowego Wykupu części Obligacji w wyniku skorzystania przez Emitenta z Prawa 

Emitenta do Przedterminowego Wykupu, z zastrzeżeniem dobrowolnych zgłoszeń Obligacji do wykupu, Obligacje 

będą wykupowane od Obligatariuszy proporcjonalnie do stanu Obligacji zapisanych na ich Rachunkach Obligacji. 

Liczba Obligacji wykupowanych od poszczególnych Obligatariuszy zostanie ustalona zgodnie ze stosownymi 

Regulacjami, w szczególności §123 Szczegółowych Zasad, lub Regulacji, które go zastąpią. W przypadku 

Przedterminowego Wykupu części Obligacji w wyniku skorzystania przez Emitenta z Prawa Emitenta do 

Przedterminowego Wykupu, konieczne będzie zawieszenie obrotu Obligacjami w ASO. 
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Przedterminowy Wykup przeprowadzany w wyniku skorzystania przez Emitenta z Prawa Emitenta do 

Przedterminowego Wykupu nastąpi według ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami oraz za zapłatą 

Premii. 

3.6.2. Oprocentowanie 

Płatność Kwoty Odsetek 

Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub – w przypadku Przedterminowego 

Wykupu - Dnia Przedterminowego Wykupu (w obu przypadkach z wyłączeniem tego dnia). W każdym Dniu 

Płatności Odsetek każdy podmiot będący Obligatariuszem w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji 

uprawniony będzie do otrzymania Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z punktem 3 (Oprocentowanie) Warunków 

Emisji. Kwoty Odsetek będą płatne z dołu. Płatność Kwoty Odsetek dokonywana będzie za pośrednictwem 

KDPW na podstawie i zgodnie ze stosownymi Regulacjami. 

Okresy Odsetkowe 

Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (włącznie) do Pierwszego Dnia Płatności Odsetek 

(z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek 

(włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), przy czym ostatni Okres 

Odsetkowy zakończy się w dniu poprzedzającym Dzień Wykupu lub Dzień Przedterminowego Wykupu. 

Okresy Odsetkowe, Dni Płatności Odsetek oraz daty ustalenia praw do odsetek według stanu na datę Noty 

Informacyjnej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Ostatni Dzień Płatności Odsetek nastąpi w Dniu Wykupu 

lub Dniu Przedterminowego Wykupu. 

Okres 
Odsetkowy 

Pierwszy dzień Okresu 
Odsetkowego 

Dzień Płatności Odsetek 
(ostatni dzień Okresu 

Odsetkowego) 

Data ustalenia praw do odsetek 

1. 21.07.2015 21.01.2016 13.01.2016 

2. 21.01.2016 21.07.2016 13.07.2016 

3. 21.07.2016 21.01.2017 13.01.2017 

4. 21.01.2017 21.07.2017 13.07.2017 

5. 21.07.2017 21.01.2018 12.01.2018 

6. 21.01.2018 21.07.2018 13.07.2018 

7. 21.07.2018 21.01.2019 11.01.2019 

8. 21.01.2019 21.07.2019 12.07.2019 

9. 21.07.2019 21.01.2020 13.01.2020 

10. 21.01.2020 21.07.2020 13.07.2020 

11 21.07.2020 21.01.2021 13.01.2021 

12 21.01.2021 21.07.2021 13.07.2021 

 

Naliczanie odsetek 

Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. 
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W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana jest za okres krótszy niż pierwotny Okres Odsetkowy wskazany w 

Suplemencie, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od poprzedniego Dnia Płatności 

Odsetek (włącznie) albo Dnia Emisji (włącznie) w przypadku Pierwszego Okresu Odsetkowego, do dnia, w 

którym Obligacje zostaną wykupione (z wyłączeniem tego dnia). 

W przypadku opóźnienia (z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w podpunkcie 7.2.1(a) Warunków Emisji) w 

zapłacie całości lub części Należności Głównej lub Kwoty Odsetek, Obligatariuszowi będą przysługiwały odsetki 

naliczane od dnia powstania opóźnienia (włącznie) do dnia zapłaty (z wyłączeniem tego dnia) w wysokości 

równiej stawce Stopy Procentowej dla ostatniego Okresu Odsetkowego, powiększonej o Dodatkową Marżę 

Odsetkową (jednak bez podwójnego doliczania Dodatkowej Marży Odsetkowej, w przypadku, gdy przed 

zakończeniem ostatniego Okresu Odsetkowego wystąpił inny Przypadek Naruszenia). 

W żadnym przypadku kwota jakichkolwiek odsetek z tytułu Obligacji nie ulegnie kapitalizacji i nie będą naliczane 

odsetki od takiej kwoty odsetek. 

Obliczenie Kwoty Odsetek 

Odsetki przypadające na jedną Obligację będą naliczane według następującej formuły:  

K = SP * N * L / 365 

Gdzie: 

K oznacza Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji, 

SP oznacza ustaloną Stopę Procentową, 

N oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, 

L oznacza liczbę dni w tym Okresie Odsetkowym, 

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie 

zaokrąglane w górę). 

Ustalenie Stopy Procentowej 

Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie stawka Stopy Bazowej określonej w Suplemencie, 

powiększona o Marżę Odsetkową wskazaną w Suplemencie. 

Stawka Stopy Bazowej zostanie określona zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji przez Agenta 

Emisji w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej.  

W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie będzie dostępna w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, będzie ona równa 

średniej arytmetycznej stóp podanych Agentowi Emisji przez Banki Referencyjne po odrzuceniu najwyższej i 

najniższej stopy podanej przez Banki Referencyjne, przy czym – jeśli będzie to konieczne – będzie ona 

zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku (a 0,00005 będzie zaokrąglone w górę). 
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W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Bazowa 

będzie równa ostatniej dostępnej Stopie Bazowej, opublikowanej przed Dniem Ustalenia Stopy Procentowej, dla 

depozytów o czasie trwania wskazanym w Suplemencie, wyrażonych w złotych. 

W razie wystąpienia Przypadku Naruszenia, za okres od 5. Dnia Roboczego przypadającego po dniu, w którym 

wystąpił taki Przypadek Naruszenia (włącznie) do 5. Dnia Roboczego od dnia, w którym taki Przypadek 

Naruszenia lub zdarzenie ustanie, lub do Dnia Wykupu, bądź do Dnia Przedterminowego Wykupu, w zależności 

od tego, który dzień nastąpi wcześniej (z wyłączeniem tego dnia), Stopa Procentowa zostanie podwyższona o 

Dodatkową Marżę Odsetkową wskazaną w Suplemencie.  

Informacje odnośnie wysokości Stopy Procentowej będą udostępniane zgodnie ze stosownymi Regulacjami. 

Przepisy o odsetkach ustawowych nie będą miały zastosowania do należności wynikających z Obligacji lub z nimi 

związanych. 

3.7. Wysokość i formy zabezpieczenia 

Nie dotyczy. Obligacje nie zostały zabezpieczone. 

3.8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie 
propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego 
wykupu Obligacji 

Szacunkowa wartość zobowiązań Emitenta na dzień 31.03.2015 r. wynosiła 3.225,4 mln PLN. Perspektywy 

kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie 

oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta w wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających 

z przepisów prawa. 

3.9. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom Obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, 
które ma być sfinansowane z emisji 

Nie dotyczy. Przedsięwzięcie nie zostało określone. 

3.10. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne 

Nie dotyczy. Obligacje nie przewidują spełniania przez Emitenta świadczeń niepieniężnych. 
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4. INFORMACJE O GRUPIE POLSAT (WYCIĄG Z MEMORANDUM OFERTOWEGO) 

Poniższy opis jest wyciągiem z memorandum ofertowego, które zostało załączone do propozycji nabycia 

Obligacji przesłanych do inwestorów w ramach oferty publicznej Obligacji („Memorandum Ofertowe”) i stanowi 

dokładne powtórzenie treści rozdziału Memorandum Ofertowego zatytułowanego „Informacje o Grupie Polsat”. 

Memorandum Ofertowe zostało sporządzone według stanu na dzień 2 lipca 2015 r. Wszelkie zmiany informacji 

opisanych poniżej, zaistniałe po dacie Memorandum Ofertowego, podlegają przekazaniu do wiadomości 

publicznej zgodnie z właściwymi przepisami prawa w formie raportów bieżących lub okresowych, o ile zaistnienie 

tych zmian rodzi po stronie Emitenta obowiązki informacyjne wynikające z dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu 

na rynku regulowanym lub wynikające ze statusu Emitenta jako spółki publicznej. Wszelkie odniesienia do daty 

Memorandum Ofertowego oznaczają odniesienie do dnia 2 lipca 2015 r. 

4.1. Wprowadzenie 

Grupa Polsat jest wiodącą grupą multimedialną w Polsce. W ramach prowadzonej działalności świadczymy 

kompleksowe, zintegrowane usługi medialne i telekomunikacyjne w następujących obszarach:  

 Usług płatnej telewizji cyfrowej, oferowanych przez Cyfrowy Polsat - największą w Polsce i 

czołową platformę satelitarną w Europie. Naszym klientom zapewniamy dostęp do ponad 160 

kanałów, w tym ponad 45 kanałów HD oraz nowoczesnych usług PPV, VOD Domowa 

Wypożyczalnia Filmowa, TV online, Catch-up TV oraz Multiroom. Poprzez wiodący na polskim 

rynku serwis IPLA świadczymy także usługi wideo online. 

 Mobilnych usług telekomunikacyjnych, obejmujących m.in. usługi głosowe oraz transmisji 

danych, które świadczymy przede wszystkim za pośrednictwem spółki zależnej Polkomtel – 

jednego z wiodących polskich operatorów telekomunikacyjnych; 

 Szerokopasmowego mobilnego Internetu, oferowanego pod dwiema alternatywnymi markami: 

Cyfrowy Polsat i Plus. Usługi te świadczymy również w nowoczesnej technologii LTE. 

Oferujemy najszersze pokrycie technologią LTE w Polsce, a nasi klienci uzyskują najwyższe 

prędkości transmisji danych spośród ofert udostępnianych przez krajowych operatorów 

mobilnych;  

 Nadawania i produkcji telewizyjnej poprzez Telewizję Polsat, wiodącego nadawcę 

komercyjnego na polskim rynku, oferującego 26 popularnych kanałów telewizyjnych, w tym 5 

HD.  

 Usług hurtowych na rynku międzyoperatorskim, obejmujących m.in. usługi interconnect, 

roaming krajowy i międzynarodowy, współdzielenie zasobów sieciowych, czy dzierżawę 

infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Naszą działalność prowadzimy w ramach dwóch segmentów biznesowych: w segmencie usług świadczonych 

klientom indywidualnym i biznesowym oraz w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej.  
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Nasze całkowite skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów w 2014 roku 

wzrosły do 7.409,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 292,5 mln zł. EBITDA wyniosła blisko 2.738,3 mln zł przy marży 

EBITDA na poziomie 38,5%. W pierwszym kwartale 2015 roku całkowite skonsolidowane przychody ze 

sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 2.329,0 mln zł, zysk netto - 170,8 mln zł, a 

EBITDA 896,6 mln zł przy marży EBITDA na poziomie 38,5%. 

4.2. Historia Grupy 

W 1996 roku została zawiązana spółka akcyjna pod nazwą Market S.A., stanowiąca podwaliny pod późniejszą 

działalność platformy satelitarnej Cyfrowy Polsat. Pierwsze dostawy sygnału satelitarnego zostały zrealizowane w 

grudniu 1999 roku. Początkowo platforma zapewniała bezpłatny dostęp. W latach 2000-2001 zostało zawarte 

porozumienie z Telewizją Polsat dotyczące działalności płatnej cyfrowej platformy satelitarnej, a nazwa spółki 

została zmieniona z Market S.A. na Polsat Cyfrowy S.A. W 2003 roku, dzięki uzyskaniu koncesji na 

bezprzewodowe rozprowadzanie satelitarnych programów radiowych i telewizyjnych, spółka stała się w pełni 

niezależnym operatorem platformy cyfrowej. W 2004 roku spółka przyjęła funkcjonującą do dziś nazwę Cyfrowy 

Polsat S.A. Od tego czasu rozpoczął się dynamiczny rozwój platformy – co rok Cyfrowy Polsat zwiększał liczbę 

abonentów o kilkadziesiąt procent, od ok. 400 tys. na koniec 2004 roku do ponad 3,5 mln w 2011 roku. W 2006 

roku uruchomiliśmy fabrykę, której zadaniem była produkcja autorskich dekoderów – do 2014 roku lat fabryka 

Cyfrowego Polsatu wyprodukowała ponad 6 mln nowoczesnych urządzeń, tylko na potrzeby Cyfrowego Polsatu. 

Przełomowy był 2008 roku, kiedy spółka po kilku miesiącach przygotowań zadebiutowała na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. W tym roku portfolio operatora poszerzyło się o usługi telefonii komórkowej 

świadczone w modelu infrastrukturalnego MVNO – aktywną sprzedaż tych usług Cyfrowy Polsat zakończył w 

2012 roku, wraz z nawiązaniem współpracy ze spółką Polkomtel. W kolejnym roku została uruchomiona kolejna 

nowa usługa – VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa, która do dzisiaj odnotowała kilka milionów pojedynczych 

wypożyczeń. 2010 roku obfitował w ważne dla spółki wydarzenia: do oferty został wprowadzony Internet mobilny 

w technologii HSPA+; na bazie swoich trzech podstawowych usług operator zaproponował klientom usługi 

zintegrowane – telewizję, Internet i telefonię komórkową w ramach jednej umowy, opłaty abonamentowej i 

faktury; spółka przeprowadziła transakcję zakupu spółki M.Punkt Holdings Ltd., będącej właścicielem 

dystrybutora usług telefonii komórkowej oraz ogłosiła transakcję zakupu 100% akcji Telewizji Polsat o wartości 

3,75 mld zł, która ostatecznie została sfinalizowana w 2011 roku, dzięki czemu Cyfrowy Polsat stał się wiodącą 

grupą medialną w Polsce. W 2011 roku Cyfrowy Polsat jako pierwszy polski operator wprowadził do oferty 

najszybszy i najnowocześniejszy Internet mobilny w rewolucyjnej technologii LTE, której liderem w rozwoju i 

sprzedaży, jako grupa, pozostaje do dzisiaj. W 2011 roku została również podpisana warunkowa umowa nabycia 

udziałów INFO-TV-FM sp. z o.o., w ramach której w styczniu 2012 roku Cyfrowy Polsat przejął częstotliwości do 

świadczenia usługi telewizji mobilnej oraz związane z nią decyzje rezerwacyjne, co jeszcze w czerwcu tego 

samego roku pozwoliło spółce uruchomić innowacyjną usługę TV Mobilna świadczoną w technologii DVB-T. W 

następnym roku Cyfrowy Polsat nabył 100% udziałów w spółkach tworzących m.in. serwis IPLA, będący liderem 

rynku online wideo w Polsce, po raz kolejny rozszerzając zakres prowadzonej działalności. Cyfrowy Polsat 

nawiązał również współpracę z Polkomtelem w zakresie wprowadzenia oferty usług łączonych oraz wzajemnej 

sprzedaży standardowych produktów. W 2013 roku Cyfrowy Polsat nabył 100% udziałów w spółce Polskie Media 

S.A., nadawcy kanałów TV4 i TV6. Kanały te dołączyły do portfolio Grupy Polsat, które obecnie liczy 26 kanałów 

o różnorodnej tematyce świadczonych pod marką POLSAT. W listopadzie 2013 roku została podpisana 

przedwstępna umowa nabycia przez Cyfrowy Polsat udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited, w 

całości kontrolującej Polkomtel – operatora sieci Plus. Transakcja o wartości 6,15 mld zł zakończyła się w maju 
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2014 roku, a Cyfrowy Polsat i Polkomtel utworzyły wiodącą grupę medialno-telekomunikacyjną w regionie oraz 

jedną z największych polskich firm. W 2014 roku Cyfrowy Polsat i sieć Plus, zgodnie ze strategią integracji 

produktów i usług dla nowoczesnego domu, uruchomili wspólny program – smartDOM. To unikalna propozycja 

odpowiadająca na potrzeby klientów i pozwalająca na korzystne łączenie nowoczesnych usług dla domu 

oferowanych przez sieć Plus, Cyfrowy Polsat i PlusBank, takich jak telefon, Internet LTE, telewizja satelitarna, 

usługi bankowe, a także prąd, dzięki czemu klient płaci mniej za domowe rachunki i generuje duże oszczędności. 

4.3. Strategia 

Nasza strategia zakłada, że będziemy tworzyć i dostarczać najatrakcyjniejsze treści telewizyjne, produkty 

telekomunikacyjne oraz inne usługi dla domu, klientów indywidualnych i biznesowych przy użyciu najlepszych i 

najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych, odpowiadających 

na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji. 

Naszym nadrzędnym celem jest pozycja lidera rynku rozrywki i telekomunikacji w Polsce. Zamierzamy ten cel 

osiągnąć, zarówno poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów i usług skierowanych do naszych klientów, jak 

i nabywanie oraz tworzenie najwyższej jakości treści programowych, a następnie dostarczanie ich zarówno do 

polskich gospodarstw domowych, jak i indywidualnych użytkowników. 

Głównymi elementami naszej strategii są: 

 budowa wartości naszej bazy klientów poprzez maksymalizację liczby użytkowników naszych 

usług oraz maksymalizację liczby usług oferowanych jednemu klientowi, przy jednoczesnym 

zwiększeniu ARPU i utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów; 

 maksymalizacja przychodów z produkowanych i kupowanych przez nas treści programowych 

poprzez ich szeroką dystrybucję, utrzymanie oglądalności nadawanych przez nas kanałów oraz 

poprawę profilu widza; oraz 

 efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii w ramach 

zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej. 

Budowa wartości naszej bazy klientów poprzez maksymalizację liczby użytkowników naszych usług oraz 
maksymalizację liczby usług oferowanych jednemu klientowi, przy jednoczesnym zwiększeniu ARPU i utrzymaniu 
wysokiego poziomu satysfakcji klientów 

Od początku naszej działalności udało nam się osiągnąć znaczny wzrost przychodów pochodzących z usług 

świadczonych naszym klientom i planujemy dalej zwiększać przychody i nasz udział w rynku poprzez działania 

marketingowe skierowane do naszych obecnych i przyszłych klientów.  

Nadrzędnym celem naszej strategii jest efektywne budowanie przychodów pochodzących ze sprzedaży usług dla 

naszych klientów. Zauważając zachodzące zmiany rynkowe, będziemy nadal tworzyć produkty gotowe sprostać 

zmieniającym się preferencjom naszych klientów.  

Czynnikiem, który będzie miał pozytywny wpływ na nasze przychody, jest możliwość dosprzedaży naszych 

obecnych i przyszłych produktów i usług (cross-selling) do obecnej bazy klientów Cyfrowego Polsatu i 
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Polkomtelu. Wraz z Polkomtelem tworzymy unikalne portfolio produktów, które jest jednocześnie adresowane do 

klientów obydwu operatorów. Właściwe wykorzystanie tego potencjału zarówno poprzez dosprzedaż 

pojedynczych produktów, jak i poprzez sprzedaż zintegrowanej oferty może w znaczący sposób zwiększyć liczbę 

usług na indywidualnego użytkownika, podnosząc tym samym średni przychód od klienta (ARPU). Dodatkowo, 

wykorzystując nasze połączone bazy klientów, zamierzamy nadal maksymalizować ilość dodatkowych usług dla 

domu lub klienta indywidualnego, które będziemy mogli zaoferować naszym klientom w miarę rozszerzania 

naszego portfolio produktów. 

W Polsce rynek usług zintegrowanych jest słabo rozwinięty, szczególnie poza dużymi miastami, przez co posiada 

znaczny potencjał wzrostu. Zamierzamy dalej poszerzać portfolio naszych produktów i usług, zarówno w oparciu 

o projekty własne, jak i strategiczne alianse czy akwizycje. Wierzymy, że kompleksowa i unikalna oferta usług 

łączonych oraz możliwość dosprzedaży usług dodatkowych, takich jak np. produkty finansowo-bankowe, bądź 

sprzedaż energii, świadczonych w ramach zróżnicowanych platform dystrybucji, będą decydować o naszej 

znaczącej przewadze konkurencyjnej, pozwalającej nam utrzymać bazę obecnych klientów oraz dającej szanse 

na pozyskanie nowych, zarówno na rynkach płatnej telewizji, telekomunikacyjnym jak i innych usług dla domu i 

klientów indywidualnych. 

Chcemy budować naszą pozycję na rynku usług łączonych między innymi poprzez pozyskanie jak największej 

liczby klientów usług dostępu do szerokopasmowego mobilnego Internetu. Usługi te stanowią najczęściej 

dosprzedawany produkt do obecnych klientów w ramach naszej oferty usług łączonych. Ponadto, wedle 

szacunków niezależnych ekspertów szerokopasmowy mobilny Internet jest najszybciej rozwijającą się 

technologią dostępu do sieci w Polsce. Wierzymy, że technologia mobilna (w szczególności LTE) pozwoli nam 

zaoferować wysokiej jakości usługi w obszarach zamieszkiwanych przez większość naszych klientów, co w 

połączeniu z korzyściami, jakie niesie świadczenie usług zintegrowanych, powinno przyczynić się do dalszej 

poprawy satysfakcji naszych klientów oraz dalszego zwiększenia wskaźnika ARPU. Oferując pakiety programowe 

charakteryzujące się atrakcyjną relacją jakości do ceny na rynku polskim, chcemy przyciągnąć jak najwięcej 

klientów do naszej platformy. Zamierzamy wykorzystywać zmiany zachodzące na polskim rynku płatnej telewizji 

i pojawiające się szanse związane z ewoluującymi potrzebami i oczekiwaniami konsumentów (tj. rosnące 

zainteresowanie usługami OTT (over-the-top) oraz wzrost konsumpcji mediów na urządzeniach mobilnych) i 

oferować klientom rozbudowany pakiet usług dodatkowych (VOD/PPV, Catch-up TV, internetowe serwisy wideo i 

muzyczne, Multiroom, TV Mobilna). Poprzez rozwój naszej oferty płatnej telewizji, wzbogaconej o 

komplementarne produkty i usługi, zamierzamy uzyskać zarówno wzrost ARPU, jak i zwiększenie satysfakcji i 

lojalności naszych klientów. 

Efektywne połączenie produktów telekomunikacyjnych i multimedialnych stwarza nowe możliwości dystrybucji 

treści telewizyjnych. W efekcie takiej kombinacji, atrakcyjne treści oraz szerokie spektrum naszych usług mogą 

być dostarczane za pomocą różnorodnych, niezawodnych kanałów dystrybucji – drogą satelitarną (DTH), w 

ramach naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), technologiami mobilnymi 3G i LTE – na wszystkie urządzenia 

klientów – od odbiorników TV przez komputery osobiste po tablety i smartfony. 

Maksymalizacja przychodów z produkowanych i kupowanych przez nas treści programowych poprzez ich 
szeroką dystrybucję, utrzymanie oglądalności nadawanych przez nas kanałów oraz poprawę profilu widza 

Produkowane i nadawane przez nas kanały telewizyjne posiadają silną i ugruntowaną pozycję na polskim rynku 

telewizyjnym oraz cieszą się wysoką oglądalnością w grupie docelowej. Obecnie w swoim portfolio posiadamy i 
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nadajemy 26 kanałów własnych, które swoją ofertą programową odpowiadają oczekiwaniom większości grup 

docelowych wśród polskiej widowni. Naszym celem jest utrzymanie oglądalności na stabilnym poziomie oraz 

konsekwentna poprawa profilu widza. Wierzymy, że poprzez rozsądne inwestycje programowe oraz szeroką 

dystrybucję naszych kanałów, profil naszego widza będzie ulegał stopniowej poprawie, co w konsekwencji będzie 

miało pozytywny wpływ na cenę czasu reklamowego.  

Drugim istotnym elementem budowy wartości tego segmentu jest jak najszersza dystrybucja produkowanych i 

kupowanych przez nas treści telewizyjnych, zarówno jeżeli chodzi o grupę odbiorców (FTA i telewizja płatna), jak 

i technologię dostępu (naziemna, satelitarna, internetowa). Wierzymy, że dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko 

maksymalizować korzyści płynące z jak najszerszej dystrybucji treści telewizyjnych, ale również poprawić 

satysfakcję naszych odbiorców/widzów, którzy sami mogą decydować, co, gdzie i kiedy oglądają. 

Efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii w ramach zintegrowanej grupy 
medialno-telekomunikacyjnej 

Jesteśmy zdania, że stworzenie zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej niesie za sobą szansę 

osiągnięcia wymiernych synergii i uzyskania istotnych przewag konkurencyjnych. W tym celu zidentyfikowaliśmy 

obszary, w ramach których zarządzamy bazą kosztową na poziomie całej Grupy: (i) obszar pozyskania, 

utrzymania i bieżącej obsługi klienta, polegający na integracji odpowiednich zespołów i procesów biznesowych; 

(ii) obszar techniki, w szczególności IT, polegający na uspójnieniu procesów i systemów informatycznych, 

obsługujących zarówno obszary biznesowe, jak i obszary wspierające działalność całej Grupy; (iii) synergie z 

zapleczem administracyjnym, dające możliwość czerpania korzyści ze skali działalności połączonych biznesów i 

dzielenia się wypracowanymi skutecznymi rozwiązaniami; (iv) korzyści płynące z obszaru integracji funkcji back-

office’owych bezpośrednio wspierających biznes. 

4.4. Przewagi konkurencyjne, szanse rynkowe i perspektywy rozwoju 

4.4.1. Przewagi konkurencyjne  

Jesteśmy wiodącą zintegrowaną grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie.  

Prowadzimy działalność w zdywersyfikowanych obszarach biznesu obejmujących płatną telewizję satelitarną, 

telefonię komórkową, szerokopasmowy mobilny dostęp do Internetu, jak również nadawanie i produkcję 

telewizyjną oraz telewizję mobilną.  

Jesteśmy największym dostawcą płatnej telewizji w Polsce oraz czołową platformą satelitarną w Europie pod 

względem liczby klientów. Od 2006 roku jesteśmy liderem na polskim rynku pod względem liczby aktywnych 

usług i udziału w rynku. Nasza spółka zależna Polkomtel, skupiająca swoją działalność na świadczeniu mobilnych 

usług telekomunikacyjnych pod marką Plus, jest jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych pod 

względem wielkości wygenerowanych przychodów oraz skali kontraktowej bazy usług telefonii mobilnej i 

mobilnego dostępu do Internetu szerokopasmowego. Jednocześnie w 2014 roku byliśmy jedną z dwóch 

wiodących prywatnych grup telewizyjnych w Polsce pod względem udziału w rynku reklamy oraz oglądalności, a 

nasz kanał główny zajął w tym okresie pozycję lidera udziału w oglądalności. 

Sprzedaż naszych usług płatnej telewizji, telefonii i Internetu dokonywana jest za pomocą najobszerniejszej 

spośród polskich operatorów sieci dystrybucji, obejmującej łącznie ponad 1.380 stacjonarnych punktów 



CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

INFORMACJE O GRUPIE POLSAT (WYCIĄG Z MEMORANDUM OFERTOWEGO) 
 

 

 
 
 

51 

sprzedaży. Równolegle oferujemy nasze usługi w alternatywnych kanałach telesprzedażowych, door-to-door oraz 

online poprzez sklep internetowy. Dodatkowo Polkomtel posiada osobne kanały sprzedaży i obsługi klientów 

biznesowych, dedykowane do obsługi konkretnych grup klientów w zależności od ich skali działalności i 

potencjału przychodowego, jak również rozległą sieć dystrybucji usług przedpłaconych. 

Posiadamy dobrze rozpoznawalne marki i cieszymy się dobrą opinią wśród klientów i widzów.  

Marki Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu, Telewizji Polsat, IPLI oraz kanałów TV4 i TV6 są rozpoznawalne przez 

polskich konsumentów i wierzymy, że kojarzone są z wysoką jakością usług skierowanych dla całej rodziny w 

atrakcyjnej cenie. Według GFK Polonia posiadamy najwyższą (87%) spontaniczną rozpoznawalność marki wśród 

operatorów cyfrowej telewizji satelitarnej w Polsce (procent grupy docelowej, który bez pomocy ankietera jest w 

stanie podać nazwę marki - „Wizerunek Operatorów Płatnej Telewizji”, realizacja GFK Polonia, październik 2013, 

N=700). Plus jest najbardziej znaną marką wśród operatorów komórkowych na rynku usług głosowych. Ponadto 

Plus jest najbardziej lubianą marką wśród głównych operatorów rynkowych, najczęściej wymienianym 

operatorem godnym zaufania, oraz posiadającym najszybszy Internet mobilny (m.in. najlepszy zasięg, najlepsza 

oferta Internetu mobilnego LTE), (Grupa IQS, XI-XII 2013, Tracking kondycji marek w segmentach VOICE i 

INTERNET, N=3.150, N=4.950).  

Także nasze biuro reklamy Polsat Media zostało najlepiej ocenionym biurem reklamy telewizyjnej w 2014 roku 

spośród wszystkich biur reklamy telewizyjnej działających na polskim rynku. Polsat Media zyskało najwyższe 

oceny w takich kategoriach jak: szybko i sprawnie reaguje na potrzeby klienta, gwarantuje wysoki poziom obsługi 

przez handlowców, rozlicza się dokładnie po zakończeniu kampanii. Ponadto redakcja „Media i Marketing Polska” 

oceniła nasze biuro jako najbardziej kreatywne. W zastosowanej przez magazyn MiMP pięciopunktowej skali, 

gdzie 5 jest oceną maksymalną, ogólny wynik Polsat Media wyniósł 4,03 (dla porównania: TVP – 3,72; IDMnet – 

3,62; Atmedia – 3,50; TVN Media – 3,48). Wśród ankietowanych znaleźli się pracownicy domów mediowych lub 

agencji reklamowych odpowiedzialnych za media. 

Uważamy, że nasza pozycja największego operatora płatnej telewizji w Polsce i dobre relacje z licencjodawcami 

pozwalają na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w pozyskiwaniu programów wysokiej jakości na korzystnych 

warunkach rynkowych. Naszym zdaniem poprzez oferowanie wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych oraz 

pakietów programowych w konkurencyjnych cenach podnosimy atrakcyjność naszych usług.  

Posiadamy największą w kraju bazę klientów, której możemy dosprzedawać szerokie portfolio usług.  

W efekcie akwizycji Polkomtelu Grupa Cyfrowy Polsat posiada największą bazę unikalnych klientów, złożoną z 

dotychczasowych indywidualnych klientów Cyfrowego Polsatu i Plusa, klientów biznesowych i korporacyjnych 

oraz użytkowników usług przedpłaconych. W skład tej bazy wchodzi 6,1 miliona unikalnych klientów, związanych 

z nami terminowymi bądź bezterminowymi usługami kontraktowymi, które wiążą się z generowaniem regularnych 

comiesięcznych przychodów. Nasza strategia zakłada dosprzedaż do tej bazy szerokiego portfolio usług 

telekomunikacyjnych, telewizyjnych i innych, świadczonych przez nasze spółki samodzielnie bądź w partnerstwie 

z innymi podmiotami, celem zwiększania kwoty przychodów generowanych przez unikalnych klientów. Wierzymy, 

iż dosprzedaż usług do własnej bazy pozwoli nam zwiększać nasze przychody w sposób efektywny kosztowo, 

jednocześnie oferując klientom atrakcyjne cenowo warunki, co powinno zwiększać satysfakcję i lojalność naszych 

klientów.  
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Świadczymy usługi zintegrowane.  

Od czerwca 2010 roku świadczymy usługi zintegrowane, składające się z usług płatnej telewizji satelitarnej, 

dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych. Jesteśmy jedynym płatnym operatorem DTH w Polsce, który 

oferuje pełne usługi zintegrowane, co jest naszą znaczącą przewagą konkurencyjną na polskim rynku płatnej 

telewizji satelitarnej. Jednocześnie jesteśmy jedynym operatorem telekomunikacyjnym, który oferuje usługi 

zintegrowane, obejmujące płatną telewizję świadczoną na bazie własnych aktywów i infrastruktury, co zapewnia 

nam większą elastyczność cenową i sprawniejsze działanie operacyjne na konkurencyjnym rynku. 

Świadczenie usług w modelu zintegrowanym pozwala zaoferować klientom atrakcyjne warunki cenowe, przy 

jednoczesnym uproszczeniu procesu obsługi klienta, co powinno przełożyć się na zwiększenie jego satysfakcji i 

lojalności, a tym samym zmniejszenie wskaźnika churn. Uważamy, że podobnie jak preferencje konsumentów 

wysoko rozwiniętych krajów europejskich, także preferencje ludności Polski będą podążały w kierunku usług 

zintegrowanych, co będzie wzmacniać naszą przewagę konkurencyjną.  

Jesteśmy liderem usługi dostępu do Internetu w technologii LTE. 

Jako pierwszy komercyjny dostawca w Polsce, w trzecim kwartale 2011 roku rozpoczęliśmy świadczenie usług 

szerokopasmowego Internetu w technologii LTE. Przewaga technologii LTE w porównaniu do HSPA+ czy UMTS 

polega na większej pojemności i szybkości transmisji przy mniejszych opóźnieniach, dzięki czemu użytkownicy 

mogą swobodnie korzystać z usług interaktywnych i multimedialnych, wymagających dużej przepustowości i 

transmisji w czasie rzeczywistym, jak gry online, komunikacja wideo czy telewizja HD przez Internet. 

Usługi dostępu do Internetu w technologii LTE, które oferujemy, świadczone są na bazie unikalnego w skali 

Polski ciągłego 20 MHz bloku pasma 1800 MHz. Żaden z naszych konkurentów nie posiada aktualnie dostępu do 

analogicznego pod względem szerokości ciągłego bloku pasma 1800 MHz, przez co jako jedyni w Polsce 

jesteśmy w stanie świadczyć usługę transmisji LTE w maksymalnie dostępnej prędkości 150 Mb/s. Dodatkowo, w 

marcu 2015 roku, na bazie umowy o świadczenie usług na warunkach hurtowych zawartej z Grupą Midas, 

uzyskaliśmy jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Polsce dostęp do technologii LTE świadczonej przy 

wykorzystaniu pasma 800 MHz, przez co na koniec marca 2015 roku świadczone przez nas usługi w oparciu o 

technologię LTE docierały do ponad 90% Polaków. 

Jakość świadczonej przez nas usługi LTE potwierdzona została szeregiem niezależnych badań i testów 

konsumenckich, które wskazywały, iż nasi klienci korzystają z najszybszego w kraju mobilnego dostępu do 

Internetu. 

Dysponujemy częstotliwościami umożliwiającymi świadczenie usług w technologii DVB-T.  

Poprzez spółkę INFO-TV-FM sp. z o.o. jesteśmy właścicielem częstotliwości z zakresu 470-790 MHz 

przeznaczonych do świadczenia mobilnych audiowizualnych usług medialnych w technologii DVB-T. Posiadane 

częstotliwości umożliwiają nam oferowanie usług płatnej telewizji na kolejnym polu dostarczania rozrywki 

klientom, jakim jest telewizja mobilna, która w naszej usłudze dostępna jest na najbardziej popularnych 

urządzeniach przenośnych, a także poprzez najnowszy dekoder DVB-T naszej produkcji. Na koniec 2014 roku w 

zasięgu multipleksu znajdowało się około 5 mln gospodarstw domowych i około 15 mln osób.  
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Prowadzimy wieloplatformową dystrybucję treści wideo online oraz posiadamy własną technologię dystrybucji 
treści internetowych.  

Poprzez nasz serwis wideo online IPLA, jesteśmy jedyną grupą w Polsce udostępniającą ofertę wideo za pomocą 

tak szerokiego wachlarza urządzeń tj. komputery/laptopy, tablety, smartfony, telewizory z dostępem do Internetu, 

dekodery, konsole do gier oraz kina domowe. Naszym celem jest udostępnienie bogatej propozycji treści 

audiowizualnych za pomocą dowolnego typu urządzenia, które może służyć do odtwarzania multimedialnych 

plików online. Dążymy do tego, żeby każdy typ platformy był wspierany przez wszystkich najważniejszych 

producentów sprzętu oraz systemy operacyjne.  

Posiadamy także unikalne kompetencje technologiczne w obszarze kodowania i strumieniowania treści 

audiowizualnych w Internecie, jak i optymalizacji dystrybucji tego typu sygnału. W odróżnieniu od konkurencji, w 

naszej platformie dystrybucji wideo online IPLA, stosujemy autorskie rozwiązania, co pozwala nam tworzyć usługi 

optymalnie dostosowane do ograniczeń infrastruktury internetowej w Polsce oraz możliwości zewnętrznych 

systemów, z którymi integrujemy nasze aplikacje. Dzięki temu możemy oferować wyższej jakości usługi niż 

powszechnie stosowane rozwiązania, np. nasz system kodowania strumienia wideo w jakości HD pozwala 

przesyłać sygnał przy zajęciu o połowę mniejszego łącza internetowego niż zastosowania zaimplementowane 

przez inne podmioty działające na polskim rynku. Optymalizowanie technologii ma więc bezpośrednie 

przełożenie na sukces naszych projektów, zwiększanie ich potencjału pod względem zasięgu oraz liczby 

równoczesnych widzów. 

Kontrolujemy proces produkcji dekoderów. 

Jako jedyny operator na polskim rynku posiadamy w ofercie dekodery własnej produkcji. W listopadzie 2007 roku 

uruchomiliśmy własną produkcję dekoderów SD, w kwietniu 2010 roku rozpoczęliśmy produkcję dekoderów HD, 

w 2012 roku dekodera DVB‐T, a w 2013 roku dekodera PVR. Do końca pierwszego kwartału 2015 roku z 

naszych taśm produkcyjnych zjechało już ponad 6,6 milionów nowoczesnych urządzeń, z czego 4,5 miliona 

dekoderów HD. Kontrolujemy cały proces produkcji dekoderów począwszy od fazy projektu sprzętu oraz 

oprogramowania aż po produkcję we własnym zakładzie jak i u podwykonawców. Umożliwia nam to produkcję 

sprzętu wysokiej jakości przy zauważalnie niższych kosztach w porównaniu do cen zakupu dekoderów od 

zewnętrznych producentów. Funkcjonalności dekoderów projektujemy na podstawie zbadanych oczekiwań 

naszych klientów, dzięki czemu mamy pewność, że trafia do nich sprzęt w pełni zaspokajający ich potrzeby. 

Natomiast rozwijanie oprogramowania przez działy wewnętrzne sprawia, że mamy możliwość szybkiego 

reagowania na pojawiające się nowe wymagania klientów.  

Jesteśmy właścicielem największego portfolio kanałów telewizyjnych w Polsce.  

Portfolio kanałów Grupy Polsat składa się z 26 stacji, w tym 5 kanałów HD. Wśród nadawanych przez nas 

kanałów znajdują się kanały rozrywkowe, sportowe, informacyjne, lifestyle, filmowe oraz dla dzieci. Jest to 

największe i najbardziej różnorodne portfolio kanałów na polskim rynku dające nam pozycję lidera pod względem 

udziału w oglądalności wśród prywatnych grup telewizyjnych w Polsce. Wierzymy, że atrakcyjne treści 

programowe dają nam znaczącą przewagę konkurencyjną. Posiadamy podpisane kontrakty z największymi 

studiami filmowymi, takimi jak Sony Pictures Television, International 20th Century Fox, The Walt Disney 

Company czy Warner Bros International TV Distribution, które zapewniają nam dostęp do szerokiego wyboru 

najbardziej atrakcyjnych filmów i seriali. Nasza bezpośrednia produkcja koncentruje się głównie na programach 
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rozrywkowych i serialach opartych na formatach międzynarodowych, jak również na naszych własnych 

koncepcjach. Oferujemy także szeroki wybór transmisji sportowych, w tym m.in. eliminacji do Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej Francja 2016 oraz meczu finałowego Euro 2016, eliminacji do Mundialu 2018, Mistrzostw Europy 

w siatkówce i w piłce ręcznej, gal bokserskich i mieszanych sztuk walki, Rajdowych Mistrzostw Świata, wyścigów 

Formuły 1, Wimbledon i wielu innych dyscyplin.  

Dysponujemy wysokiej jakości infrastrukturą telekomunikacyjną i szerokim pasmem częstotliwości.  

Świadczymy usługi telekomunikacyjne za pomocą wysokiej jakości, nowoczesnej sieci mobilnej. Nasza sieć to 

zintegrowana sieć 2G/3G bazująca na technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/HSPA DC jak 

również CDMA, na bazie których świadczymy usługi głosowe, transmisji danych, usługi hurtowe oraz szerokie 

portfolio usług dodanych. Posiadamy rezerwacje dotyczące szerokiego portfolio częstotliwości 

telekomunikacyjnych, obejmującego pasma 420, 900, 1800 i 2100 MHz. Dodatkowo współpracujemy z Grupą 

Midas, wspólnie z którą rozwijamy usługi w technologiach LTE i HSPA+ na bazie częstotliwości i elementów 

infrastruktury należących bądź użytkowanych przez Grupę Midas. W efekcie tego na koniec marca 2015 roku 

zasięg naszych usług mobilnych świadczonych w technologiach 2G i 3G (w tym transmisja danych w technologii 

HSPA+) docierał do niemal całej populacji Polski, podczas gdy ponad 90% Polaków mogło korzystać z 

technologii LTE. 

Dzięki naszej sieci mobilnej jesteśmy w stanie dotrzeć z usługami telekomunikacyjnymi do rzadziej 

zamieszkanych podmiejskich i wiejskich obszarów Polski ponosząc znacząco niższy koszt niż operatorzy kablowi 

czy stacjonarni. Pozwala nam to budować silną pozycję w mniejszych miastach i nisko zurbanizowanych 

terytoriach kraju oraz efektywnie kosztowo docierać z usługami telekomunikacyjnymi do dotychczasowych 

klientów Cyfrowego Polsatu, którzy w dużej części zamieszkują te właśnie obszary. Z uwagi na wysoki koszt 

budowy nowej sieci, uruchomienia działalności oraz bariery regulacyjne związane z uzyskaniem dostępu do 

częstotliwości, będziemy w dalszym ciągu korzystać z silnej pozycji rynkowej w tych obszarach. 

Nowi gracze muszą pokonać istotne bariery prawne i operacyjne oraz pozyskać dostęp do częstotliwości 
radiowych, aby skutecznie konkurować na rynkach, na których działamy.  

Uważamy, że istotne bariery wejścia nowych graczy na polski rynek płatnej telewizji, rynek telekomunikacyjny 

oraz rynek nadawców telewizyjnych pozwolą nam utrzymać wiodącą pozycję na wszystkich tych segmentach 

rynku. W przeciwieństwie do potencjalnych nowych uczestników na polskim rynku płatnej telewizji, czerpiemy 

korzyści z efektu skali oraz lojalnej bazy klientów i możemy rozłożyć stosunkowo wysoki koszt niezbędnych 

technologii na naszą dużą bazę klientów, a także dysponujemy większą siłą przetargową wynikającą z naszej 

pozycji lidera. Z kolei wejście na rynek telefonii mobilnej wymaga uzyskania bezpośredniego dostępu do 

częstotliwości telekomunikacyjnych oraz bardzo kosztownych i czasochłonnych inwestycji w sieć 

telekomunikacyjną bądź uzyskania płatnego dostępu do pasma radiowego za pośrednictwem jednego z 

istniejących czterech operatorów mobilnych. Obecnie spektrum pasma alokowanego do technologii mobilnych 

zostało już jednak niemal całkowicie rozdystrybuowane pomiędzy aktualnych uczestników rynku i scenariusz 

pojawienia się dodatkowego telekomunikacyjnego operatora infrastrukturalnego wydaje się mało 

prawdopodobny. Z kolei operatorzy, którzy świadczą usługi mobilne na bazie płatnego dostępu do istniejących 

sieci mobilnych, nie uzyskali dotychczas w Polsce skali działalności, która mogłaby stanowić dla nas znaczące 

zagrożenie konkurencyjne. 
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Mamy silne, stabilne i zróżnicowane przepływy finansowe.  

Nasze przychody generujemy poprzez dwa różne strumienie przychodów: (i) segment usług świadczonych 

klientom indywidualnym i biznesowym oraz (ii) segment nadawania i produkcji telewizyjnej. W segmencie usług 

świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym, nasza wysoka baza klientów, miesięczne przychody 

subskrypcyjne oraz stosunkowo niski wskaźnik churn zapewnia nam znaczną przewidywalność przyszłych 

przychodów i stabilne przepływy pieniężne, które historycznie okazały się odporne nawet w okresie trudnych 

warunków ekonomicznych.  

W przypadku naszej bazy kosztowej skupiamy się m.in. na inicjatywach zmierzających do rozwoju własnych 

usług i systemów w celu poprawy jakości i efektywności. Przykładem jest nasza własna fabryka dekoderów, 

własne rozwiązania IT, czy też centralizacja niektórych funkcji back-office w ramach całej Grupy.  

Doświadczona kadra zarządcza.  

Nasz zarząd składa się z kadry zarządzającej, która sprawowała funkcje członków zarządów lub piastowała 

stanowiska kierownicze w spółkach sektora mediowego, telewizyjnego oraz telekomunikacyjnego i posiada duże 

doświadczenie w tych branżach. Ponadto nasze oba segmenty biznesowe są zarządzane przez doświadczonych 

menedżerów, którzy posiadają ekspercką wiedzę i dogłębne zrozumienie rynków, na których prowadzimy 

działalność, zwłaszcza w odniesieniu do sprzedaży i marketingu, zarządzania relacjami z klientami, technologii i 

finansów. Nasza kadra zarządzająca posiada znaczące osiągnięcia we wzroście naszej bazy klientów i udziału w 

rynku, a także we wprowadzaniu nowych produktów na konkurencyjnym rynku przy jednoczesnej kontroli 

kosztów i zwiększaniu przepływów pieniężnych.  

4.4.2. Szanse rynkowe  

Naszym zdaniem Polska jest z wielu powodów atrakcyjnym rynkiem dla świadczonych przez nas obecnie oraz 

planowanych na przyszłość produktów i usług. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej. 

Niskie nasycenie usługami zintegrowanymi, w szczególności na obszarach nisko zurbanizowanych.  

Usługi zintegrowane w Polsce świadczone są głównie przez operatorów telewizji kablowych oraz wybranych 

operatorów telekomunikacyjnych. Oferta tych operatorów kierowana jest głównie do klientów zamieszkujących 

duże i średnie miasta, co wynika z zasięgu geograficznego ich infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Według raportu Komisji Europejskiej „E-Communications Household Survey” z czerwca 2014 roku nasycenie 

usługami zintegrowanymi (definiowanymi jako więcej niż jedna usługa w ramach oferty jednego operatora) w 

styczniu 2014 roku wynosiło w Polsce 21% podczas gdy w Unii Europejskiej sięgało 46%, a w Belgii i Holandii 

sięgało bądź przekraczało 70%. Wierzymy, że w związku z niskim nasyceniem usługami zintegrowanymi oraz 

słabą jakością usług stacjonarnego dostępu do Internetu oferowanych na terenach nisko zurbanizowanych, 

Grupa Cyfrowy Polsat ma szansę stać się wiodącym dostawcą wysokiej jakości usług zintegrowanych w Polsce.  

Rozwój rynku internetowego w Polsce.  

Dostęp do Internetu w Polsce w 2014 roku posiadało 74,8% gospodarstw domowych, a około 71,1% do Internetu 

szerokopasmowego (wg Głównego Urzędu Statystycznego, „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r.”) 
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przy średniej 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej na poziomie 78% (Internet szerokopasmowy wg 

Eurostatu). Odsetek gospodarstw domowych mających dostęp do Internetu szerokopasmowego był 

zróżnicowany m.in. w zależności od miejsca zamieszkania – w dużych miastach wyniósł 77,5%, natomiast na 

obszarach wiejskich 66,7%. Według szacunków PMR (raport „Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014, 

Prognozy rozwoju na lata 2014-2018”, sierpień 2014), w 2014 roku w Polsce było około 12,5 miliona klientów 

Internetu szerokopasmowego, z czego 40% stanowili klienci Internetu mobilnego. Według prognoz PMR, do 2018 

roku liczba użytkowników korzystających z Internetu szerokopasmowego ma wzrosnąć o 19% przy wzroście 

Internetu mobilnego na poziomie około 34% (dane dotyczące Internetu mobilnego obejmują wyłącznie klientów 

usługi korzystających z modemu i komputera). Głównymi motorami rozwoju Internetu mobilnego w perspektywie 

długoterminowej będą m.in.: wzrost prędkości przesyłu danych, rosnąca popularność urządzeń przenośnych (tj. 

laptopy, smartfony, tablety) i relatywnie niski koszt tworzenia infrastruktury bezprzewodowej obejmującej nisko 

zurbanizowane tereny. 

Rozwój rynku nowych technologii i urządzeń a wraz z nimi wzrost dostępu do treści audiowizualnych i ich 
konsumpcji.  

Wraz z ekspansją rynku nowych technologii, dynamicznie rośnie liczba posiadanych przez konsumentów 

urządzeń mobilnych: laptopów, tabletów i smartfonów czy też odbiorników telewizyjnych typu Smart TV. 

Powoduje to dynamiczny wzrost dostępu do materiałów wideo, a co za tym idzie również wzrostu ich 

oglądalności. Według Ericsson Mobility Report wideo jest największym i najszybciej rozwijającym się segmentem 

mobilnej transmisji danych. Oczekuje się, że do 2020 roku zużycie danych wiążące się z oglądaniem wideo 

będzie rosło średniorocznie o 45% sięgając w 2020 roku około 55% całego ruchu danych mobilnych. Konsumenci 

oczekują od dostawców możliwości oglądania telewizji na każdym posiadanym ekranie, w dowolnym miejscu i 

czasie. W tej grupie widzimy perspektywiczny segment odbiorców nie tylko usług telewizyjnych, ale też 

możliwości monetyzacji naszego kontentu audiowizualnego. Jednocześnie wspomniany trend przekładał się 

będzie na wzmożony popyt ze strony naszych klientów na usługi transmisji danych na urządzeniach mobilnych, 

co wiązało się będzie z rosnącym strumieniem przychodów ze sprzedaży tych usług dla naszych klientów. 

Wzrost popularności smartfonów.  

Powszechnym trendem w zakresie rynku telefonii mobilnej jest zastępowanie tradycyjnych modeli telefonów, 

użytkowanych głównie z myślą o komunikacji głosowej, przez smartfony projektowane pod kątem komunikacji 

przy użyciu transmisji danych. Według danych własnych, udział sprzedaży smartfonów pośród wszystkich 

telefonów sprzedanych klientom sieci Plus wzrósł z 61% w czwartym kwartale 2012 roku do 85% w pierwszym 

kwartale 2015 roku, przez co odsetek użytkowników smartfonów w sieci Plus wzrósł z 26% na koniec 2012 roku 

do 47% szacowanych na koniec pierwszego kwartału 2015 roku. Jednocześnie, według prognoz emarketer.com 

z grudnia 2014 roku, liczba smartfonów użytkowanych w Polsce wzrośnie pomiędzy 2014 a 2018 rokiem o około 

64% (z 12,7 miliona do 20,8 miliona sztuk). Stały wzrost popularności smartfonów wraz ze wzrostem ich 

zaawansowania technologicznego będzie powodował rosnący popyt na pakiety mobilnej transmisji danych 

kupowane przez użytkowników naszej sieci, co z kolei powinno pozytywnie przekładać się na poziom ARPU 

generowanego przez naszych klientów. 
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Rozwój rynku reklamy w Polsce.  

Popyt na emisję reklam uzależniony jest w dużym stopniu od ogólnych warunków gospodarczych. Dom mediowy 

ZenithOptimedia przewiduje, że w 2015 roku całkowite wydatki netto na reklamę telewizyjną odnotują wzrost na 

poziomie 2,6%. Zważywszy na to, że telewizja jest bardzo efektywnym medium reklamowym i biorąc pod uwagę 

relatywnie niski poziom wydatków na reklamę w Polsce na mieszkańca i jako odsetek PKB w porównaniu do 

innych rynków europejskich, wierzymy, że rynek reklamy telewizyjnej w Polsce wciąż charakteryzuje się dużym 

potencjałem wzrostu w perspektywie długoterminowej. Warto zaznaczyć, iż pomimo wzrostu znaczenia nowych 

mediów, szacuje się, że telewizja wciąż będzie atrakcyjną i popularną formą spędzania czasu, głównie dzięki 

nowym możliwościom technicznym, takim jak m.in. coraz większa oferta kanałów nadawanych w HD, VOD oraz 

dzięki rosnącej liczbie odbiorników z dostępem do Internetu. 

Dynamiczny wzrost odnotowuje rynek reklamy internetowej, którego wydatki na reklamę w 2014 roku według 

badania IAB AdEx wzrosły rok do roku o 7,2% i wyniosły 2,6 mld zł, natomiast wydatki segmentu reklamy wideo, 

z którego bezpośrednio pochodzą nasze wpływy, wzrosły o 16% i stanowiły 7,5% całkowitych wydatków reklamy 

internetowej (wzrost o 0,6 pp. w stosunku do 2013 roku). Według prognoz PwC (Global entertainment and media 

outlook: 2014–2018) średni wzrost wydatków na reklamę wideo online w latach 2013-2018 w Polsce wyniesie 

45,1% (CAGR). Uważamy, że dzięki pozycji lidera rynku wideo online (poprzez telewizję internetową IPLA) 

możemy stać się beneficjentem wzrostu tego perspektywicznego segmentu rynku reklamy. 

Rosnące znaczenie kanałów tematycznych.  

Głównym trendem na polskim rynku telewizyjnym w ciągu ostatnich kilku lat jest rosnące znaczenie kanałów 

tematycznych. Kanały tematyczne to kanały telewizyjne rozpowszechniane głównie drogą kablowo-satelitarną 

(płatną) oraz naziemną poprzez multipleksy (bezpłatną) specjalizujące się w sprofilowanych treściach, takich jak 

np. programy dla dzieci, filmy, sport, styl życia, informacje lub pogoda. Segment kanałów tematycznych w 2014 

roku osiągnął 46,7% udziału w oglądalności w porównaniu do 44,3% w 2013 roku (NAM, wszyscy 16-49, cała 

doba, wszystkie stacje z wyłączeniem kanałów: Polsat, TVP1, TVP2, TVN, TV4, TV Puls, TVN7). Nadawcy, 

którzy mają dostęp do kanałów tematycznych oraz zintegrowanych platform medialnych (tak jak Grupa Cyfrowy 

Polsat) mogą potencjalnie skorzystać na kanałach niszowych poprzez sprofilowane, a przez to bardziej 

efektywne w dotarciu do konsumenta reklamy.  

4.4.3. Perspektywy rozwoju  

Perspektywy rozwoju w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym 

Jesteśmy największą w Polsce grupą medialno-telekomunikacyjną, która posiada unikalne portfolio produktów i 

usług, obejmujące płatną telewizję, mobilną telefonię, transmisję danych i szerokopasmowy mobilny Internet, jak 

również szeroką gamę usług komplementarnych, takich jak usługi VOD, PPV, Multiroom, serwisy online wideo i 

telewizja mobilna. Zgodnie z założeniami naszej strategii, prowadzimy działania marketingowe i sprzedażowe 

ukierunkowane zarówno na dosprzedaż pojedynczych produktów i usług (cross-selling) do połączonych baz 

klientów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, jak i na sprzedaż naszej zintegrowanej oferty.  

Polski rynek usług zintegrowanych cechuje niski poziom rozwoju. Badania Komisji Europejskiej wskazują, że 

nasycenie usługami zintegrowanymi w Polsce jest o połowę niższe niż średnia dla Unii Europejskiej. 
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Jednocześnie obserwujemy wzrost zainteresowania konsumentów usługami łączonymi, co znajduje 

odzwierciedlenie w doskonałych wynikach sprzedaży naszej ofert zintegrowanej smartDOM. Wierzymy, że dzięki 

unikalnemu połączeniu usług płatnej telewizji satelitarnej z usługami telekomunikacyjnymi, w szczególności 

dostępem do mobilnego szerokopasmowego Internetu w technologii LTE, będziemy w stanie wykorzystać 

potencjał wzrostu polskiego rynku usług łączonych. Zwiększanie liczby usług na jednego klienta umożliwia nam 

kreowanie wzrostu średniego przychodu od klienta (ARPU) i stanowi skuteczne narzędzie lojalizacji klienta.  

Oferowany przez nas Internet LTE uważany jest za przyszłość bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu 

do Internetu i następcę powszechnie obecnie używanego standardu UMTS. Stale rozwijamy naszą infrastrukturę 

w celu zwiększenia zasięgu naszej sieci LTE oraz prędkości transmisji danych. Według niezależnych rankingów 

prędkości dostawców Internetu, oferujemy najszybszy Internet mobilny na rynku. Internet LTE, dzięki swoim 

właściwościom technicznym oraz parametrom jakościowym, może docelowo z powodzeniem zastąpić Internet 

stacjonarny, będąc jednocześnie odpowiedzią na coraz wyższe wymagania konsumentów i rosnące możliwości 

oferowane przez sieć. Dodatkowo posiada atut mobilności, który staje się coraz bardziej oczekiwany przez 

konsumentów. W naszej ocenie w dłuższej perspektywie, wraz z rozwojem infrastruktury radiowej oraz urządzeń 

przenośnych przystosowanych do jego odbioru, Internet LTE zrewolucjonizuje nie tylko rynek usług dostępu do 

Internetu, ale także dystrybucji treści programowych. Uważamy, że oferowane przez nas usługi 

szerokopasmowego mobilnego dostępu do Internetu LTE, w tym również usługi transmisji danych, pozwolą nam 

na dalszy wzrost bazy klientów zarówno niezależnej usługi jak i usług zintegrowanych.  

Konsekwentnie dążymy do umocnienia naszej pozycji rynkowej jako agregatora i dystrybutora treści. Obecnie 

atrakcyjne treści oraz szerokie spektrum usług Grupy Polsat są dostarczane za pomocą różnorodnych, 

niezawodnych kanałów dystrybucji – drogą satelitarną (DTH), w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), 

technologiami mobilnymi 3G, 4G i LTE – na wszystkie urządzenia klientów – od odbiorników TV przez komputery 

osobiste po tablety i smartfony. Uważnie śledzimy ewolucję oczekiwań naszych klientów i dokładamy wszelkich 

starań by zaspokoić ich rosnące potrzeby.  

Wierzymy również, że możemy znacząco poszerzyć rynek płatnej telewizji, odpowiednio reagując na zmiany 

w zachowaniach i oczekiwaniach konsumentów i kierując dostosowaną ofertę do nowych grup docelowych. Wraz 

z rozwojem rynku i technologii, znacznie poszerzył się wybór urządzeń, na które można produkować i 

dystrybuować treści telewizyjne. W szybkim tempie rośnie liczba posiadanych przez konsumentów urządzeń 

mobilnych: laptopów, tabletów i smartfonów. W tej grupie upatrujemy perspektywiczny, między innymi dla usług 

telewizyjnych, segment rynku. Możliwość rozwoju rynku widzimy także w dużej grupie polskich gospodarstw 

domowych posiadających więcej niż jeden odbiornik telewizyjny, a także w segmencie klientów z niskim ARPU.  

Perspektywy rozwoju segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej 

Na polskim rynku nadawców telewizyjnych jesteśmy jedną z dwóch wiodących prywatnych grup telewizyjnych i 

trzecim co do wielkości nadawcą w Polsce, pod względem udziału w oglądalności, przychodów i udziału w rynku 

reklamy. Na podstawie danych Starlink szacujemy, że w pierwszym kwartale 2015 roku zdobyliśmy 25,3% 

(wzrost r/r o 0,7 pp.) w wartym około 873 miliony złotych polskim rynku reklamy telewizyjnej. 

Jako, że udział w oglądalności kanałów tematycznych stale wzrasta wraz z dalszym procesem fragmentaryzacji 

polskiego rynku telewizyjnego, zdecydowaliśmy się na wejście w ten segment rynku w celu utrzymania naszego 

łącznego udziału w oglądalności i zapewnienia wzrostu przychodów reklamowych. Uważamy, że możemy 
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wykorzystać to rozdrobnienie poprzez wzmocnienie naszej szerokiej oferty kanałów dla całej rodziny, 

poszerzenie i umocnienie sieci dystrybucji na platformach operatorów kablowych i satelitarnych w tym również 

poprzez nasz segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych, w ramach, którego zarządzamy 

największą platformą płatnej telewizji w Polsce. Uważamy, że obecność na wszystkich znaczących platformach 

satelitarnych i dystrybucja poprzez sieci telewizji kablowych przyczyni się do dalszego wzrostu udziału w 

oglądalności naszych kanałów tematycznych, a tym samym da nam szansę na rozwój co najmniej zgodny 

z tempem rynku reklamy telewizyjnej oraz wzrost przychodów abonamentowych. Obecnie nasze portfolio 

kanałów tematycznych składa się z 26 stacji (10 nowych kanałów w Grupie w ciągu ostatnich pięciu lat), których 

oglądalność jest w trendzie wzrostowym. 

Podążając za globalnymi trendami zmian w konsumpcji mediów, dynamicznego rozwoju i coraz bardziej 

powszechnego dostępu urządzeń mobilnych, realizujemy naszą strategię mającą na celu jak najszerszą 

dystrybucję treści przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń i technologii. Dlatego też chcemy 

monetyzować nasz kontent również poprzez dystrybucję w naszej telewizji internetowej IPLA, będącej liderem 

rynku wideo online w Polsce zarówno w zakresie dostępności na różnych urządzeniach (komputery/laptopy, 

tablety, smartfony, telewizory z dostępem do Internetu, dekodery, konsole do gier), jak i pod względem 

oferowanego kontentu. IPLA jest również wiodącą platformą pod względem ilości użytkowników oraz czasu 

spędzonego przez jednego użytkownika na oglądaniu kontentu wideo.  

Uważamy również, że dzięki możliwym synergiom w ramach największej w Polsce zintegrowanej grupy 

medialno-telekomunikacyjnej w obszarach takich jak np. zakup kontentu, dystrybucja, sprzedaż, marketing, 

jesteśmy w stanie wzmacniać naszą pozycję na rynku nadawania i produkcji telewizyjnej.  

4.5. Opis działalności Grupy, w tym poszczególnych segmentów działalności 

4.5.1. Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych 

Działalność na rynku płatnej telewizji 

(i) Oferta DTH Grupy Polsat 

Lojalność naszych klientów budujemy poprzez oferowanie szerokiego wyboru kanałów w konkurencyjnej cenie. 

Obecnie dekodery Cyfrowego Polsatu umożliwiają odbiór ponad 160 kanałów, z czego ponad 45 w jakości HD, 

o różnorodnej tematyce: ogólnej, sportowej, filmowej, rozrywkowej, edukacyjnej, muzycznej, informacyjnej, czy 

dedykowanej specjalnie dla dzieci.  

Część kanałów dostępna jest z satelity tylko w Cyfrowym Polsacie np. sportowe kanały Polsatu, kanały Polsat 

Viasat, Polsat Food Network oraz inne.  

Warto podkreślić, że posiadamy w swojej ofercie chętnie oglądane kanały sportowe: Polsat Sport, Polsat Sport 

News i Polsat Sport Extra, z których Polsat Sport był numerem jeden w rankingu najchętniej oglądanych kanałów 

sportowych w Polsce w 2014 roku w grupie komercyjnej 16-49 (Nielsen Audience Measurement).  
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Pakiety programowe 

Obecnie nasi klienci mają do wyboru trzy pakiety podstawowe, w które wliczone są także kanały dostępne 

promocyjnie oraz wybrane kanały niekodowane:  

 Rodzinny HD dający dostęp do 74 kanałów (w tym 10 kanałów HD); 

 Familijny HD umożliwiający oglądanie 105 kanałów (w tym 19 HD); 

 Familijny Max HD z dostępem do 130 kanałów (w tym 30 HD). 

Ceny pakietów podstawowych wahają się od 19,90 zł do 49,90 zł miesięcznie.  

Ponadto oferujemy pięć pakietów dodatkowych, wypożyczalnię VOD na telewizor oraz popularne serwisy online: 

HBO GO i IPLA. Dzięki temu klienci mogą zbudować ofertę dopasowaną do swoich potrzeb. Do każdego pakietu 

podstawowego można dokupić kanały HBO oraz serwis HBO GO. 

Aby ułatwić klientom wybór, przygotowaliśmy atrakcyjne zestawy, np.:  

 Familijny Max HD razem z pakietami Sport HD, Film HD i Cinemax HD (158 kanały, w tym 43 

HD); 

 dla najbardziej wymagających Klientów, proponujemy ofertę Premium, czyli pakiety: Familijny 

Max HD, Sport HD, Film HD, Cinemax HD, HBO HD (161 kanałów, w tym 46 HD) wraz z 

serwisami online: HBO GO i IPLA.  

Benefitem zestawów jest atrakcyjna cena, niższa od sumy standardowych opłat za poszczególne pakiety. 

Multiroom HD 

Od 2011 roku naszym klientom oferujemy usługę Multiroom HD, która umożliwia korzystanie z tych samych 

kanałów telewizyjnych za pośrednictwem dwóch lub więcej dekoderów w jednym domu w ramach jednego 

abonamentu. Klienci, którzy zdecydują się na pakiet Familijny HD lub wyższy mają możliwość dokupienia usługi 

Multiroom HD, dzięki której oglądają wszystkie kanały ze swojego abonamentu nawet na 4 telewizorach. 

Promocyjny koszt usługi wynosi od 5 do 15 zł miesięcznie (w zależności od posiadanych przez klienta pakietów). 

Elastyczność 

Aby umożliwić lepsze poznanie naszej oferty programowej, klient zawierający umowę otrzymuje nieodpłatnie 

dodatkowe kanały, serwisy online lub Pakiet VOD na okres do 6 pierwszych miesięcy (np. abonenci Pakietu 

Familijnego Max HD mogą dodatkowo otrzymać Pakiet Film HD i Pakiet Sport HD). 

Dekodery 

Nasi klienci mogą zarówno kupić, jak i wynająć od nas dekoder. Cena dekodera zależy od pakietu kanałów, na 

który zdecyduje się klient. Z reguły, im droższy pakiet, tym niższa cena dekodera i wyższe subsydium ponoszone 
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przez nas. Subsydiowanie dekoderów postrzegamy jako narzędzie niezbędne przy pozyskiwaniu nowych 

klientów.  

Oprogramowanie dekoderów produkowanych przez Cyfrowy Polsat jest ciągle rozwijane. W 2014 roku dekodery 

zyskały nową funkcjonalność, dzięki której możliwe jest bezprzewodowe podłączenie dekodera z domową siecią 

Wi-Fi, co ułatwia korzystanie z serwisów online. 

Kanały niekodowane 

Poza naszymi płatnymi pakietami programowymi klienci korzystający z naszych dekoderów mają dostęp do 

ponad 500 niekodowanych kanałów telewizyjnych i radiowych (FTA, free-to-air) ogólnodostępnych przez satelitę 

Hotbird na terenie Polski, w tym kilkunastu dodatkowych kanałów polskojęzycznych i znanych kanałów 

obcojęzycznych, np. TVP Info, CNBC, Bloomberg, ZDF, Rai News 24 oraz dziewięciu wiodących kanałów 

radiowych. 

(ii) Oferta płatnej telewizji mobilnej w technologii DVB-T 

W czerwcu 2012 roku rozszerzyliśmy portfolio świadczonych przez nas usług o produkt TV Mobilna w technologii 

cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Usługa TV Mobilna umożliwia odbiór telewizji w czasie rzeczywistym na 

urządzeniach przenośnych. Odbiór telewizji odbywa się za pośrednictwem dekodera w technologii DVB-T, 

łączącego się przez sieć radiową z mobilnym urządzeniem końcowym użytkownika, np. smartfonem, tabletem lub 

laptopem przez co do korzystania z tej usługi nie jest potrzebne połączenie z Internetem, co z kolei oznacza, że 

korzystanie z tej usługi nie generuje transferu danych i opłat z tego tytułu. 

W ramach usługi TV Mobilna oferujemy Pakiet Ekstra. Jest to pakiet 8 kanałów telewizyjnych z czterech kategorii 

tematycznych (sport, film, informacje, telewizja dziecięca) i 12 kanałów radiowych. Powyższy pakiet z dekoderem 

do naziemnej telewizji cyfrowej dostępny jest w dwóch modelach: abonamentowym i przedpłaconym. 

(iii) Oferta telewizji internetowej IPLA i wideo na żądanie 

Największa w Polsce telewizja internetowa IPLA jest dostępna dla naszych klientów począwszy od 2012 roku. 

IPLA oferuje widzom dostęp do ponad 1600 filmów i ponad stu seriali, ponad 35 kanałów telewizyjnych, około 

200 godzin miesięcznie transmisji sportowych na żywo w wysokiej jakości oraz największej w Polsce legalnej 

bazy treści telewizyjnych, liczącej około 48 tys. materiałów. Telewizja IPLA oferuje bogatą bibliotekę treści 

udostępnianych bezpłatnie z reklamami (90% całej bazy).  

Udostępnianie programów w sieci oparte jest na jednym z trzech modeli rozliczeń. Pierwszy to pewna kwota 

miesięczna za prawo do udostępniania danego programu, drugi - rozliczenia na bazie procentowego udziału 

oglądalności danego programy wśród innych, a trzeci polega na procentowym udziale w przychodach 

reklamowych generowanych przez reklamy umieszczone przy materiale. W przypadku przychodów serwisu IPLA, 

około 75% całkowitych przychodów generowanych jest przez sprzedaż reklam, a około 25% pochodzi z transakcji 

zakupu treści przez użytkowników. 

Treści w serwisie IPLA oferowane są w ramach pakietów tematycznych (IPLA SPORT, IPLA FILMY I SERIALE, 

IPLA DZIECI, IPLA ROZRYWKA, IPLA WIEDZA I NEWS, IPLA PREMIERY oraz pakiet IPLA EXTRA), 

aktywowanych na okres 30 lub 90 dni lub jednostkowo w formie 48-godzinnego dostępu do pojedynczych 
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materiałów. Klienci Cyfrowego Polsatu oraz Polkomtelu mogą korzystać ze specjalnych, niższych cen. 

Dodatkowo, naszym klientom telewizji satelitarnej, usług Internetowych oraz telefonii mobilnej udostępniamy 

dedykowane pakiety treści w serwisie IPLA (IPLA MIX, IPLA PLUS), wybrane z nich także w cenie abonamentu 

na okres trzech miesięcy lub na cały czas trwania umowy w zależności od wykupionego przez klienta pakietu 

oferty podstawowej.  

Zasoby telewizji IPLA są dostępne dla użytkowników: komputerów z systemami Windows (przez witrynę 

www.ipla.tv oraz dedykowane aplikacje), urządzeń mobilnych opartych o systemy iOS, Android, Windows Phone, 

telewizorów z dostępem do Internetu (Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Sharp, Ikea, Loewe, Thomson, 

TCL), dekoderów (Cyfrowy Polsat, TV kablowa TOYA, Netia) oraz konsol (PlayStation 3).  

Ponadto od 2009 roku oferujemy naszym klientom telewizji satelitarnej dostęp do usługi wideo na żądanie VOD – 

Domowa Wypożyczalnia Filmowa, która umożliwia płatny dostęp do nowości i hitów filmowych za pośrednictwem 

dekodera. Na świadczenie usługi VOD drogą satelitarną przeznaczyliśmy w całości jeden z naszych 

transponderów. Usługa nie wymaga dodatkowych rozwiązań technologicznych, jest dostępna poprzez odbiornik 

telewizyjny, wyłącznie dla klientów posiadających dekoder HD.  

Usługa VOD - Domowa Wypożyczalnia Filmowa działa w oparciu o 18 pozycji satelitarnych, na których w trakcie 

miesiąca dostępnych jest łącznie ponad 50 filmów. W ciągu jednego dnia nasi klienci mogą zazwyczaj wybierać 

spośród około 18 propozycji filmowych, cyklicznie aktualizowanych o nowe tytuły, standardowo udostępnianych 

do 24 godzin. Opłaty za poszczególne pozycje filmowe ponoszone są jednorazowo w wysokości uzależnionej od 

kategorii do jakiej dana pozycja filmowa została przypisana („Hit”, „Nowość”, „Katalog”, „Dla dorosłych”) lub 

comiesięcznie w zryczałtowanej wysokości w ramach usługi „Miesięczny Katalog filmów VOD” zapewniającej 

klientom stały dostęp do filmów przypisanych do odpowiedniej kategorii katalogowej. W ramach wybranych 

pakietów płatnej telewizji dla naszych klientów udostępniamy pakiet VOD w cenie abonamentu na 6 pierwszych 

miesięcy bądź na cały czas trwania umowy w zależności od pakietu.  

(iv) Technologia i infrastruktura usług płatnej telewizji  

System dostępu warunkowego 

Dostęp do kanałów telewizyjnych oferowanych w naszych płatnych pakietach programowych DTH jest 

zabezpieczony systemem dostępu warunkowego wynajmowanym od firmy Nagravision. System ten jest 

wykorzystywany do kontrolowania dostępu do poszczególnych płatnych pakietów programowych. Nasz klient, 

podpisując umowę na oferowane przez nas usługi płatnej telewizji satelitarnej, wraz z dekoderem otrzymuje 

kartę, która umożliwia odbiór płatnej oferty programowej. Regularnie podejmujemy działania w celu identyfikacji 

nieautoryzowanego dostępu do naszej usługi, ze względu na istotne ryzyka, jakie stwarza dla naszej działalności, 

a co za tym idzie - przychodów. Zgodnie z umową z Nagravision, w przypadku wykrycia nieautoryzowanego 

dostępu do naszych usług, jeśli nie ma innego remedium, Nagravision wymienia system warunkowego dostępu 

wraz z kartami udostępnionymi naszym klientom oraz, jeżeli jest to konieczne, dostosowuje dekodery do obsługi 

nowego systemu. Opłaty dla Nagravision uiszczane są miesięcznie i są zależne od liczby klientów.  

Ponadto współpracujemy z firmą Irdeto w zakresie zabezpieczania treści cyfrowych przesyłanych w technologii 

DVB-T. Firma Irdeto zapewnia nam system dostępu warunkowego oraz niezbędne wsparcie techniczne, a także 
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wyspecjalizowany i kompleksowy monitoring Internetu pozwalający na zbieranie i analizowanie zdarzeń 

mogących naruszać prawa autorskie podmiotów z naszej Grupy.  

Satelita 

Mamy podpisane umowy z Eutelsat S.A. na wynajem pojemności na satelitach Hot Bird. Umowy obejmują trzy 

transpondery dla sygnału SD oraz dwa transpondery dla sygnału HD. Umowy wygasają w 2017 roku, ale mamy 

możliwość przedłużania ich na kolejne okresy. Od maja 2012 roku, na potrzeby telewizji mobilnej wykorzystujemy 

dodatkowo część transpondera na satelicie Eutelsat.  

Centrum nadawcze 

Nasze centrum nadawcze mieści się w Warszawie i umożliwia nam emitowanie kanałów telewizyjnych na 

wykorzystywane przez nas transpondery na satelitach Hot Bird. Niektóre z oferowanych przez nas kanałów 

telewizyjnych są emitowane przez nadawców tych kanałów lub przez podmioty trzecie. Według naszej wiedzy, 

nasze centrum nadawcze wybudowane w 2006 roku i rozbudowane w 2009 roku, jest jednym z największych w 

Polsce. W 2012 roku przeprowadziliśmy kolejną modernizację systemów emisyjnych, która umożliwia nam 

nadawanie nawet 100 kanałów telewizyjnych. Wyposażone jest w najnowsze systemy informatyczne oraz układy 

audio i wideo, i umożliwia nam nadawanie kanałów telewizyjnych w jakości SD i HD. 

W celu zabezpieczenia przed ryzykiem uszkodzenia lub wyłączenia naszego centrum nadawczego lub jego 

części, nasze urządzenia służące do nadawania, przesyłania i multipleksowania posiadają zabezpieczenia w 

kluczowych punktach zespołu. Ponadto, w razie potrzeby, Eutelsat zobowiązany jest do zapewnienia nam 

pojemności zastępczej. W 2014 roku uruchomiliśmy zapasowe satelitarne centrum nadawcze zlokalizowane w 

Radomiu. 

Usługi na rzecz nadawców telewizyjnych i radiowych 

Świadczymy usługi emisji i transmisji sygnału na rzecz nadawców telewizyjnych oraz radiowych. Usługi te 

obejmują udostępnianie części pasma transpondera, nadawanie i kodowanie sygnału oraz jego dystrybucję do 

sieci innych operatorów, w tym operatorów kablowych.  

Usługi świadczone w technologii DVB-T 

Usługi w ramach TV Mobilna są świadczone w technologii DVB-T w ramach multipleksu dedykowanego telewizji 

mobilnej. Usługa jest realizowana na częstotliwościach z zakresu 470-790 MHz (przeznaczonych do świadczenia 

audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych na 

obszarze całego kraju) posiadanych przez naszą spółkę INFO-TV-FM sp. z o.o. Do emisji programów 

wykorzystywana jest infrastruktura spółki Romford Investments Sp. z o.o., należącej do spółki Emitel sp. z o.o., 

która składa się z sieci nadajników radiowych w 31 największych miastach w Polsce. Na koniec 2014 roku w 

zasięgu multipleksu znajdowało się blisko 5 mln gospodarstw domowych i około 15 mln osób.  

Dekodery 

W celu zmniejszenia naszych kosztów, w listopadzie 2007 roku, rozpoczęliśmy produkcję własnych dekoderów 

SD, a w kwietniu 2010 roku wprowadziliśmy do produkcji dekodery HD. Kontrola procesu produkcji dekoderów 
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jest znacznie bardziej efektywna i opłacalna niż zakup dekoderów od zewnętrznych podmiotów i umożliwiła nam 

oferowanie bardziej konkurencyjnych cenowo pakietów oraz osiągnięcie wyższej efektywności operacyjnej naszej 

działalności. Dzięki własnej produkcji dekoderów obniżyliśmy koszt pojedynczego sprzętu o około 20% w 

porównaniu do kosztów przy zakupie od zagranicznych dostawców zewnętrznych. Ponadto, udało nam się 

ujednolicić oprogramowanie i interfejs dekoderów, co ułatwia naszym klientom zmiany posiadanych modeli. Przy 

okazji mamy kontrolę nad oprogramowaniem dekoderów, a dzięki temu większą elastyczność przy 

dostosowywaniu go do potrzeb klientów. 

Mamy możliwość elastycznego dostosowania poziomu produkcji poprzez nasze umowy z podmiotami 

zewnętrznymi i możemy dostosować się do przyszłych potrzeb i wymagań produkcyjnych. Przy produkcji naszych 

dekoderów opieramy się na sprawdzonych rozwiązaniach i nie eksperymentujemy z wykorzystywaniem 

nieprzetestowanych technologii. Jak dotąd nie doświadczyliśmy poważnych problemów związanych z produkcją, 

które prowadziłyby do konieczności wycofania lub wymiany wyprodukowanych przez nas dekoderów. 

W ciągu 7 lat działalności nasze linie produkcyjne opuściło 13 różnych modeli odbiorników. Aktualnie na potrzeby 

Cyfrowego Polsatu produkowane są dekodery HD, także PVR z twardym dyskiem (HD 5000, HD 5500s, HD 

6000, MINI HD 2000, HD 3000, PVR HD 7000) oraz trzy modele dekoderów w standardzie transmisji DVB-T (T-

HD 1000, T-HD 210 i T-HD 200), a także dysk twardy USB o pojemności 320 GB (DTU 320). Dzięki temu, że nasi 

specjaliści sami projektują urządzenia i software, dostosowujemy nasze urządzenia do zmieniających się 

oczekiwań klientów. 

Świadczymy również usługi na rzecz innych operatorów zainteresowanych nowoczesnymi i funkcjonalnymi 

urządzeniami w przystępnej cenie. Podczas ubiegłorocznych targów telewizji cyfrowej SAT Krak 2014 i 

towarzyszącej im gali SAT Kurier Awards 2014 dekoder HD 6000 produkcji Cyfrowego Polsatu otrzymał statuetkę 

w kategorii „Najlepszy polski produkt tv-sat”. 

Wszystkie modele produkowanych przez nas dekoderów do odbioru telewizji w wysokiej rozdzielczości 

wyposażyliśmy dodatkowo w dostęp do aplikacji IPLA, dzięki której po podłączeniu dekodera do Internetu 

użytkownik może korzystać z zasobów naszej telewizji internetowej. W ramach oferty, klienci mogą również 

korzystać na naszych dekoderach z usługi Multiroom.  

W 2014 roku wyprodukowane przez nas dekodery stanowiły ponad 95% wszystkich sprzedanych lub 

udostępnionych przez nas dekoderów. Według stanu na koniec marca 2015 roku, w sumie z naszych taśm 

zeszło już ponad 6,6 mln dekoderów, w tym ponad 4,5 mln dekoderów HD. Utrzymujemy współpracę z 

zewnętrznymi dostawcami, przede wszystkim z firmami Samsung, Echostar, Thomson i Sagem, ale już od 2010 

roku ograniczyliśmy zakup dekoderów od podmiotów zewnętrznych jedynie do sprzętu najbardziej 

zaawansowanego technologicznie, takiego jak dekodery PVR.  

Nasi klienci mogą zarówno zakupić, jak i wynająć od nas dekoder. Cena dekodera zależy od pakietu płatnych 

programów telewizyjnych nabywanych przez klienta. Z reguły, im droższy pakiet tym niższa cena dekodera i 

wyższe subsydium ponoszone przez nas. Subsydiowanie dekoderów postrzegamy jako narzędzie niezbędne 

przy pozyskiwaniu nowych klientów. Zmiany cen dekoderów i ponoszonych przez nas subsydiów skorelowane są 

z warunkami rynkowymi. W celu zwiększenia satysfakcji klientów, zapewniamy serwis gwarancyjny dekoderów. 

Dekodery użyczone klientom pozostają naszą własnością i na bieżąco są przez nas aktualizowane. 
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Dystrybucja treści internetowych 

W ramach telewizji internetowej IPLA wykorzystujemy własną technologię dostosowaną do najważniejszych 

systemów operacyjnych i szerokiej gamy urządzeń konsumenckich. Posiadamy unikalne kompetencje 

technologiczne w obszarze kodowania i strumieniowania treści audiowizualnych w Internecie, jak i optymalizacji 

dystrybucji tego typu sygnału. W odróżnieniu od konkurencji stosujemy autorskie rozwiązania, co pozwala nam 

tworzyć usługi optymalnie dostosowane do ograniczeń infrastruktury internetowej w Polsce oraz możliwości 

zewnętrznych systemów, z którymi integrujemy nasze aplikacje. W efekcie tego możemy oferować usług jakości 

wyższej i niż powszechnie stosowane rozwiązania. Przykładowo, nasz system kodowania strumienia wideo w 

jakości HD w IPLA pozwala przesyłać sygnał przy zajęciu zdecydowanie mniejszego łącza internetowego niż 

rozwiązania zaimplementowane przez inne podmioty działające na polskim rynku. Umożliwia nam również 

realizację unikalnych na polskim rynku internetowym wielokamerowych transmisji live. Zastosowany dodatkowo w 

IPLA system protekcji (DRM) umożliwia nam oferowanie na urządzeniach mobilnych oraz smartTV treści 

płatnych. To sprawia, że nasza platforma wychodzi naprzeciw trendom i oczekiwaniom naszych klientów 

w zakresie oglądania treści wideo bez względu na miejsce, czas i urządzenie, z którego korzystają.  

4.5.2. Działalność na rynku telekomunikacyjnym 

(i) Oferta usług telefonii komórkowej 

Usługi telefonii komórkowej świadczymy przede wszystkim za pośrednictwem naszej spółki zależnej Polkomtel, 

operatora sieci Plus. Oferujemy usługi komórkowych połączeń głosowych dla klientów biznesowych i 

indywidualnych. Usługi komórkowych połączeń głosowych są dostępne zarówno w sieci GSM jak i UMTS. 

Usługi komórkowych połączeń głosowych dla klientów indywidualnych  

Oferta dla indywidualnych klientów kontraktowych jest ustandaryzowana i obejmuje różnorodne plany taryfowe. 

Obecnie, oferta jest dostępna w modelu postpaid, prepaid, jak również w ramach oferty mix. 

Oferta postpaid dla klientów indywidualnych, opiera się na miesięcznej opłacie abonamentowej, która zawiera 

określoną ilość minut, a często także innych usług (np. wiadomości tekstowych). Obecnie w ofercie wszystkich 

operatorów działających na polskim rynku dominują nielimitowane plany cenowe, w ramach których klient może 

rozmawiać bez limitu, przesyłać nieograniczoną liczbę SMS-ów, a w niektórych wypadkach także MMS-ów. 

Zakres usług dostępnych w modelu bez limitu, w tym także kierunek połączeń głosowych (tylko wewnątrz sieci, 

do wszystkich sieci komórkowych, także do sieci stacjonarnych) są zależne od poziomu abonamentu. Ponadto, 

im wyższy abonament, tym większy pakiet danych dostępny bez dodatkowych opłat. Także oferta przedpłacona 

Plusa jest konstruowana w taki właśnie sposób. Klienci, którzy decydują się na niższe zobowiązania, usługi 

nieobjęte abonamentem mogą dokupywać dodatkowo np. SMSy bez limitu, rozmowy do sieci stacjonarnych bez 

limitu, pakiety danych, pakiety roamingowe. Umowy są zawierane na czas określony, który zazwyczaj wynosi 

24 miesiące w przypadku umów zawierających subsydiowany sprzęt. Plany taryfowe pozwalają klientom 

wybierać spośród wielu oferowanych modeli subsydiowanych telefonów lub wybrać opcję bez telefonu. 

Oferty typu MIX to połączenie oferty prepaid i oferty kontraktowej. W zamian za subsydiowany telefon, klient 

zobowiązuje się do dokonania określonej liczby doładowań o określonej wartości. W odróżnieniu od tradycyjnych 
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planów taryfowych, okres świadczenia usługi nie jest stały, a klient jest zobowiązany wyłącznie do zasilenia konta 

określoną kwotą, przynajmniej raz na 30 dni. 

Oferty prepaid zapewniają naszym klientom możliwość uzyskania dostępu do sieci mobilnej po zakupie 

odpowiedniego pakietu startowego (karta SIM z przypisaną kwotą do wykorzystania na usługi komórkowe). 

Generalnie, w ofercie prepaid brak jest opłat miesięcznych, a klienci nie są zobowiązani do doładowywania konta. 

Wszystkie plany taryfowe w ofercie prepaid zakładają, że doładowania można dokonać w dowolnym momencie 

za pomocą doładowań prepaid dostępnych u agentów, dealerów lub poprzez inne kanały sprzedaży. W ramach 

głosowych usług prepaid klient może dostosować ofertę do swoich potrzeb wybierając spośród dostępnych 

pakietów i opcji dodatkowych np. pakiety danych, rozmowy lub SMSy bez limitu i odpowiednio zarządzając kwotą 

swojego doładowania. 

Usługi komórkowych połączeń głosowych dla klientów biznesowych 

Klientom biznesowym oferujemy przede wszystkim rozwiązania kontraktowe, często na bazie ogłaszanych przez 

klientów przetargów. Dodatkowo, oferujemy usługi telefonii stacjonarnej, rozwiązania w zakresie sieci LAN (local 

area network) / WAN (wide area network), szerokopasmowy mobilny dostęp do Internetu i inne dedykowane 

rozwiązania. Umowy zawierane z klientami biznesowymi określają taryfę, okres obowiązywania umowy i wartość 

miesięcznych opłat abonamentowych. Umowy takie mogą obejmować subsydiowane telefony, które klienci mogą 

wybrać spośród wielu dostępnych modeli.  

Usługi komórkowych połączeń głosowych dla klientów biznesowych należących do segmentu SOHO (small 

office/ home office) są bardziej ustandaryzowane. Obejmują one kilkanaście opcji miesięcznych opłat 

abonamentowych, które uwzględniają określone preferencje klientów należących do tego segmentu. Umowy z 

klientami SOHO są podpisywane na czas określony, który zazwyczaj wynosi 24 miesiące. 

Roaming międzynarodowy 

W ramach usług detalicznych, świadczymy usługi roamingu międzynarodowego dla swoich klientów, dzięki 

którym mogą oni korzystać z usług telekomunikacyjnych (połączeń głosowych, wiadomości tekstowych oraz 

transmisji danych) w trakcie pobytu zagranicą, po zalogowaniu się w zagranicznej sieci. 

Większość połączeń roamingowych wykonywanych przez naszych klientów jest kierowana poprzez sieci 

europejskie. Głównym partnerem Polkomtel w zakresie detalicznego roamingu międzynarodowego jest 

Vodafone. 

Oferta detaliczna usług roamingu międzynarodowego jest zależna od maksymalnego poziomu cen detalicznych 

w UE i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Regulacje w zakresie roamingu określają harmonogram 

obniżki maksymalnych stawek detalicznych dla połączeń głosowych i wiadomości tekstowych w roamingu 

międzynarodowym w UE i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

(ii) Oferta usług dostępu do Internetu 

Świadczymy kompleksowe usługi transmisji danych, zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych pod 

dwiema alternatywnymi markami: Cyfrowy Polsat oraz Plus. Usługi transmisji danych obejmują podstawowe 

szerokopasmowe usługi mobilnej transmisji danych, wiadomości multimedialne MMS, portal WAP (obejmujący 
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usługi multimedialne, lokalizacyjne i społecznościowe) oraz usługi dla biznesu, takie jak wirtualne sieci prywatne 

(virtual private network). 

Usługi mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu świadczymy wykorzystując technologie trzeciej 

generacji: HSPA+ oraz HSPA+ Dual Carrier, a od 2011 roku także nowoczesną technologię LTE. Nasza oferta 

usług dostępu do Internetu ma charakter uniwersalny, zapewniając w ramach jednej opłaty abonamentowej 

dostęp do Internetu przy wykorzystaniu wszystkich obsługiwanych przez sieć technologii. Dzięki temu dziś w 

zasięgu naszej usługi internetowej mieszka blisko 100% Polaków a ok.90% może korzystać z Internetu LTE.  

Oferujemy pakiety danych różnej wielkości i w różnych wariantach cenowych, dostosowanych do różnych potrzeb 

użytkowników. Klienci, którzy chcą skorzystać z naszych usług transmisji danych, mogą wybierać spośród: 

(i) kontraktowych planów cenowych; (ii) planów prepaid; (iii) ograniczonych pakietów danych dostępnych wraz z 

ofertą usług głosowych; oraz (iv) usług typu pay as you go. 

Kontraktowe plany taryfowe oferują podstawowy mobilny szerokopasmowy dostęp do Internetu. Bazują one na 

miesięcznym abonamencie i zapewniają określony co do wielkości pakiet danych bądź nieograniczoną transmisję 

danych w sieci LTE. W aktualnej ofercie po przekroczeniu określonej ilości danych, która zależna jest od 

wysokości opłaty abonamentowej, transmisja danych odbywa się ze zmniejszoną prędkością, lecz klient nie 

ponosi dodatkowych kosztów za dalszą transmisję danych. W celu przywrócenia pełnej prędkości można dokupić 

dodatkowe pakiety danych. W ramach oferty kontraktowej klienci mają możliwość zakupu subsydiowanych 

urządzeń do transmisji danych (w tym modemów USB, routerów stacjonarnych i mobilnych). Dodatkowo 

dostępna jest szeroka gama tabletów i laptopów w modelu sprzedaży ratalnej, jak również oferta bez sprzętu – 

„Tylko SIM”. 

Dla osób preferujących oferty przedpłacone mamy ofertę Internetu na kartę, dedykowaną do transmisji danych 

taryfę prepaid, w której po każdorazowym doładowaniu konta, klient otrzymuje określony pakiet danych, którego 

wielkość oraz okres ważności uzależnione są od kwoty takiego doładowania.  

Usługi typu pay as you go to usługi, w ramach których klientom (zarówno kontraktowym jak i prepaid) naliczane 

są, według standardowych stawek, opłaty za transmisję danych (mierzoną w kilobajtach). 

Dnia 3 czerwca 2014 roku wspólnie z Polkomtelem, jako pierwsi w Polsce, udostępniliśmy usługę 

nielimitowanego dostępu do Internetu w technologii LTE przez całą długość umowy do klientów indywidualnych i 

biznesowych pod nazwą „Power LTE”. Obecnie, po modyfikacjach wprowadzonych w maju 2015 roku, jest to 

podstawa naszej oferty usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Wielkość pakietów dostępnych w 

ramach oferty waha się zależnie od poziomu abonamentu między 15 a 100 GB. W przypadku niektórych 

poziomów abonamentów klient ma także dostęp do dodatkowej usługi „LTE bez limitu”. Jeśli zdecyduje się na jej 

aktywację, wówczas po wykorzystaniu podstawowego pakietu danych klient może nadal korzystać z Internetu. 

Dodatkowa opłata za usługę „LTE bez limitu” wynosi 10 zł miesięcznie. Klienci korzystający intensywnie z 

Internetu w godzinach nocnych np. pobierający duże ilości danych, których używają następnie w ciągu dnia, za 

2,90 zł miesięcznie mogą rozszerzyć swoją ofertę o bardzo duży pakiet nocny - 200 GB. 

 

Dzięki ofercie Internetu LTE oraz stworzonemu specjalnie dla Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu Zestawu Internetu 

Domowego LTE możemy zaproponować naszym klientom produkt stanowiący pełnowartościową alternatywę dla 
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Internetu stacjonarnego. Zestaw Internetu Domowego LTE składający się z modelu zewnętrznego LTE (ODU) i 

domowego routera WiFi (IDU) jest jedynym tego typu produktem na rynku. Wyraźnie zwiększa zasięg Internetu 

LTE i poprawia jego jakość, umożliwiając tym samym korzystanie z najnowocześniejszej technologii LTE w 

miejscach, w których do tej pory nie było to możliwe. Do montażu zestawu można wykorzystać istniejącą 

instalację antenową TV (satelitarną lub naziemną) przesyłając po jednym kablu koncentrycznym zarówno sygnał 

TV jak i Internet LTE.  

Ponadto, każda osoba rozważająca zakup Internetu LTE Cyfrowego Polsatu lub Plus Internetu może skorzystać 

z opcji „7 dni na próbę” – pozwalającej na wypróbowanie usługi i ewentualną rezygnację bez dodatkowych 

kosztów po zwróceniu modemu.  

4.5.3. Technologia i infrastruktura usług telekomunikacyjnych 

Sieć 

Usługi telekomunikacyjne realizowane są poprzez infrastrukturę radiową spółki Polkomtel i spółek Grupy Midas 

(Mobyland, Aero2). 

Polkomtel posiada zintegrowaną sieć łączności komórkowej drugiej oraz trzeciej generacji (określanych, 

odpowiednio, jako technologie 2G i 3G). Sieć Polkomtelu obsługuje następujące technologie: GSM/GPRS/EDGE 

(2G) i UMTS/HSPA+/HSPA+ Dual Carrier (3G). Dodatkowo, Polkomtel posiada rozbudowaną sieć CDMA. Z kolei 

umowa z Mobyland zapewnia nam dostęp do usług bezprzewodowego transferu danych na częstotliwości 1800 

MHz i 900 MHz w technologii LTE i HSPA+. 

Z uwagi na to, że sieci komórkowe umożliwiają automatyczne przełączanie pomiędzy technologiami, zapewniona 

jest nieprzerwana funkcjonalność usług dla użytkowników końcowych, podczas gdy parametry (np. prędkość 

transmisji danych) ulegają poprawie w momencie, gdy użytkownik znajdzie się w zasięgu bardziej 

zaawansowanej technologicznie sieci. 

Według stanu na dzień 31 marca 2015 roku, bez uwzględnienia nadajników działających na bazie częstotliwości 

należących do Grupy LTE, sieć dostępowa 2G Polkomtelu składała się z 6.886 stacji bazowych, natomiast sieć 

3G z 3.681 stacji NodeB, z których większość obsługiwała technologię HSPA (w tym 3.008 HSPA Dual Carrier). 

Sieć CDMA obejmowała 572 stacji bazowych. Według stanu na dzień 31 marca 2015 roku, eksploatowana przez 

Grupę LTE sieć LTE/HSPA+, rozwijana wspólnie z Polkomtelem, składała się z 4.945 stacji bazowych 

działających w technologii HSPA+, około 4.200 stacji bazowych działających w technologii LTE na bazie pasma 

1800 MHz oraz ponad 1.000 stacji bazowych działających w technologii LTE na bazie pasma 800 MHz.  

Sieć dostępowa Polkomtelu wspierana jest przez sieć transmisyjną wykorzystującą głównie technologie 

pakietowej transmisji danych. Sieć ta dzieli się na warstwę dostępową (łącza radioliniowe 180 Mb/s i 360 Mb/s 

oraz łącza światłowodowe), sieć agregacyjną (w całości światłowodową, wykorzystującą technologię Carrier 

Ethernet Transport MPLS-TP o przepływności głównie 10 Gb/s) oraz sieć szkieletową (w całości światłowodową, 

wykorzystującą technologię IP/MPLS z przepływnościami będącymi wielokrotnością 10 Gb/s, a od 2014 roku 

również 100 Gb/s). 

Radiowa sieć transportowa składa się z 7.814 łączy radioliniowych w warstwie dostępowej. Warstwa agregacyjna 

sieci transportowej zbudowana jest z 549 węzłów wyposażonych w przełączniki CET wysokiej pojemności, a 
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warstwa szkieletowa z 10 węzłów z redundantnymi routerami IP/MPLS. W warstwie fizycznej pracuje 67 węzłów 

DWDM wyposażone w urządzenia umożliwiające przenoszenie ruchu o przepływności do wielokrotności 100 

Gb/s (wielokrotność wymiarowana jest na bieżące potrzeby danego węzła). Sieć transportowa wykorzystywana 

jest do świadczenia dedykowanych usług dla segmentu klientów biznesowych. Przykładami takich usług są: 

wirtualne sieci prywatne (z możliwością dostępu do Internetu), centrale PBX oraz łącza dzierżawione. 

Sieć optyczna eksploatowana przez Polkomtel obejmuje 3.293 km własnych kabli światłowodowych oraz 3.937 

km dzierżawionych kabli światłowodowych.  

Sieć rdzeniowa, której wyłącznym właścicielem jest Polkomtel, zapewnia centralną obsługę usług abonenckich, 

integrując je dla technologii 2G/3G/4G (Single Core). Dzięki temu Polkomtel jest w stanie zapewnić klientom 

dostęp do swoich usług bez względu na wykorzystaną technologię radiową, pozwalając na ewolucyjne przejście 

dla usług głosowych od 2G (GSM), poprzez 3G (w tym usługi głosowe wyższej jakości), do 4G (z usługami 

głosowymi opartymi o CSFB lub, w przyszłości, VoLTE). Taką samą strategię zastosowano dla usług transmisji 

danych, dzięki czemu klient może korzystać z szerokopasmowego dostępu do Internetu zarówno w sieci 3G 

(HSPA+, HSPA+ Dual Carrier), jak i 4G (LTE). Architektura sieci rdzeniowej pozwala na efektywne i proste 

rozszerzanie pojemności wraz z rozwojem bazy abonenckiej i wzrostem zapotrzebowania na usługi. 

Utrzymanie i modernizacje sieci 

Poprzez Polkomtel jesteśmy właścicielem zarówno infrastruktury pasywnej (takiej jak wieże, maszty, kontenery 

oraz systemy zasilania i klimatyzacji), jak i aktywnej (takiej jak stacje bazowe, kontrolery stacji bazowych i 

systemy transmisyjne). Dostawcami infrastruktury aktywnej są wiodący międzynarodowi dostawcy, tacy jak 

między innymi Nokia Solutions and Networks i Ericsson w zakresie sprzętu 2G/3G oraz Huawei, Ericsson i NEC 

w warstwie transmisyjnej. Polkomtel stosuje zazwyczaj umowy ramowe, bez określania konkretnych zobowiązań 

dla rozbudowy sieci, w połączeniu z usługami wsparcia, takimi jak modernizacje i uaktualnienia oprogramowania, 

usługami napraw i rozwiązywania problemów w zakresie rozwoju sieci Polkomtelu. 

Na bieżąco modernizujemy i rozwijamy naszą sieć, aby móc świadczyć technologicznie zaawansowane usługi 

naszym użytkownikom oraz w celu optymalizacji parametrów technicznych i efektywności sieci. Modyfikacje sieci 

obejmują zwiększanie pojemności istniejących elementów sieci, wymianę oraz wprowadzanie dodatkowego 

osprzętu oraz ciągłą optymalizację uzyskiwaną poprzez rekonfigurację parametrów sieci.  

Sieć Polkomtelu jest monitorowana i utrzymywana przez główne centrum zarządzania siecią (NMC) oraz cztery 

regionalne centra utrzymania (OMC). Centra utrzymania odpowiedzialne są za monitorowanie i nadzór nad siecią 

dostępową w trybie ciągłym, bieżącą obsługę awarii i usterek, prowadzenie prac integracyjnych i 

konfiguracyjnych oraz koordynowanie prac naprawczych realizowanych przez zespoły utrzymania terenowego. 

Centrum zarządzania siecią zapewnia, z kolei, obsługę sieci rdzeniowej i platform usług dodanych (w 

analogicznym zakresie jak w przypadku centrów utrzymania) oraz dodatkowo pełni rolę centralnego punktu 

kontaktowego Polkomtelu dla organów administracji państwowej, jak też innych operatorów krajowych i 

zagranicznych w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zaistnienia awarii. 

W ramach procesu optymalizacji obejmującego wszystkie komponenty sieci, w tym sieć dostępową, sieć 

transportową, sieć rdzeniową i wszystkie punkty styku sieci, rozkład ruchu oraz określone parametry sieci i usług 

są stale monitorowane i analizowane. 
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Rozwój technologii LTE 

W 2011 roku, jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy świadczyć usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w 

technologii LTE, która obecnie jest w stanie zapewnić prędkość do 150 Mb/s. Usługę świadczymy poprzez sieć 

LTE na częstotliwości 1800 MHz, budowaną od 2010 roku przez Mobyland we współpracy z CenterNet (obecnie 

Aero2) oraz uruchomioną w marcu 2015 roku, pierwszą w Polsce komercyjną sieć LTE 800. W porównaniu do 

technologii HSPA+ czy UMTS, LTE charakteryzuje się dużo mniejszymi opóźnieniami i pozwala na obsługę 

znacząco większej liczby użytkowników. Potencjał technologii LTE polega na większej pojemności i szybkości 

transmisji przy mniejszych opóźnieniach, dzięki czemu użytkownicy mogą swobodnie korzystać z usług 

interaktywnych i multimedialnych, wymagających dużej przepustowości i transmisji w czasie rzeczywistym, jak 

gry online, komunikacja wideo czy telewizja HD przez Internet. Urządzenia konsumenckie LTE oferowane przez 

Cyfrowy Polsat pozwalają na obsługę prędkości do 150 Mb/s przy pobieraniu danych i do 50 Mb/s - przy 

wysyłaniu. 

Sprzęt internetowy 
Większość terminali w naszej ofercie dostępu do internetu wykorzystuje transmisję danych w technologii LTE. W 

sprzedaży oferujemy modemy, routery mobilne, routery stacjonarne, tablety oraz zestawy z laptopami. Obecnie 

do wyboru mamy sprzęt oferujący maksymalną prędkość pobierania danych w LTE do 100 Mb/s oraz 150 Mb/s. 

Blisko połowa sprzedaży kontraktów ze sprzętem realizowana jest z routerami mobilnymi lub stacjonarnymi. 

Wśród dostępnych urządzeń na uwagę zasługuje zestaw ODU-IDU – połączenie modemu LTE montowanego na 

zewnętrz domu, przystosowanego do pracy w trudnych warunkach i routera rozprowadzającego Internet w domu. 

Takie rozwiązanie pozwalana uzyskanie lepszego zasięgu sieci niż w przypadku tradycyjnych routerów. 

Ze wszystkich kategorii sprzętowych najsilniejszy wzrost sprzedaży notują tablety LTE. Ta kategoria do niedawna 

była zarezerwowana dla marek i modeli z górnych półek cenowych. Dziś obok modeli prestiżowych takich jak 

Samsung Galaxy Tab S lub iPad Air możemy zaoferować klientom także tańsze sprzęty masowe, np.: LG G-Pad, 

Huawei MediaPad M1, Lenovo S8. 

Modemy oraz routery sprzedajemy w modelu subsydiowanym. Cena sprzętu uzależniona jest od wysokości 

opłaty miesięcznej, im wyższa, tym tańszy jest sprzęt. Od tej opłaty uzależniona jest także wielkość pakietów 

danych do wykorzystania w danym miesiącu. 

Tablety oraz zestawy z laptopami sprzedawane są w modelu ratalnym. Do opłaty miesięcznej za pakiet danych 

doliczana jest co miesiąc rata za zakupiony sprzęt. W ofercie mamy możliwość rozłożenia ceny sprzętu na 24 

oraz 36 rat. 

Oferta telefonów 

Większość sprzedawanych aktualnie telefonów to smartfony. Udział telefonów klasycznych utrzymuje trend 

spadkowy i obecnie wynosi zaledwie kilkanaście procent. Już co drugi sprzedawany smartfon wykorzystuje 

technologię LTE do transmisji danych. Co więcej, technologia LTE pojawia się w coraz tańszych telefonach. Do 

tej pory były to produkty renomowanych producentów. Do wyścigu o rynek dołączają już także popularne marki. 

Dziś telefon LTE można kupić za przysłowiową złotówkę w zobowiązaniu miesięcznym 50 zł. Granica ta będzie 

się z czasem jeszcze obniżać. 
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Telefony sprzedawane są w dwóch modelach: subsydiowanym – tu cena sprzętu dla klienta spada wraz ze 

wzrostem wybranego abonamentu, oraz ratalnym – do opłaty miesięcznej doliczana jest rata za zakupiony 

sprzęt. Obecnie we wszystkich zobowiązaniach w ramach abonamentu oferujemy pakiet na transmisję danych, 

także w technologii LTE. 

Według naszych danych, udział sprzedaży smartfonów pośród wszystkich telefonów sprzedanych klientom sieci 

Plus wzrósł z 74% w czwartym kwartale 2013 roku do 85% w pierwszym kwartale 2015 roku, przez co odsetek 

użytkowników smartfonów w sieci Plus wzrósł z 33% na koniec 2013 roku do 47% szacowanych na koniec 

pierwszego kwartału 2015 roku. 

4.5.4. Działalność na rynku usług zintegrowanych 

(i) Oferta usług łączonych 

Oferta usług łączonych jest dla nas narzędziem, które umożliwia poszerzanie bazy klientów, a równocześnie 

wzrost przychodów, a także zwiększenie zadowolenia i lojalności naszych klientów. W dłuższej perspektywie 

oferta usług zintegrowanych umożliwia nam zwiększenie średniego przychodu na klienta, a także dalsze 

zmniejszenie wskaźnika odpływu klientów. 

Zgodnie z ogłoszoną strategią integracji produktów i usług dla nowoczesnego domu Cyfrowy Polsat oraz 

Polkomtel uruchomiły wspólny program smartDOM, który pozwala na korzystne łączenie nowoczesnych usług 

obu operatorów. Umożliwia elastyczne łączenie produktów, takich jak telewizja satelitarna, Internet 

szerokopasmowy LTE, telefon, energia elektryczna i usługi finansowe, a także pozwala oszczędzać na każdej 

dodanej do pakietu usłudze.  

Od maja 2014 roku w ramach programu smartDOM proponowaliśmy ofertę „Drugi produkt za połówkę, trzeci za 

złotówkę”. Promocja oparta byłą o prosty i elastyczny mechanizm – wystarczyło posiadać jedną usługę z portfolio 

Grupy, a przy zakupie kolejnych produktów klient otrzymywał atrakcyjne rabaty na cały okres trwania umowy.  

W maju 2015 roku uruchomiona została nowa odsłona programu smartDOM. Odświeżona oferta pozwala na 

zakup nawet 6 usług z portfolio Grupy, z czego 5 jest rabatowanych. Promocja jest kierowana zarówno do 

obecnych, jak i nowych klientów. Pierwsza usługa (telewizja, Internet lub telefon) – posiadana lub kupowana – 

jest pełnopłatna, zaś na pozostałe dwie z innych kategorii klient otrzymuje rabat do 50%. Kolejne trzy aktywacje 

telefoniczne otrzymuje ze zniżką 10 zł miesięcznie każda. Wszystkie rabaty obowiązują przez cały czas 

korzystania z usług zakupionych w Plusie i Cyfrowym Polsacie, nie tylko przez okres podstawowy danej umowy. 

W październiku 2014 roku uruchomiliśmy program skierowany do klientów biznesowych pod nazwą smartFIRMA, 

który pozwala na łączenie usług telefonii komórkowej, Internetu LTE oraz telefonii stacjonarnej. W programie 

znajdują się także produkty Plus Banku, energia elektryczna od Plusa oraz szerokie portfolio dodatkowych usług 

wspierających i rozwijających biznes. 

W ramach programu smartFIRMA można wybrać do pięciu produktów. Pierwszy i drugi produkt to zawsze 

telefonia komórkowa i Internet (wymiennie), na drugi produkt jest rabat 50%. Trzeci produkt to zawsze telefonia 

stacjonarna, którą można dokupić od 1 zł. Na dodatkowe karty telefonii komórkowej (czwarty i piąty produkt) 

można otrzymać upusty w wysokości 10 zł i 20 zł. smartFIRMA adresowana jest zarówno do obecnych jak i 

nowych klientów. 
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4.5.5. Sprzedaż i marketing 

Marketing i budowanie marki 

Wizerunek firmy oraz rozpoznawalność marki mają istotny wpływ na decyzje zakupowe większości naszych 

klientów. Cyfrowy Polsat jest obecnie najsilniejszą i najbardziej rozpoznawalną marką wśród operatorów cyfrowej 

telewizji satelitarnej w Polsce. Według GFK Polonia, marka Cyfrowy Polsat w 2013 roku, osiągnęła wskaźnik 

świadomości spontanicznej na poziomie 87%. Istotnym elementem percepcji naszej marki, odróżniającym ją od 

konkurencji, jest skojarzenie z korzystną ofertą rozumianą jako niskie ceny abonamentu i najlepsza jakość za 

rozsądną cenę. 

Polkomtel od lat konsekwentnie podejmuje działania marketingowe mające na celu budowanie spójnego i 

zgodnego z obraną strategią spółki wizerunku marki „Plus”. Dąży także do ciągłego zwiększania zadowolenia 

klientów z usług Polkomtelu, w szczególności w zakresie dostępnych produktów i usług, jakości, użyteczności i 

dostępności działu obsługi klienta oraz użyteczności kanałów automatycznej informacji i kanałów 

samoobsługowych. 

W roku 2014, Polkomtel, oprócz wspierania samej marki „Plus”, wprowadził nowa platformę komunikacyjną 

smartDOM (wspólna platforma dla Plusa i Cyfrowego Polsatu promująca oferty łączone) i nową markę Plush 

(„powered by Plus”) kierowaną do młodych. Ponadto w maju 2015 roku wprowadzona została nowa strategia dla 

głównej marki – Plus – w relacjach z klientami i otoczeniem rynkowym. Wystartowała nowa platforma 

komunikacyjna „Ja+ nowe możliwości”, która ma na celu wsparcie oferty Plusa w każdym istotnym segmencie 

rynku. Między innymi dzięki tym działaniom, marka „Plus” jest jedną z najbardziej znanych marek na rynku 

telekomunikacyjnym w Polsce. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na rynku telekomunikacyjnym w Polsce w 

listopadzie i grudniu 2013 roku przez Grupę IQS znajomość wspomagana marki „Plus” w segmencie głosowym 

wynosiła 99%, zaś w segmencie transmisji danych 96%. 

Do promowania naszych usług wykorzystujemy głównie: reklamę telewizyjną (spoty, billboardy sponsorskie i 

działania typu product placement), reklamę w Internecie i reklamę zewnętrzną. Prowadzimy także szereg 

ogólnopolskich kampanii w radiu i w prasie. Kluczowe kampanie ogólnopolskie wspieramy działaniami lokalnymi. 

Każdą kampanię dotyczącą usług zarówno Cyfrowego Polsatu jak i Polkomtelu wspieramy w mediach 

społecznościowych.  

W autoryzowanych punktach sprzedaży promujemy nasze oferty przy użyciu BTLowych form reklamy. 

Dodatkowo ważnym kanałem komunikacji z klientami - obecnymi i nowymi - są komercyjne strony internetowe 

Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu. Ponadto z naszymi obecnymi klientami komunikujemy się wykorzystując 

telemarketing, mailing, dedykowany kanał abonencki (za pośrednictwem którego klienci Cyfrowego Polsatu mają 

dostęp do informacji dotyczących ich abonamentu) oraz Internetowe Centrum Obsługi Klienta. 

Sieć sprzedaży 

Sprzedaż naszych usług odbywa się za pośrednictwem sieci sprzedaży obejmującej swym zasięgiem całą 

Polskę. 

W ramach współpracy między Cyfrowym Polsatem a Polkomtelem klienci Cyfrowego Polsatu mają dostęp do 

kompleksowej oferty Polkomtelu, natomiast klienci Polkomtelu mogą korzystać z dedykowanej oferty usług 
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telewizyjnych Cyfrowego Polsatu. Na dzień 31 marca 2015 roku, połączona sieć sprzedaży Cyfrowego Polsatu i 

Polkomtelu obejmowała ponad 1.380 punktów sprzedaży. W większości punktów sprzedaży dostępna jest 

zarówno oferta płatnej telewizji i Internetu od Cyfrowego Polsatu oraz oferta telekomunikacyjna Polkomtelu, jak 

również dodatkowe korzyści dla klientów obu operatorów. Cyfrowy Polsat i Polkomtel wprowadziły program 

smartDOM, na podstawie którego nowym i istniejącym klientom kupującym kolejną usługę Cyfrowego Polsatu lub 

Polkomtelu przysługują atrakcyjne rabaty. 

Dystrybucję naszych produktów i usług płatnej telewizji prowadzimy dodatkowo za pośrednictwem kanału 

sprzedaży bezpośredniej D2D (door-to-door), który pozwala nam na precyzyjne dotarcie do wybranych grup 

klientów, bezpośredni kontakt z klientem oraz zwiększenie zasięgu sieci sprzedaży. Na dzień 31 marca 2015 

roku Cyfrowy Polsat posiadał 16 biur sprzedaży bezpośredniej D2D. 

Sprzedaż telekomunikacyjnych usług przedpłaconych odbywa się przy wykorzystaniu innych kanałów sprzedaży. 

Na dzień 31 marca 2015 roku, Polkomtel był stroną 26 umów z niewyłącznymi, niezależnymi sprzedawcami usług 

prepaid, obejmujących około 75 tys. punktów sprzedaży zestawów startowych i telekart oraz około 120 tys. 

punktów sprzedających doładowań elektronicznych. 

Dodatkowo, Polkomtel posiada rozbudowaną strukturę sprzedaży dedykowaną do obsługi zróżnicowanych pod 

kątem skali klientów biznesowych. Klienci należący do segmentu korporacyjnego (z wyjątkiem mniejszych 

przedsiębiorstw należących do kategorii SME) obsługiwani są przez ok. 50 tzw. „Kierowników Klientów 

Kluczowych” oraz około 50 dedykowanych opiekunów klienta. Mniejsi klienci należący do segmentu SME (Small 

and Medium Enterprises) oraz więksi klienci należący do segmentu SOHO (Small Office/Home Office), tj. klienci 

posiadający co najmniej pięć kart SIM i generujący przychody wyższe niż średnia przychodów klientów SOHO 

obsługiwani są przez około 360 autoryzowanych doradców biznesowych. Pozostali klienci z segmentu SOHO, 

wraz z klientami indywidualnymi, obsługiwani są przez autoryzowane Punkty Sprzedaży Plusa, a także przez 

własne telefoniczne centrum obsługi, centra telefoniczne prowadzone przez sześciu partnerów świadczących dla 

spółki usługi telesprzedaży oraz poprzez należący do spółki sklep internetowy. 

Obecnie realizowany jest projekt, który ma na celu pełną integrację sieci sprzedaży Cyfrowego Polsatu i 

Polkomtelu. Zostanie zredukowana łączna liczba punktów sprzedaży, a procesy sprzedaży w ramach jednego 

punktu zostaną uspójnione. Planowana jest budowa wspólnych systemów logistyczno-magazynowych oraz 

wspólne szkolenia i edukacja. Powyższe działania mają na celu podniesienie efektywności sprzedaży oraz 

realizację zapowiadanych synergii na poziomie operacyjnym. Finalizacja projektu oczekiwana jest w 2016 roku. 

Telefoniczne centrum sprzedaży (Call Center) 

Reklamując nasze usługi w różnych mediach, podajemy numery telefonów do infolinii sprzedażowej Cyfrowego 

Polsatu i Polkomtelu tak, aby potencjalni klienci mieli możliwość zasięgnięcia informacji na temat naszych usług, 

bezpośredniego złożenia zamówienia lub pozyskania adresu najbliższego punktu sprzedaży.  

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Call Center Cyfrowego Polsatu posiadał ponad 600 stanowisk telefonicznych oraz 

około 320 stanowisk back-office do obsługiwania pisemnych wniosków (w tym faksowych i e-mailowych), 

natomiast Call Center Polkomtelu składał się z 820 stanowisk telefonicznych oraz około 350 stanowisk back-

office. Nasze telefoniczne centra sprzedaży pozostają do dyspozycji naszych obecnych i potencjalnych klientów 

24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, i odpowiadają za kompleksową i profesjonalną obsługę klienta. 
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Operatorzy Call Center przekazują klientom informacje o naszych usługach, pośredniczą w podpisywaniu umów 

abonenckich, przyjmują ewentualne reklamacje, udzielają informacji na temat płatności oraz zapewniają innego 

rodzaju wsparcie w ramach obsługi klienta. Dla klientów Cyfrowego Polsatu chcących mieć podgląd swojego 

konta przez Internet posiadamy również Internetowe Centrum Obsługi Klienta, gdzie po zalogowaniu klient może 

sprawdzić stan swoich usług, status płatności, pakiety objęte abonamentem, terminy płatności i wiele innych.  

W celu osiągnięcia zapowiadanych synergii na poziomie operacyjnym, oczekiwanych w wyniku przejęcia 

Polkomtelu przez Cyfrowy Polsat w maju 2014 roku, obecnie trwa proces tworzenia jednego, wspólnego Call 

Center dla obu spółek. Finalizacja projektu oczekiwana jest w 2016 roku. 

Dodatkowo Polkomtel posiada także kanał telemarketingowy, który charakteryzuje się niskim kosztem aktywacji 

klientów. Kanał telemarketingowy dzieli się na telemarketing wewnętrzny i zewnętrzny. Telemarketing 

wewnętrzny, prowadzony przez pracowników Polkomtelu, ma na celu redukcję poziomu potencjalnych rezygnacji 

z usług i działa w ramach centrum telefonicznego Polkomtelu, w którym dedykowane zespoły zajmują się obsługą 

klientów charakteryzujących się wysokim współczynnikiem odejść. Telemarketing zewnętrzny jest oparty na 

współpracy z sześcioma partnerami zewnętrznymi. Jego głównym celem jest saturacja bazy nowymi aktywacjami 

oraz utrzymanie bazy. 

Online 

Komunikacja za pośrednictwem Internetu pełni ważną rolę informacyjną dla rosnącej liczby istniejących i 

potencjalnych klientów. Zapewnia użytkownikom możliwość poznania oferty programowej, multimedialnej i 

telekomunikacyjnej spółek z Grupy Cyfrowego Polsatu, zamówienia wybranego sprzętu razem z wybranym 

pakietem lub znalezienia najbliższego punktu sprzedaży. 

Internautom udostępniamy także codziennie aktualizowany program telewizyjny z ofertą programową ponad 420 

kanałów. Narzędzie wzbogacone jest o część redakcyjną, w której polecamy najciekawsze - naszym zdaniem - 

pozycje programowe, a także dajemy możliwość sortowania ramówki wg kryteriów użytkownika. 

Klienci mogą również skorzystać ze strony internetowej Cyfrowego Polsatu (http://www.cyfrowypolsat.pl/) w celu 

znalezienia informacji na temat aktualnej oferty VOD i wykupienia dostępu do programu. Ponadto na naszej 

stronie internetowej prezentujemy ofertę oraz najciekawszy kontent dostępny w ramach telewizji online IPLA, 

serwisów HBO GO oraz Filmbox Live wraz z linkami, które przenoszą użytkownika bezpośrednio na stronę 

właściwego serwisu. 

W lipcu 2014 roku odświeżyliśmy portal komercyjny Polkomtelu (www.plus.pl), który został w całości 

zaprojektowany zgodnie z wytycznymi RWD (Responsive Web Design). Wygląd, funkcjonalności i układ 

poszczególnych stron dostosowują się automatycznie do rozmiaru ekranu urządzenia, ułatwiając użytkownikom 

korzystanie z portalu na urządzeniach mobilnych. Serwis podzielony jest na trzy części: 

 Telefony i urządzenia – sekcja przedstawia ofertę telefonów oraz sprzętu internetowego 

(tablety, laptopy, routery, konsole), 

 Oferta - sekcja prezentuje ofertę telekomunikacyjną i promocje oferowane w ramach programu 

smartDOM, zawiera także przekierowania na strony zawierające ofertę telewizji satelitarnej 

Cyfrowego Polsatu, Plus Banku i energii elektrycznej, 

http://www.cyfrowypolsat.pl/
http://www.plus.pl/
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 Strefa Klienta – w tej części zaprezentowane zostały informacje o usługach dodatkowych oraz 

porady i pomoc dla użytkowników. 

Polkomtel prowadzi również sklep internetowy oferujący produkty i usług dostępne zarówno dla obecnych jak i 

nowych klientów.  

Magazyn centralny  

W celu obsługi wszystkich naszych kanałów dystrybucji Cyfrowy Polsat stworzył własny magazyn centralny wraz 

z systemem logistycznym. W magazynie centralnym o łącznej powierzchni ok. 9.500 m2 składujemy dekodery, 

modemy, akcesoria, części oraz różnego rodzaju materiały niezbędne do zapewnienia sprawnego działania w 

obszarze logistyki i sprzedaży, w tym opakowania i materiały reklamowe. Nasz system logistyczny i magazyn 

umożliwiają nam przygotowanie do dostawy 15.000 pre-aktywowanych dekoderów dziennie oraz składowanie do 

900.000 sztuk sprzętu. Uważamy, że nasz magazyn centralny jest wystarczająco duży, aby zaspokoić wszystkie 

przewidywane potrzeby magazynowe Cyfrowego Polsatu. 

Magazyn centralny Polkomtelu jest prowadzony przez operatora logistycznego Arvato Polska, Centrum 

Usługowo-Logistyczne w Błoniu. Jest to firma zewnętrzna, która świadczy usługi dla Polkomtelu w zakresie 

przyjęć, dystrybucji, zwrotów, konfekcjonowania, kompletacji, archiwizacji, zakupu materiałów eksploatacyjnych, 

nadawania przesyłek w ramach wszystkich istniejących kanałów sprzedaży. Powierzchnia magazynu Arvato 

Polska, która jest zajmowana przez Polkomtel to 4.500 m2. Na tej powierzchni znajduje się obecnie 2.500 miejsc 

paletowych, z możliwością ich zwiększenia o 1.000 miejsc paletowych. W magazynie centralnym Arvato Polska 

składowane są takie materiały jak: telefony, modemy, laptopy, routery, telewizory, karty SIM, telekarty, materiały 

drukowane, gadżety, akcesoria, zestawy złożone prepaid oraz sprzęty Cyfrowego Polsatu (dekodery, dyski i 

anteny).  

4.5.6. Obsługa i utrzymanie klienta 

Obsługa Klienta 

Stale podwyższamy jakość obsługi klienta, korzystając z najnowszych osiągnięć technologicznych. Naszymi 

atutami jest zaangażowana i doświadczona kadra menedżerska oraz duża elastyczność działań wspomagana 

szybkim procesem decyzyjnym. 

Używamy zaawansowanego systemu zarządzania relacjami z klientami stworzonego przez naszych specjalistów 

w oparciu o zintegrowaną platformę obsługującą między innymi telefon, faks, e-mail, SMS, TTS oraz 

standardową korespondencję pocztową. System zarządzania relacjami z klientami pozwala kompleksowo, 

terminowo i efektywnie realizować oraz dokumentować obsługę wszystkich zgłoszeń klientów.  

Na początku 2014 roku w Cyfrowym Polsacie uruchomiliśmy nową, ulepszoną wersję Internetowego Centrum 

Obsługi Klienta (ICOK). ICOK jest zaawansowanym narzędziem, umożliwiającym klientom Cyfrowego Polsatu 

bezpieczny i bezpłatny dostęp do zasobów back-office i pomocy technicznej w trybie online. Za pomocą ICOK 

klienci mogą samodzielnie dokupić i modyfikować swoje pakiety, sprawdzić saldo należności wraz z ich historią, 

kontrolować dostępne jednostki do wykorzystania w ramach aktywnych pakietów, a także dokonać płatności 

(również z góry za dowolną ilość miesięcy). Oprócz tego, użytkownicy nowego ICOK mogą modyfikować swoje 
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dane teleadresowe, wydrukować przelew pocztowy lub zlecenie płatności w banku, sprawdzić specyfikację 

techniczną posiadanego sprzętu, wydrukować odpowiednie instrukcje obsługi, wznowić połączenie z satelitą, 

przywrócić fabryczne ustawienie kodu PIN w dekoderze, a także skontaktować się z nami za pomocą formularza 

kontaktowego.  

Trzonem działu obsługi klienta Polkomtelu jest centrum obsługi telefonicznej, które, w roku 2014, przyjęło około 

6,9 mln połączeń. Składa się ono z czterech odrębnych ośrodków (dwóch zlokalizowanych w Łodzi, oraz jednego 

w Warszawie i jednego w Toruniu), zintegrowanych poprzez system inteligentnej dystrybucji połączeń. System 

ten zapewnia całodobową obsługę klientów we wszystkie dni roku. Wspomniany system inteligentnej dystrybucji 

pozwala także na obsługę połączenia z uwzględnieniem kryterium tematu rozmowy i przekierowanie go do 

konsultanta zgodnie ze wskazanym tematem rozmowy, co pozwala na skrócenie czasu potrzebnego do obsługi 

klienta. W procesie telefonicznej obsługi posprzedażnej prowadzona jest również aktywna dosprzedaż 

produktów. 

Polkomtel oferuje klientom szeroki zakres rozwiązań samoobsługowych, które umożliwiają zarządzanie kontami 

abonenckimi. Rozwiązania te obejmują automatyczny system informacji głosowych, możliwość dokonywania 

zmian na kontach klientów za pomocą wiadomości tekstowych oraz system USSD, w ramach którego informacje 

są uzyskiwane poprzez przesyłanie zapytań w formie krótkich kodów wpisywanych na klawiaturze telefonu. 

Ponadto, oferowane rozwiązania obejmują internetowy system samoobsługowy Plus online, obejmujący m.in. 

sekcję zawierającą odpowiedzi na częste pytania klientów, internetowy formularz kontaktowy wsparty 

mechanizmami automatycznej analizy pytania klienta i udzielania informacji przed wysłaniem pytania do 

konsultanta, a także internetowy kanał komunikacyjny, obejmujący wsparcie klienta poprzez pocztę elektroniczną 

oraz tzw. „chat” internetowy.  

W roku 2000 Polkomtel uzyskał certyfikat ISO 9001. Ponadto w 2011 roku, Polkomtel otrzymał certyfikat Austrian 

Standards plus Certification (AS+C) potwierdzający spełnianie wymagań Europejskiej Normy EN 15838:2009 

(Centra Kontaktu z Klientem – Wymagania dot. świadczonych usług) – certyfikat ten ważny jest przez okres 6 lat i 

dotyczy standardów połączeń przychodzących w ramach obsługi klientów oraz połączeń wychodzących 

wykonywanych przez Polkomtel w ramach działalności sprzedażowej. W październiku 2013 roku Polkomtel 

pomyślnie przeszedł audyt w zakresie standardów zarządzania jakością przeprowadzony przez DEKRA 

Certification Sp. z o.o. 

Utrzymanie klienta  

Utrzymanie klienta to dla nas niezwykle ważny obszar działalności. Stale rozwijamy nasze programy 

utrzymaniowe, tak aby przedstawić klientom ofertę usług dostosowaną do ich potrzeb. W połączonej strukturze 

organizacyjnej Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu wyodrębniono specjalne zespoły dedykowane utrzymaniu klienta 

w celu optymalizacji działań utrzymaniowych i tym samym minimalizacji churnu ilościowego i wartościowego oraz 

zabezpieczenie wartości wspólnej bazy.  

Programy utrzymaniowe prowadzimy w formie programów reaktywnych i proaktywnych. W przypadku programów 

reaktywnych, proces zaczyna się w momencie, gdy klient wyrazi chęć zakończenia korzystania z naszych usług. 

Pracownik działu odpowiedzialnego za zapobieganie odpływowi klientów kontaktuje się z takim klientem i 

przedstawia nową atrakcyjną ofertę, aby zachęcić go do pozostania przy naszych usługach.  
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W przypadku programów proaktywnych, akcje utrzymaniowe prowadzimy przed upływem podstawowego okresu 

umowy klienta. Wykorzystując różne kanały komunikacji, przedstawiamy klientom oferty dla przedłużających 

umowę, proponujemy usługi dostosowane do potrzeb klienta uwzględniając możliwość dosprzedaży kolejnych 

produktów. 

W utrzymaniu klienta pomaga nam również nasza oferta usług zintegrowanych. Klient w każdym momencie może 

rozszerzyć pakiet wykupionych usług, do posiadanego pakietu telewizyjnego może dodać usługi telefonii 

komórkowej, czy dostępu do Internetu. Również w dowolnym momencie każdy klient może przejść na wyższy 

pakiet telewizyjny lub dokupić dodatkowe pakiety telekomunikacyjne.  

Wprowadzenie programów utrzymaniowych i oferowanie usług zintegrowanych pomaga nam w obniżaniu 

wskaźnika odpływu klientów, jako że coraz większa część naszej bazy klientów decyduje się na ponowne 

zawarcie umowy na czas określony oraz zwiększa liczbę swoich usług. 

4.5.7. Działalność hurtowa na rynku międzyoperatorskim 

W ramach działalności hurtowej, świadczymy usługi wzajemnych połączeń sieci, roamingu międzynarodowego, 

sprzedaży usług roamingu krajowego, sprzedaży usług dla MVNO, współdzielenia zasobów sieciowych, 

dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inne usługi telekomunikacyjne i nietelekomunikacyjne 

świadczone na rzecz innych operatorów telekomunikacyjnych. 

Wymiana ruchu między operatorami (InterConnect) 

Infrastruktura telekomunikacyjna Polkomtelu wykorzystywana w ramach współpracy międzysieciowej umożliwia 

zarządzanie kierowaniem ruchu telekomunikacyjnego do wszystkich operatorów krajowych i zagranicznych. 

Polkomtel był stroną 25 umów interkonektowych z operatorami krajowymi oraz międzynarodowymi na dzień 31 

marca 2015 roku, Taka ilość relacji interkonektowych pozwala na optymalizację kosztów zakańczania połączeń w 

sieciach innych operatorów oraz zachowanie najwyższej jakości ruchu międzysieciowego, zarówno inicjowanego 

jak i zakańczanego w naszej sieci. 

W obszarze współpracy międzyoperatorskiej w 2014 roku analogicznie do lat poprzednich podejmowane były 

aktywne działania w relacjach z operatorami krajowymi i zagranicznymi, w celu redukcji ponoszonych przez nas 

kosztów hurtowych zakańczania połączeń ponoszonych przez oraz wzrostu przychodów hurtowych z usługi 

tranzytu ruchu międzysieciowego realizowanego przez Polkomtel. Współpraca z największymi operatorami 

międzynarodowymi oraz aktywne zarządzanie kierowania ruchem umożliwiły natychmiastowe wykorzystanie 

obniżek stawek hurtowych za kończenie połączeń w sieciach operatorów zagranicznych (zwłaszcza 

zagranicznych stawek MTR) w wyniku decyzji regulatorów rynku za granicą, co bezpośrednio przełożyło się na 

poprawę wyniku finansowego Polkomtelu. Aktywne negocjacje handlowe oraz efektywne zarządzanie ruchem 

pozwoliły na zachowanie w 2014 roku tendencji spadkowej kosztu zakańczania połączeń w sieciach innych 

operatorów w Polsce i za granicą. 

Roaming międzynarodowy 

W ramach działalności hurtowej świadczymy usługi roamingu międzynarodowego dla zagranicznych operatorów 

komórkowych, które pozwalają klientom zagranicznych sieci komórkowych na korzystanie z usług 

telekomunikacyjnych (połączeń głosowych, wiadomości tekstowych oraz transmisji danych) po zalogowaniu się w 
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sieci Polkomtel, czyli poza ich macierzystą siecią. Dodatkowo, zawieramy umowy hurtowe roamingu 

międzynarodowego dla potrzeb świadczenia, własnym klientom oraz klientom MVNO, usług roamingu 

międzynarodowego w sieciach naszych partnerów roamingowych. 

Współpraca z partnerami roamingowymi jest ważnym strumieniem sprzedaży w segmencie hurtowym. 

Rozwijamy swoje usługi roamingu międzynarodowego oferując usługi roamingowe we własnej sieci dla klientów 

operatorów zagranicznych przebywających w Polsce. Oferujemy usługę hurtowego roamingu we własnej sieci dla 

operatorów zagranicznych w oparciu o umowy rabatowe w zamian za korzystne warunki obsługi ruchu 

roamingowego, generowanego przez naszych klientów, korzystających z usługi roamingu za granicą. Przekłada 

się to na redukcję ponoszonych przez nas kosztów hurtowych usług roamingu międzynarodowego, co w 

konsekwencji umożliwia nam oferowanie konkurencyjnych, pod względem cen i jakości, usług roamingu 

międzynarodowego dla własnych klientów. Wynegocjowane z operatorami zagranicznymi niskie koszty hurtowe 

pozwoliły na stworzenie rewolucyjnej w skali Polski i Europy promocji połączeń w roamingu międzynarodowym 

w UE, gdzie w cenie 29 gr/min użytkownicy sieci Plus mogą dzwonić bez ograniczeń do całej Unii Europejskiej – 

oferta dostępna jest dla klientów kontraktowych, jak i również, pierwszy raz tak atrakcyjna oferta roamingowa 

została skierowana do klientów korzystających z ofert pre-paid i mix. 

Dzięki aktywnej polityce pozyskiwania nowych partnerów do umów dyskontowych, głównie poza obszarem Unii 

Europejskiej, to jest tam, gdzie dotychczasowe koszty hurtowe roamingu międzynarodowego były wysokie, 

obniżamy koszty roamingu, a w szczególności koszty transmisji danych, co umożliwia rozszerzenie oferty 

pakietów transmisji danych w roamingu na kolejne kraje, czyniąc ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. W roku 2014 

jako pierwszy operator w Polsce wyznaczyliśmy nowe trendy w telekomunikacji poprzez umożliwienie klientom 

sieci Plus korzystanie z transmisji danych w roamingu w technologii LTE, co przy zaoferowaniu atrakcyjnych 

cenowo pakietów transmisji danych za granicą umocniło naszą pozycję w Polsce, jako lidera technologii LTE. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, poprzez Polkomtel oferowaliśmy usługi roamingu międzynarodowego dla 

połączeń głosowych w 481 sieciach na terenie 206 krajów i wydzielonych obszarów. Ponadto, dzięki usłudze 

roamingu międzynarodowego, nasi klienci mogą korzystać z usługi pakietowej transmisji danych w 367 sieciach 

na terenie 158 krajów i wydzielonych obszarów. 

Roaming krajowy i operatorzy MVNO 

Świadczymy usługi hurtowego dostępu do sieci Polkomtel dla partnerów hurtowych w oparciu o zróżnicowane 

modele współpracy, które można podzielić na dwie główne grupy: roaming krajowy i operatorów MVNO. 

Roaming krajowy 

W ramach usługi hurtowej roamingu krajowego świadczymy usługi połączeń głosowych, wysyłania wiadomości 

tekstowych oraz pakietowej transmisji danych (w tym MMS) dla operatora P4. Klienci P4 korzystają z sieci 

ruchomej Polkomtel od początku działalności P4 (od 2007 roku). W ramach tej działalności Polkomtel świadczy 

usługi hurtowe również na rzecz Cyfrowego Polsatu i CenterNet (obecnie Aero2). 
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Operatorzy MVNO 

MVNO to operatorzy, którzy świadczą usługi telefonii komórkowej i usługi pakietowej transmisji danych, a także 

usługi telefonii stacjonarnej oparte o sieć Polkomtel w modelu, w którym Polkomtel zapewnia dostęp do mobilnej 

sieci, wymianę ruchu międzysieciowego do/od klientów MVNO oraz możliwe formy hurtowego wsparcia dla 

działalności MVNO. Zasadniczo z takiej współpracy korzystają operatorzy nie posiadający pełnej infrastruktury 

technicznej koniecznej do świadczenia usług telekomunikacyjnych (w tym własnych zasobów częstotliwości). 

Strony w takiej współpracy wykorzystują mocne atuty każdej ze stron, wysokiej jakości ogólnopolską sieć 

Polkomtel i wsparcie w obsłudze telekomunikacyjnych aspektów działalności operatora oraz dedykowaną ofertę, 

marketing i sprzedaż pod własną marką przez partnera hurtowego. 

W ramach współpracy z MVNO, świadczymy hurtowo usługi połączeń głosowych, wysyłania wiadomości 

tekstowych oraz pakietowej transmisji danych (w tym MMS), usługi o podwyższonej opłacie, usługi dodane, 

usługi roamingu międzynarodowego, obsługę określonych służb i organów państwa, usługi hostingowe na 

platformie bilingowej Polkomtel, wsparcie obsługi klienta, dostęp do kanałów zakupowych kart SIM i terminali 

oraz kanałów zasileń Plus jak również inne usługi zależne od potrzeb i wybranych modeli technicznych 

współpracy z MVNO. 

Polkomtel był pierwszym w Polsce operatorem komórkowym, który otworzył swoją sieć dla MVNO (w 2006 roku). 

Według stanu na grudzień 2014 współpracowaliśmy z kilkunastoma MVNO, którzy działają w różnych sektorach, 

głównie telekomunikacyjnym. Kontynuujemy aktywny rozwój sprzedaży usług w kanale hurtowym poprzez 

poszukiwanie kolejnych partnerów krajowych i zagranicznych oraz rozwój współpracy z dotychczasowymi 

partnerami hurtowymi, w ramach ciągłego rozwoju rynku MVNO. 

Szeroki zakres świadczonych przez nas usług i tworzenie dedykowanych rozwiązań pod potrzeby partnerów 

hurtowych, umożliwia współpracę w ramach różnych modeli, od technologiczne zaawansowanych modeli dla 

operatorów posiadających własną infrastrukturę telekomunikacyjną (np. własne punkty styku sieci z operatorami i 

platformy IT) poprzez modele pośrednie aż do modeli, które wymagają od partnerów MVNO wyłącznie 

posiadania kanałów marketingowych i sprzedażowych. 

4.5.8. Segment nadawania i produkcji telewizyjnej 

(i) Oferta 

Kanały 

Jesteśmy przekonani, że nasze portfolio kanałów jest skierowane do istotnych segmentów widzów a także, że 

utrzymamy pozycję lidera w segmencie programów sportowych oraz że umocnimy się w segmencie telewizji 

informacyjnej. Oferta Grupy Polsat jest skierowana do całej rodziny.  

Portfolio kanałów Grupy Polsat 

Kanał 
Początek 

nadawania 
Kategoria Dystrybucja sygnału Dostępność 

Zasięg 

techniczny (1) 

POLSAT 05-12-1992 ogólnotematyczny naziemna/kabel/ satelita FTA 99,9% 

Polsat2 01-03-1997 ogólnotematyczny kabel/satelita non-FTA 61,8% 

TV4 01-04-2000 ogólnotematyczny naziemna/kabel/satelita FTA 99,8% 
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Kanał 
Początek 

nadawania 
Kategoria Dystrybucja sygnału Dostępność 

Zasięg 

techniczny (1) 

Polsat Sport 11-08-2000 sportowy kabel/satelita non-FTA 47,9% 

Polsat Sport Extra 15-10-2005 sportowy kabel/satelita non-FTA 34,6% 

Polsat News 2 08-02-2007 biznesowy kabel/satelita non-FTA 54,0% 

Polsat News 07-06-2008 informacyjny kabel/satelita non-FTA 55,5% 

Polsat Café 06-10-2008 lifestyle kabel/satelita non-FTA 53,8% 

Polsat Play 06-10-2008 lifestyle kabel/satelita non-FTA 46,8% 

Polsat Film 02-10-2009 filmowy kabel/satelita non-FTA 50,1% 

Polsat Jim Jam 02-08-2010 dziecięcy kabel/satelita non-FTA 43,1% 

TV6 30-05-2011 rozrywkowy naziemna/kabel/satelita FTA 92,9% 

Polsat Sport News 01-06-2011 sportowy naziemna/kabel/satelita FTA 93,3% 

CI Polsat 24-11-2011 kryminalny kabel/satelita non-FTA 37,4% 

Polsat Food 22-11-2012 lifestyle satelita non-FTA 20,1% 

Polsat Viasat Explore 01-03-2013 lifestyle  satelita non-FTA 25,4% 

Polsat Viasat Nature 01-03-2013 przyrodniczy satelita non-FTA 25,5% 

Polsat Viasat History 01-03-2013 historyczny satelita non-FTA 33,4% 

Polsat Romans 01-09-2013 kobiecy kabel/satelita non-FTA 42,8% 

Disco Polo Music 01-05-2014 muzyczny kabel/satelita non-FTA 44,2% 

MUZO.TV 26-09-2014 muzyczny kabel/satelita non-FTA 38,1% 

(1) NAM, odsetek telewizyjnych gospodarstw domowych, które mają możliwość odbioru danego kanału; średnia arytmetyczna zasięgów miesięcznych w 
pierwszym kwartale 2015 roku. 

POLSAT 

POLSAT, nasz główny kanał, jest pierwszym kanałem w kategoriach udziałów w widowni w grupie komercyjnej, 

mieszczącej się w przedziale wiekowym 16-49 lat, który w pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł 13,44%. Stacja 

emituje program codziennie, przez całą dobę. Kanał znajduje się w ofercie cyfrowej telewizji naziemnej na drugim 

multipleksie (MUX-2). Poza dystrybucją sygnału naziemnego, POLSAT jest dostępny w jakości SD i HD w 

większości sieci kablowych oraz na platformach satelitarnych. Stacja oferuje bardzo szeroką gamę filmów 

fabularnych, seriali, tak polskich jak i zagranicznych, a także realizowane na podstawie umów licencyjnych, 

programy typu talent show. Na antenie istotne miejsce zajmuje również oferta sportowa.  

Najsilniejsza oferta programowa emitowana jest wiosną, między marcem a majem, oraz jesienią, między 

wrześniem a listopadem, w prime time (między godzinami 17:00 a 23:00). Jest to okres najsilniejszej aktywności 

reklamowej w roku. Wtedy emisje mają premiery seriali, talent show i nowości filmowych (głównie produkcji takich 

wytwórni jak Sony Pictures Television International, 20th Century Fox, The Walt Disney Company czy Warner 

Bros International TV Distribution). Poza prime time stacja emituje seriale, paradokumenty, filmy oraz relacje z 

wydarzeń sportowych.  



CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

INFORMACJE O GRUPIE POLSAT (WYCIĄG Z MEMORANDUM OFERTOWEGO) 
 

 

 
 
 

81 

Kanały tematyczne Grupy 

Kanał 
Grupa 

docelowa 

Udział w widowni w 

grupie docelowej 

stacji w 2014 

Zawartość programowa Informacje dodatkowe 

Polsat Sport mężczyźni  

16-59 lat 

0,75% Pierwszy kanał sportowy w ofercie Grupy. 

Oferuje relacje sportowe, jak również 

audycje tematyczne. 

Najważniejsze dla stacji dyscypliny to: 

(i) siatkówka (Mistrzostwa Świata, Liga 

Światowa, World Grand Prix, Plus Liga, 

Orlen Liga), (ii) lekkoatletyka (np. Diamond 

League), (iii) piłka nożna, eliminacje do 

Euro 2016, (iv) piłka ręczna, (v) boks 

(vi) zawody KSW i MMA. 

Najpopularniejszy kanał 

sportowy w 2014 roku, 

tak w grupie 

komercyjnej, jak i w 

swojej grupie docelowej. 

Kanał dostępny jest 

w jakości SD i HD.  

Polsat Sport Extra mężczyźni 

16-44 lat 

0,17% Prezentuje ciekawe wydarzenia sportowe, 

relacje z najważniejszych turniejów 

tenisowych (np. Wimbledon) czy Liga 

Mistrzów piłki ręcznej  

Nadaje od 2009 roku, 

dostępny jest w jakości 

SD i HD. 

Polsat Sport 

News 

mężczyźni  

16-44 lat 

0,42% Jest to kanał FTA nadawany w technologii 

DTT. Na ramówkę stacji składają się 

aktualności sportowe, a także relacje z 

wydarzeń sportowych oraz formaty 

publicystyczne. 

W 2014 roku czwarty 

kanał sportowy w grupie 

mężczyzn 

16-44. Nadaje od maja 

2011, dane nt 

oglądalności dostępne 

od listopada 2012. 

Polsat Film 16-49 lat 

użytkownicy 

telewizji 

kablowej i 

satelitarnej 

0,80% Szeroka oferta filmów. Światowe hity, filmy 

z czołówki box-office ale także produkcje 

kina niezależnego. Oferta oparta w 

znacznym stopniu na produkcjach 

wytwórni Sony Pictures Television 

International oraz 20th Century Fox TV.  

Kanał dostępny jest 

w jakości SD i HD. 

Polsat Café kobiety  

16-44 lat 

0,51% Oferta programów lifestylowych, o modzie, 

urodzie i stylu życia, kulinariach. W ofercie 

znajdują się produkcje własne, a także 

zagraniczne edycje różnych formatów. 

 

Polsat Play mężczyźni  

16-44 lat 

0,82% Programy poświęcone różnorodnym 

męskim hobby, np. wędkarstwo, 

motoryzacja, seriale dokumentalne, 

poradnikowe, lifestyle, prezentacje 

modnych gadżetów. 

 

Polsat2 wszyscy  

16-49 lat 

1,73% Powtórki programów, które miały premierę 

na innych kanałach Grupy. 

Dziesiąty w rankingu 

najczęściej wybieranych 

kanałów w Polsce w 

2014 roku. Kanał jest 

dostępny również za 

pośrednictwem satelity, 

w innych krajach (np. 

USA). 



CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

INFORMACJE O GRUPIE POLSAT (WYCIĄG Z MEMORANDUM OFERTOWEGO) 
 

 

 
 
 

82 

Kanał 
Grupa 

docelowa 

Udział w widowni w 

grupie docelowej 

stacji w 2014 

Zawartość programowa Informacje dodatkowe 

Polsat News wszyscy  

16-49 lat 

0,91% 24-godzinny kanał informacyjny, 

w znacznej części realizowany na żywo, 

poświęcony wydarzeniom w Polsce i na 

świecie. 

Kanał dostępny jest w 

jakości SD, od lutego 

2013 roku także w HD. 

Polsat News 2 Top 

management 

0,14% Najświeższe informacje i komentarze do 

istotnych wydarzeń na rynku. 

Kanał nabyty przez 

Grupę Polsat w lutym 

2007 roku. Do 9 

czerwca 2014 Polsat 

Biznes, obecnie kanał 

nosi nazwę Polsat News 

2. 

Polsat Jim Jam dzieci w wieku 

4-6 lat 

2,79% Oferta dziecięcych programów 

rozrywkowych.  

Nadawany w oparciu 

o umowę joint venture 

między Grupą Polsat 

a Polsat JimJam Ltd. 

(AMC Networks 

International / Zone). 

CI Polsat  16-49 lat 

użytkownicy 

telewizji 

kablowej i 

satelitarnej 

0,15% Programy kryminalne, oparte na faktach. 

Dokumenty prezentujące pracę policji, 

detektywów, czy laboratoriów 

kryminalistycznych.  

Wspólny projekt Grupy 

Polsat i AETN UK. Kanał 

nadaje od końca 

listopada 2011 roku.  

Polsat Food Kobiety 

16-49 lat 

0,11% Kanał kulinarny. Oparty w większości na 

programach z oferty Food Network. 

Wspólny projekt Grupy 

Polsat i Scripps 

Networks International 

(UK) Limited. Kanał 

nadaje od 22 listopada 

2012. 

Polsat Viasat Explore Mężczyźni 

16-49 lat 

0,07% Kanał dedykowany mężczyznom, oferuje 

programy prezentujące ekstremalne 

zawody, sporty, wyprawy do trudno 

dostępnych miejsc. 

Wspólny projekt Grupy 

Polsat i Viasat 

Broadcasting. 

Polsat Viasat Nature wszyscy  

16-49 lat 

0,02% Oferuje programy przyrodnicze dla całej 

rodziny, tak dotyczące dzikich zwierząt jak 

i zwierząt domowych 

Wspólny projekt Grupy 

Polsat i Viasat 

Broadcasting. 

Polsat Viasat History wszyscy  

16-49 lat 

0,13% Oferuje różnorodne programy związane z 

historią różnych okresów. 

Wspólny projekt Grupy 

Polsat i Viasat 

Broadcasting.  

TV4 wszyscy  

16-49 lat 

2,88% Oferta programowa stacji to filmy, seriale, 

inteligentna rozrywka. 

W Grupie Polsat od 

30 sierpnia 2013. Ósmy 

w rankingu najchętniej 

oglądanych stacji w 

2014 roku. 

TV6 wszyscy  

16-49 lat 

1,09% Propozycje dla widza to seriale fabularne, 

również animowane, telenowele, reality 

show, teleturnieje. 

W Grupie Polsat od 

30 sierpnia 2013. 
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Kanał 
Grupa 

docelowa 

Udział w widowni w 

grupie docelowej 

stacji w 2014 

Zawartość programowa Informacje dodatkowe 

Polsat Romans kobiety  

16-49 lat 

0,16% Kanał przygotowany z myślą o kobietach, 

emituje filmy fabularne i seriale, zarówno 

polskie jak i zagraniczne. 

Kanał nadaje od 

1 września 2013. 

Disco Polo Music wszyscy 
16-49 lat 

0,23% Kanał prezentuje muzykę disco polo, 
dance oraz muzykę biesiadną. 

Rozpoczął nadawanie 
od 1 maja 2014. 

MUZO.TV Wszyscy 
16-49 lat 

0,03% Kanał o tematyce rozrywkowej, 
poświęcony muzyce pop i rock. 

Wystartował 26 
września 2014. 

Udziały w widowni kanałów Grupy Polsat w latach 2012-2014: 

Kanał 
udział w widowni (SHR%) 

2012 2013 2014 

POLSAT 15,71 13,51 13,3 

Polsat2 1,49 1,82 1,73 

Polsat News 0,74 0,81 0,91 

Polsat Sport 0,67 0,79 0,50 

Polsat Film 0,42 0,53 0,72 

Polsat Play 0,39 0,57 0,67 

Polsat JimJam 0,38 0,33 0,20 

Polsat Cafe 0,36 0,39 0,40 

Polsat Sport Extra 0,17 0,21 0,12 

CI Polsat (1) 0,12 0,11 0,09 

Polsat Sport News (2) 0,28 0,33 0,29 

Polsat News 2(3) 0,02 0,06 0,07 

Polsat Food - 0,08 0,08 

Polsat Viasat Explore (4) 0,01 0,06 0,05 

Polsat Viasat History (4) 0,02 0,16 0,13 

Polsat Viasat Nature (4) - 0,02 0,02 

TV4(5) 2,74 2,92 2,88 

TV6(5) (6) 0,23 0,68 1,09 

Polsat Romans(7) - 0,08 0,13 

Disco Polo Music(8) - - 0,23 

Polsat Volleyball(9) - - 2,43 

MUZO.TV(10) - - 0,03 

Źródło: NAM, grupa docelowa: wszyscy 16-49, cała doba.  

(1) Kanał w badaniu od stycznia 2012 roku. 

(2) Kanał w badaniu telemetrycznym od listopada 2012 roku (dane za ten okres). 

(3) Do lutego 2013 roku kanał nadawał pod nazwą TV Biznes, do 9 czerwca 2014 Polsat Biznes, obecnie kanał nosi nazwę Polsat News 2. 

(4) Kanał w portfolio Grupy Polsat od marca 2013 roku. 

(5) Kanał w portfolio Grupy Polsat od 30 sierpnia 2013 roku. 

(6) Kanał w badaniu telemetrycznym od czerwca 2011 roku (dane za ten okres). 

(7) Kanał w badaniu telemetrycznym od września 2013 roku (dane za ten okres). 

(8) Kanał w badaniu telemetrycznym od 1 maja 2014 roku (dane za ten okres). 

(9) Kanał nadawał w okresie 30 sierpnia do 21 września 2014, dane za ten okres. 

(10) Kanał w badaniu telemetrycznym od 26 września 2014 roku (dane za ten okres). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_pop
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rock
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Ramówka  

Dobór programów oraz ich planowanie w konkretnych pasmach, opiera się na budowaniu widowni w grupie, 

która, ze względu na swoje cechy demograficzne, jest najbardziej atrakcyjna dla reklamodawców. W procesie 

planowania wnikliwej analizie poddawane są dane dotyczące udziałów w widowni, aby właściwie określić, które 

pozycje przyciągają widzów, aby przewidzieć trendy rynkowe i dzięki temu mieć pewność, że oferta programowa 

Grupy jest najlepszą odpowiedzią na oczekiwania widzów oraz reklamodawców. 

Planowanie oferty programowej uwzględnia dwa, kluczowe ze względów komercyjnych (przychody reklamowe), 

okresy: wiosnę (marzec – maj) i jesień (wrzesień – listopad). Wtedy mają miejsce emisje premierowe. W 

miesiącach letnich i zimowych oferta stacji składa się w znacznej mierze z powtórek programów, których 

premierowe emisje miały miejsce w sezonie. 

Przy budowie układu programów, kluczowe jest utrzymanie lojalności widza, tak by atrakcyjność kolejnych 

programów wpływała pozytywnie na dalsze oglądanie danego kanału. Jest to szczególnie istotne w pasmach 

między wczesnym popołudniem a prime time. Realizacji tego celu służy umieszczenie programów o stałej 

długości, w kolejne dni tygodnia (poniedziałek – piątek), tak aby widz mógł łatwiej zapamiętać schemat 

programowy stacji. Strategia ta ma miejsce między godziną 15 a 20. Od godziny 20 stacja oferuje silną ofertę w 

postaci filmów (m.in. poniedziałek, wtorek, sobota), talent - show (wtorek, środa, piątek, niedziela) czy 

popularnych seriali (czwartek). 

Źródła pozyskiwania programów polskich 

Dążymy do różnicowania źródeł pozyskiwania programów, co ma na celu zagwarantowanie efektywnego 

zarządzania kosztami produkcji. Dzięki temu możemy wybierać z szerokiego wachlarza ofert te, które są zarówno 

atrakcyjne, jak i efektywne kosztowo, aby zapewnić gwarantującą sukces konstrukcję ramówki. W przypadku 

produkcji własnych organizujemy przetargi umożliwiające wybranie producentów oferujących najwyższą jakość i 

atrakcyjną cenę. Produkcje polskie są najczęściej kierowane do wykonawców zewnętrznych, jednak część z nich 

powstaje z wykorzystaniem zasobów własnych Grupy. Produkcje polskie stanowią około 60% emitowanych treści 

programowych (dane dla kanałów: Polsat, Polsat HD, Polsat2, Polsat Play, Polsat Cafe, Polsat Film, Polsat 

News, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport HD, Polsat Sport News, Polsat News 2, TV4, TV6, Polsat 

Romans, Disco Polo Music, MUZO.TV). 

Programy zlecone, gdy jest to zasadne kierowane są do zewnętrznych producentów, co ma zapewnić dodatkowe 

wsparcie przy ich realizacji. Praktyka ta pozwala uniknąć wzrostu kosztów stałych (tak osobowych jak i 

sprzętowych) działania Grupy. Lista zewnętrznych producentów, z usług których korzystamy, obejmuje około 30 

podmiotów, tak polskich jak i zagranicznych. Są wśród nich ATM Grupa S.A., Akson Studio sp. z o.o., Tako 

Media sp. z o.o., Constantin Entertainment Polska sp. z o.o., Rochstar sp. z o.o., Endemol Polska sp. z o.o., 

Baltmedia sp. z o.o. oraz Jake Vision sp. z o. o. Aby zapewnić treści programowe kanałom Polsat Play i Polsat 

Cafe, korzystamy z mniejszych, lokalnych firm producenckich. Polsat News jest produkowany głównie na bazie 

aktywów i zasobów własnych Grupy Polsat. Kanały sportowe opierają się przede wszystkim na realizacji 

transmisji z wydarzeń sportowych, do których zakupiliśmy prawa, a ich realizacja opiera się na zasobach 

własnych Grupy.  
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W przypadku większości produkcji opieramy się na wystandaryzowanych kontraktach producenckich. Kiedy 

produkcja programów jest zlecana producentom zewnętrznym, kontrakty zawierają z zasady przeniesienie praw 

własności do dzieła na TV Polsat. Na koszty producenckie składają się, poza samymi kosztami związanymi z 

wyprodukowaniem programu, koszty transferu praw autorskich i własności intelektualnej programu (lub, 

alternatywnie, koszty opłat licencyjnych) oraz koszty udzielonych zezwoleń i autoryzacji. Wszystkie umowy 

producenckie mają określone ramy czasowe, standardowo obejmujące czas produkcji danego programu, z 

możliwością rozszerzenia na kolejne edycje programu. 

Programy produkowane środkami własnymi TV Polsat obejmują programy sportowe, informacyjne, reporterskie i 

wydarzenia specjalne. 

Źródła pozyskiwania programów zagranicznych 

Zagraniczne licencje programowe, które kupujemy, w dużej części dotyczą zakupu praw do emisji filmów, seriali 

oraz wydarzeń sportowych.  

Naszymi kluczowymi partnerami przy kupowaniu filmów i seriali są największe amerykańskie studia filmowe. 

Znajdują się wśród nich Sony Pictures TV International, 20th Century Fox TV, The Walt Disney Company, 

Warner Bros International TV Distribution, CBS Studios. Naszym kontrahentem oferującym zagraniczne 

produkcje jest także Monolith Films. Zwykle są to kontrakty dwu lub trzyletnie, a ich wartość wyrażona jest w 

dolarach amerykańskich lub euro. Zazwyczaj kupujemy prawa do emisji programów w oparciu o jeden z dwóch 

schematów: (i) volume contracts czyli zakup określonej ilości filmów bądź seriali, (ii) spot contracts - ten rodzaj 

kontraktów dotyczy zakupu praw do konkretnych filmów lub seriali.  

Zakup praw do transmisji sportowych 

Istotne licencje sportowe kupowane przez Grupę dotyczą po części praw do rozgrywek siatkarskich FIVB (Liga 

Światowa do 2014, World Grand Prix, Puchar Świata) oraz Infront/CEV (mistrzostwa Europy w piłce siatkowej) i 

PZPS (Liga Światowa od 2015 roku, Memoriał Wagnera, mecze reprezentacji Polski w kraju). Długość tych 

kontraktów jest zazwyczaj związana z długością cyklu danego wydarzenia i są zawierane na trzy do pięciu lat. 

Najczęściej są to kontrakty denominowane w euro. Po uzyskaniu praw do relacjonowania danego wydarzenia 

sportowego, oferujemy widzom program komentowany przez polskich dziennikarzy, w ramach oprawy pojawia 

się również studio dedykowane danym relacjom. W roku 2012 kupiliśmy prawa transmisji w kanałach płatnych, 

kodowanych meczów reprezentacji Polski związanych z eliminacjami do mistrzostw świata w piłce nożnej w 

Brazylii w 2014 roku oraz meczów towarzyskich reprezentacji. W roku 2013 kupiliśmy, na wyłączność na 

wszystkie pola eksploatacji, prawa do transmisji meczów z eliminacji do mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2016 

roku jak i prawa do transmisji rozgrywek finałowych mistrzostw Europy w 2016 roku. Nabyliśmy również prawa do 

transmisji eliminacji mistrzostw świata w piłce nożnej w 2018 roku w Rosji. Od roku 2010 posiadamy również 

nabyte od Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej prawa do transmisji rozgrywek Plus Ligi oraz Orlen Ligi. W roku 

2014 przedłużyliśmy ten kontrakt na kolejnych pięć sezonów 2015-2020. 
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4.5.9. Sprzedaż reklam i sponsoring  

Rodzaje reklamy 

W przypadku reklamy telewizyjnej funkcjonują dwa podstawowe rodzaje komunikacji: (a) spoty reklamowe 

sprzedawane w blokach reklamowych oraz (b) sponsoring programów reklamowych w formie prezentowanych 

plansz sponsorskich umieszczanych przy zwiastunach programu, przed i po sponsorowanym programie oraz, w 

przerwach reklamowych sponsorowanych programów.  

Spoty reklamowe 

Nadawcy oferują sprzedaż spotów w dwóch formach: (i) sprzedaż punktów GRP oraz (ii) sprzedaż według 

cennika na dany miesiąc.  

Sprzedaż punktów GRP polega na dostarczeniu reklamodawcy określonej widowni w oparciu o wyniki 

oglądalności. Wycena świadczenia opiera się na ustalonym koszcie jednego punktu ratingowego.  

Sprzedaż według cennika opiera się na cenniku ustalonym przez nadawcę dla poszczególnych bloków 

reklamowych. Reklamodawca wybiera określone bloki reklamowe i płaci za nie zgodnie z cennikiem.  

Warunki współpracy z domami mediowymi i klientami kupującymi bezpośrednio obejmują negocjacje cen za 

punkt GRP (dla poszczególnych miesięcy) i przysługujące rabaty do cen cennikowych, a także deklaracje co do 

poziomu minimalnych wydatków. Ceny i rabaty są uzależnione od deklaracji poziomu wydatków w skali roku.  

Sponsoring 

Projekty sponsorskie są sprzedawane przez cały rok i opierają się na poszczególnych projektach tworzonych 

wspólnie z klientem. Ceny i rabaty są negocjowane indywidualnie z każdym klientem i każdą kampanią 

sponsoringową. 

Wycena reklam  

Wycena reklam polega na maksymalizowaniu przychodów w oparciu o dostępny, na podstawie zapisów 

prawnych, czas reklamowy oraz szacunkach atrakcyjności poszczególnych pozycji programowych, przy których 

lokowane są konkretne bloki reklamowe. Szacunki wielkości widowni bloków reklamowych są przygotowywane 

dla każdego miesiąca kalendarzowego i opierają się na wielkości całości widowni telewizyjnej, udziału stacji w 

oglądalności oraz sezonowości (najwyższe ceny reklam mają miejsce w październiku i listopadzie, przed 

okresem świątecznym, najniższe w styczniu i lutym oraz od lipca do sierpnia).  

Aby zapewnić elastyczną ofertę klientom, oferujemy wycenę reklam (i) według cennika oraz (ii) według kosztu 

punktu GRP. 

Cenniki reklam są publikowane każdego miesiąca przez zespół biura reklamy Polsat Media Biuro Reklamy 

Reklamodawcy wybierają bloki reklamowe kierując się oceną, które programy najlepiej korespondują z grupą 

docelową, do której chcą trafić ze swoim przekazem reklamowym (profil kanału jako całości może dość znacząco 

różnić się od profilu poszczególnych programów tam emitowanych).  
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Ceny GRP są ustalane przez zespół biura reklamy Polsat Media Biuro Reklamy na każdy miesiąc dla 

poszczególnych stacji lub grup kanałów. W przypadku umów na pakiety GRP, biuro reklamy gwarantuje cenę 

dostarczenia umówionej wielkości widowni. Reklamy sprzedane w systemie punktów ratingowych są 

rezerwowane w wybranych blokach reklamowych na bazie zasobów, jakie zostają po zarezerwowaniu reklam 

kupionych wg cen cennikowych. Zdaniem zarządzających polityką handlową biura, taki system sprzedaży jest 

najbardziej optymalny jeśli chodzi o maksymalizację przychodów. W roku 2014 sprzedaż reklam na bazie 

cenników stanowiła 37% sprzedaży w głównym kanale Grupy, stacji POLSAT.  

Wycena sponsoringu  

Wycena sponsoringu poszczególnych programów ma na celu maksymalizowanie przychodów, jakie Grupa jest w 

stanie osiągnąć uwzględniając ofertę programową oraz regulacje prawne definiujące limity sponsoringu. Wyceny 

opierają się na relacji między zawartością poszczególnych programów a grupą docelową klientów, jakością 

programów, rozpoznawalnością marek oraz atrakcyjnością pasm programowych, w których umieszczony jest 

dany program. Aby zapewnić klientom elastyczne podejście, każdy kontrakt sponsorski jest negocjowany 

indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich wymienionych powyżej kryteriów.  

Przychody ze sponsoringu zależą od jakości oferty programowej oraz atrakcyjności marketingowej produktów i 

ich grup docelowych. Tak więc przychody sponsoringowe nie są wprost uzależnione od sytuacji ekonomicznej jak 

ma to miejsce w przypadku przychodów reklamowych.  

(i) Sprzedaż  

W naszym Segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej, kluczowe źródło przychodów (około 80% w 2014 roku) 

stanowią wpływy ze sprzedaży reklamy i sponsoringu. Niemal wszystkie przychody reklamowe są pozyskiwane 

przez należące do Grupy Telewizji Polsat biuro reklamy Polsat Media Biuro Reklamy, które funkcjonuje na rynku 

jako agent reklamowy Grupy (dom sprzedaży) na bazie umowy o współpracy podpisanej 27 grudnia 2003 roku. 

Polsat Media Biuro Reklamy jest odpowiedzialny za sprzedaż wszystkich form reklamy: spotów reklamowych, 

sponsoringu oraz kontraktów od nich pochodnych. Polsat Media Biuro Reklamy zajmuje się obsługą reklamową 

kanałów należących do Grupy. 

W 2014 roku Polsat Media Biuro Reklamy zajmowało się sprzedażą reklam w dwudziestu kanałach Grupy Polsat 

jak również dwudziestu pięciu stacjach należących do podmiotów spoza Grupy. Głównymi kontrahentami Polsat 

Media Biuro Reklamy są międzynarodowe domy mediowe, które funkcjonują jako pośrednicy negocjujący 

warunki, a następnie realizujący kampanie dla swoich klientów. Sprzedaż czasu reklamowego odbywa się 

zarówno na mocy całorocznych kontraktów z domami mediowymi jak i na bazie bezpośrednich zleceń od 

klientów. W roku 2014 dziesięć największych domów mediowych wygenerowało 65% przychodów reklamowych i 

sponsoringowych, podczas gdy żaden z indywidualnych klientów Polsat Media Biuro Reklamy nie przyniósł 

więcej niż 1% przychodów reklamowych i sponsoringowych. Tak jak ma to miejsce w przypadku innych 

nadawców w Polsce, nasza Grupa ma dość stabilną grupę reklamodawców, z którymi współpracuje. 

Według raportu branżowego magazynu Media&Marketing Polska, w 2014 roku Polsat Media Biuro Reklamy było 

kolejny raz najwyżej ocenianym biurem reklamy oferującym stacje o zasięgu ogólnopolskim. Podobne noty biuro 

reklamy zyskało w roku ubiegłym jak również w latach 2009 i 2010. Biuro reklamy Polsatu doceniane jest za 

standardy obsługi oraz relacje biznesowe z partnerami, które oceniano na bardzo wysokim poziomie. Warto 
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zaznaczyć, że Polsat Media Biuro Reklamy już trzeci rok z rzędu jest liderem jakości współpracy wśród 

telewizyjnych biur reklamy. 

Drugim, po przychodach reklamowych i sponsoringowych, źródłem przychodów w naszym segmencie nadawania 

i produkcji telewizyjnej, jest sprzedaż praw do emisji kanałów Grupy w sieciach kablowych i satelitarnych. W roku 

2014 to źródło przychodów stanowiło 18% przychodów segmentu. Umowy na dystrybucję kanałów Grupy w 

sieciach kablowych i satelitarnych nie są z zasady umowami na wyłączność. Standardowe umowy na dystrybucję 

polegają na ustaleniu miesięcznej stawki za dostarczanie klientom danej sieci sygnału kanałów Grupy i są 

zależne od ilości klientów, do których trafiają nasze programy.  

Dystrybucja treści za pośrednictwem Internetu  

Jednym ze źródeł przychodów Grupy jest również dystrybucja naszych programów w Internecie, która jest 

realizowana przez naszą spółkę. Redefine, operatora telewizji internetowej IPLA, będącej liderem rynku wideo 

online w Polsce zarówno w zakresie dostępności na różnych urządzeniach (komputery/laptopy, tablety, 

smartfony, telewizory z dostępem do Internetu, dekodery, konsole do gier) jak i pod względem oferowanego 

kontentu. Udostępnianie programów w sieci oparta jest na trzech modelach rozliczeń. Pierwszy to pewna kwota 

miesięczna za prawo do udostępniania danego programu, drugi - rozliczenia na bazie procentowego udziału 

oglądalności danego programy wśród innych, a trzeci polega na procentowym udziale w przychodach 

reklamowych generowanych przez reklamy umieszczone przy materiale. 

W przypadku przychodów serwisu IPLA, ok. 75% całkowitych przychodów generowanych jest przez sprzedaż 

reklam, a ok. 25% pochodzi z transakcji zakupu treści przez użytkowników. 

Zespół sprzedaży  

Polsat Media Biuro Reklamy odpowiada za sprzedaż reklam, sprzedaż pakietów sponsorskich, planowanie 

kampanii, analizę posprzedażową, badania rynkowe i analizy, rozwój nowych produktów oraz, co bardzo ważne, 

podnoszenie jakości relacji z obecnymi i potencjalnymi reklamodawcami. Dodatkowo, aby zagwarantować 

odpowiedni poziom wsparcia w planowaniu kampanii reklamowych w stacjach Grupy, zespół Polsat Media Biuro 

Reklamy współpracuje ściśle z klientami i domami mediowymi w projektowaniu działań niestandardowych, jak 

kampanie sponsorskie i inne pochodne działania cross-promocyjne. Wspólnie z działem planowania 

programowego, zespół Polsat Media Biuro Reklamy otrzymuje codziennie informację o dziennych wynikach 

oglądalności kanałów, według panelu telemetrycznego NAM. Dane te są wnikliwie analizowane w porównaniu z 

wynikami stacji konkurencyjnych, aby w ten sposób zapewnić najbardziej odpowiednie rozmieszczenie przerw 

reklamowych pod kątem zapewnienia reklamodawcom najbardziej efektywnego kosztowo dotarcia do ich grup 

docelowych. Biuro reklamy jest odpowiedzialne także za rozmieszczenie spotów reklamowych, zgodnie 

z oczekiwaniami klientów co do kontekstu programowego i pory emisji poszczególnych kampanii. 

W roku 2009 Polsat Media Biuro Reklamy wdrożył nowy system informatyczny dedykowany sprzedaży reklam, 

PROVYS Sales. Wdrożone rozwiązania informatyczne są w pełni kompatybilne z PROVYS Office, 

zintegrowanym systemem klasy ERP, wykorzystywanym przez Grupę do zarządzania m.in. emisją programów. 

PROVYS Sales pozwala na równoczesne sprzedawanie reklam w 45 kanałach obsługiwanych przez Polsat 

Media Biuro Reklamy w 2014 roku, automatyczną emisję reklam, jak i na analizę posprzedażową wyemitowanych 
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kampanii na bazie uzupełnianych każdego dnia danych o oglądalności (NAM). Warto wspomnieć, że w styczniu 

2015 liczba kanałów obsługiwanych przez Polsat Media Biuro Reklamy wzrosła do 48 stacji. 

Polsat Media Biuro Reklamy zajmuje się także różnorodnymi analizami rynkowymi bazując na zewnętrznych 

niezależnych raportach branżowych takich firm jak Starlink czy ZenithOptimedia. W analizach Polsat Media Biuro 

Reklamy korzysta także z badania konsumenckiego TGI realizowanego przez polski oddział sieci badawczej 

Millward Brown, badania Megapanel PBI/Gemius – dostarczającego informacji o zachowaniu polskich 

internautów oraz innych dedykowanych narzędzi od Grupy Gemius (gemiusPrism, gemiusTraffic, gemiusStream, 

AdOcean). 

Polsat Media Biuro Reklamy należy do organizacji EGTA (międzynarodowe stowarzyszenie telewizyjnych i 

radiowych biur sprzedaży reklam), co daje nam unikalną możliwość współpracy z biurami reklamy z całej Europy. 

4.5.10. Technologia i infrastruktura 

Nadawanie programów telewizyjnych 

Kanały telewizyjne nadajemy poprzez telewizję naziemną, sieci kablowe oraz poprzez cyfrowe platformy 

satelitarne. Naziemne nadawanie analogowe zakończyło się 23 lipca 2013 roku. 

Transmisja naziemna 

POLSAT, nasz główny kanał oraz kanały Polsat Sport News, TV4 i TV6 są nadawane w ogólnopolskiej sieci 

cyfrowych nadajników naziemnych w ramach MUX-2 obsługiwanej przez Emitel sp. z o.o. Z Emitel sp. z o.o. 

mamy umowy na transmisję, dosył, multipleksowanie i monitorowanie tych czterech kanałów w sieci cyfrowej. 

Pozostałe kanały naszej Grupy nadawane są wyłącznie za pośrednictwem sieci telewizji kablowych i telewizji 

satelitarnej. 

Przekaz satelitarny 

Mamy kilka umów na korzystanie z transponderów satelitarnych z Eutelsat S.A. Są to umowy kontrybucyjne: (i) 

dwie 5-letnie umowy zawarte w 2012 roku, umożliwiające nam korzystanie z dwóch pasm na satelicie Eutelsat 12 

West A (AB 1), (ii) 5-letnia umowa zawarta w 2012 roku na korzystanie z pasma na satelicie Eutelsat 33A i jedna 

siedmioletnia umowa dystrybucyjna z roku 2010, dająca nam prawo do korzystania z całego transpondera na 

satelicie Eutelsat HB 13C do końca 2017 roku, z możliwością przedłużenia umowy o kolejne siedem lat. Ponadto, 

za pośrednictwem Cyfrowego Polsatu, Telewizja Polsat ma dostęp do czterech innych transponderów Eutelsat. 

Technologia i infrastruktura 

Na podstawową infrastrukturę techniczną składają się: (i) cztery cyfrowe studia telewizyjne - studio HD używane 

przez kanał Polsat News i główny program informacyjny "Wydarzenia", studio HD dla programów sportowych, 

studio Polsat Biznes i studio wirtualne HD przeznaczone do produkcji krótkich form telewizyjnych (wszystkie 

wyposażone są w nowoczesny, nowy lub niedawno zmodernizowany sprzęt w pełni zgodny ze standardem HD); 

(ii) pięć cyfrowych wozów transmisyjnych, w tym cztery nowoczesne HD i mały wóz SD do szybkiej produkcji 

krótkich programów; (iii) dwukamerowy wóz Slow Motion HD do zwolnień; (iv) 13 cyfrowych wozów satelitarnych 

do przesyłania sygnałów telewizyjnych z dowolnej lokalizacji, z których pięć posiada technologię HD, a reszta SD; 
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(v) system multipleksu zapewniający efektywną transmisję dla jedenastu naszych kanałów; (vi) wielokanałowy 

automatyczny system emisji; (vii) cyfrowe systemy routingu sygnałów telewizyjnych ośrodka; (viii) sieci IT 

przeznaczone do obsługi zadań technologicznych; (ix) systemy montażowe pracujące w sieci technologicznej IT; 

(x) ponad 80 kamer HD i SD; (xi) cyfrowe archiwum programowe z nowoczesnym systemem MAM; (xii) systemy 

technologiczne do wymiany sygnałów w ośrodku i z biurami regionalnymi; oraz (xiii) śmigłowiec EC-135 

wykorzystywany na potrzeby stacji Polsat News i POLSAT (dwusilnikowy śmigłowiec wielozadaniowy 

dopuszczony do lotów IFR (instrument flight rules) – lot tylko na przyrządach, przy zerowej widoczności, 

wyposażony w specjalistyczny sprzęt audio-wizyjny, posiada również możliwość przesyłu sygnału w jakości HD 

do 100 km i sygnału SD do 200 km). 

4.5.11. Pozostałe aspekty naszej działalności  

Rezerwacje częstotliwości 

Polkomtel otrzymał koncesję na świadczenie usług telefonii komórkowej na terenie Polski z przydziałem 

częstotliwości w paśmie 900 MHz (wydaną w 1996 roku), koncesję wraz z przydziałem częstotliwości na 

świadczenie usług telefonii komórkowej w paśmie 1800 MHz (wydaną w 1999 roku), oraz koncesję wraz z 

przydziałem częstotliwości na świadczenie usług telefonii komórkowej w paśmie 2100 MHz (przyznaną w 2000 

roku). Obecnie przepisy nie wymagają posiadania koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych a 

uprawnienie do korzystania z częstotliwości wynika z przyznanych decyzji rezerwacyjnych i może być 

przedłużone na dalsze okresy przez Prezesa UKE w wyniku wniosku o przedłużenie rezerwacji częstotliwości 

(który zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym należy złożyć w okresie od 12 do 6 miesięcy przed datą 

wygaśnięcia rezerwacji). Obecnie, Polkomtel, na podstawie wydanych przez Prezesa UKE decyzji 

rezerwacyjnych, jest uprawniony do wykorzystywania częstotliwości w paśmie 900 MHz do dnia 24 lutego 2026 

roku, w paśmie 1800 MHz do dnia 14 września 2029 roku, w paśmie 2100 MHz do dnia 1 stycznia 2023 roku. 

Wszystkie rezerwacje częstotliwości są „neutralne technologicznie” i mogą być także wykorzystywane do 

świadczenia usług w każdej z obecnie używanych technologii (m.in. GSM, UMTS, LTE). Nordisk Polska 

sp. z o.o., spółka zależna Polkomtelu, posiada rezerwację częstotliwości na usługi w technologii CDMA. Została 

ona wydana w 2006 roku i uprawnia do wykorzystywania częstotliwości do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Dodatkowo, Polkomtel posiada szereg pozwoleń radiowych dla urządzeń stanowiących elementy sieci radiowej 

Polkomtelu. 

Koncesje nadawcze 

W ramach naszego segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej dysponujemy aktualnie 28 koncesjami 

nadawczymi, w tym 6 koncesjami uniwersalnymi i 22 koncesjami na nadawanie tematycznych kanałów 

telewizyjnych. 1 koncesja dotyczy wyłącznie nadawania naziemnego DTT (kanał POLSAT), 5 koncesji dotyczy 

nadawania naziemnego DTT i transmisji satelitarnej (dla kanałów Polsat Sport News, TV4 i TV6), 27 koncesji 

nadawczych dotyczy wyłącznie transmisji satelitarnej. Posiadane przez nas koncesje nadawcze zostały 

przyznane przez KRRiT. 

Lista uwzględnia koncesje włączone do zasobów Grupy w związku z połączeniem Telewizji Polsat z Polskimi 

Mediami. Należy zaznaczyć, że od 2013 roku TV Polsat dysponuje koncesjami na rozpowszechnianie 

posiadanych już programów telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim (POLSAT, Polsat2, Polsat Sport, Polsat 
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Café, Polsat Sport Extra, Polsat Play, Polsat HD, Polsat Sport HD, Polsat News, Polsat Film, Polsat New 2, TV4 

oraz TV6) na okres kolejnych 10 lat przypadający po wygaśnięciu koncesji aktualnie obowiązujących. 

W poniższej tabeli przedstawiono koncesje, jakie obecnie posiada Grupa:  

Kanał 
Właściciel 

koncesji 
Rodzaj koncesji 

Organ 

przyznający 

koncesję 

Data wygaśnięcia 

POLSAT TV Polsat Koncesja na nadawanie naziemne (cyfrowe) KRRiT 2 marca 2024 

Polsat Sport News TV Polsat 
Koncesja na nadawanie satelitarne / Koncesja 

na nadawanie naziemne (cyfrowe) 
KRRiT 29 sierpnia 2020 

Polsat2 TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 18 stycznia 2024 

Polsat Sport TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 18 stycznia 2024 

Polsat Café TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 28 lipca 2024 

Polsat Sport Extra TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 
26 października 

2025 

Polsat Play TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 15 listopada 2025 

Polsat HD TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 18 maja 2028 

Polsat Sport HD TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 18 maja 2028 

Polsat News TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 18 maja 2028 

Polsat Film TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 4 czerwca 2029 

Polsat News 2(1) Media-Biznes Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 5 października 2024 

TV4 TV Polsat 
Koncesja na nadawanie satelitarne /Koncesja 

na nadawanie naziemne (cyfrowe) 
KRRiT 2 lutego 2029 

TV6 TV Polsat 
Koncesja na nadawanie satelitarne /Koncesja 

na nadawanie naziemne (cyfrowe) 
KRRiT 22 lipca 2030 

Polsat Romans TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 
15 października 

2023 

Polsat Sport Weekend(2) TV Polsat  Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 
15 października 

2023 

Disco Polo Music TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 24 kwietnia 2024 

Muzo.tv TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 24 kwietnia 2024 

Polsat Film 2(3) TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 24 kwietnia 2024 

Polsat World(4) TV Polsat Koncesja na nadawanie satelitarne KRRiT 11 maja 2025 

(1) Do czerwca 2014 roku kanał nadawał pod nazwą Polsat Biznes. 
(2) Koncesja uzyskana w październiku 2013 roku, kanał nie rozpoczął jeszcze nadawania. 
(3) Koncesja uzyskana w kwietniu 2014 roku, kanał nie rozpoczął jeszcze nadawania. 
(4) Koncesja uzyskana w maju 2015 roku, kanał nie rozpoczął jeszcze nadawania. 

  
 

Dodatkowo, Polsat JimJam Ltd., podmiot przez nas współkontrolowany będący spółką joint venture powołaną 

przez Telewizję Polsat oraz JimJam CEE Limited, w której posiadamy 50% udziałów, posiada koncesję na 

nadawanie satelitarne programu Polsat JimJam udzieloną przez Ofcom na czas nieokreślony. 

Ograniczenia w zakresie treści programowych i reklamy 

Oprócz regulacji dotyczących czasu nadawania oraz treści programowych przekazywanych przez nadawców 

telewizyjnych w Polsce, Ustawa o radiofonii i telewizji nakłada pewne ograniczenia odnośnie emisji reklam. 

Wszystkie tego typu ograniczenia są zazwyczaj szczegółowo opisane w koncesjach nadawczych przyznawanych 

przez KRRiT. Każda z naszych koncesji nadawczych podlega ograniczeniom określającym: 
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 minimalny dzienny czas nadawania programów TV; 

 minimalny udział procentowy poszczególnych rodzajów programów w miesięcznym i dziennym 

czasie nadawania; 

 minimalne wymagania dotyczące emisji treści programowych stworzonych pierwotnie w języku 

polskim i treści programowych pochodzenia europejskiego, oraz obowiązek zapewnienia, że co 

najmniej 10% treści programowych jest pozyskiwane od niezależnych producentów; 

 maksymalny udział procentowy, w dziennym i tygodniowym czasie nadawania, programów 

rozrywkowych oraz innych programów stworzonych wyłącznie przez nadawcę lub zamówionych 

od niezależnych producentów; oraz 

 obowiązek zapewnienia, aby nieletni widzowie nie mieli dostępu do programów zawierających 

akty przemocy, obowiązek szyfrowania programów nadawanych o określonym czasie oraz 

zapewnienia, aby zwiastuny programów zawierających treści erotyczne nie były transmitowane 

w określonych godzinach. 

Ponadto nowelizacja Ustawy nakłada na nas następujące restrykcyjne wymagania odnośnie emisji reklam: 

 reklama telewizyjna i telesprzedaż muszą być łatwo rozpoznawalne i odróżniać się od materiału 

redakcyjnego; 

 czas nadawania spotów reklamowych i telesprzedażowych nie powinien przekraczać 12 minut 

w godzinie zegarowej, jednakże limit ten nie ma zastosowania do ogłoszeń nadawcy w związku 

z jego własnymi audycjami lub produktami towarzyszącymi wywodzącymi się bezpośrednio z 

tych audycji (takie ogłoszenia nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty w godzinie zegarowej), jak 

również do ogłoszeń wymaganych przepisami prawa (w szczególności, do ogłoszeń 

sponsorowanych); 

 spoty reklamowe i telesprzedażowe należy emitować pomiędzy programami, jednakże emisja 

filmów wyprodukowanych dla telewizji (z wyłączeniem serii, seriali i filmów dokumentalnych) 

oraz utworów kinematograficznych może być przerywana reklamą telewizyjną lub 

telesprzedażą tylko jeden raz w ciągu każdych pełnych 45 minut programu i pod warunkiem, że 

pomiędzy kolejnymi przerwami w nadawanym programie telewizyjnym upłynęło co najmniej 20 

minut; w odniesieniu do transmisji wydarzeń sportowych, w których z natury występują przerwy, 

spoty reklamowe i telesprzedażowe mogą być emitowane tylko w trakcie takich naturalnych 

przerw; natomiast wiadomości i programy publicystyczne, programy o treściach religijnych, 

komentarze i filmy dokumentalne oraz programy przeznaczone dla dzieci trwające krócej niż 30 

minut nie mogą być przerywane spotami reklamowymi; 

 bloki telesprzedaży muszą być wyraźnie oznaczone w sposób wizualny i dźwiękowy i 

nadawane w sposób nieprzerwany przez co najmniej 15 minut; oraz 
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 ograniczenia dotyczące emisji reklam konkretnych produktów, w tym: 

 napojów alkoholowych, których reklamowanie jest ogólnie zabronione, z wyjątkiem 
piwa, które może być reklamowane w godzinach od 20:00 do 6:00; 

 wyrobów tytoniowych i hazardu, których reklama jest surowo zabroniona w każdym 
czasie; 

 zakaz emisji reklam produktów leczniczych za wyjątkiem leków dostępnych bez 
recepty (tzw. OTC), których reklama musi spełniać pewne ściśle określone wymagania 
(w szczególności nie może wprowadzać odbiorców w błąd i musi ich informować o 
rozsądnym korzystaniu z produktu leczniczego); 

 zakaz emisji reklam świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej udzielanych wyłącznie na podstawie skierowania lekarza; 

 całkowity zakaz emisji reklam substancji psychotropowych i/lub środków odurzających, 
jak również środków spożywczych i innych produktów, w zakresie uregulowanym 
ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 
1485, z późniejszymi zmianami). 

Ponadto nowelizacja ustawy nakłada na nadawców obowiązek zapewnienia dostępności ich usług medialnych 

dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu, w szczególności poprzez wprowadzanie odpowiednich 

udogodnień (np. audiodeskrypcja, napisy dla niesłyszących, lub tłumaczenie w języku migowym), tak aby co 

najmniej 5% kwartalnego czasu nadawania programu (z wyłączeniem reklam i telesprzedaży) zawierało takie 

udogodnienia. 

W dniu 29 października 2014 roku działający na rynku polskim nadawcy telewizyjni: ITI Neovision S.A., Telewizja 

Polsat Sp. z o.o., Telewizja Polska S.A., Telewizja Puls Sp. z o.o., TVN S.A., VIMN Poland Sp. z o.o. oraz The 

Walt Disney Company Limited, zawarli porozumienie mające na celu ochronę dzieci przed szkodliwymi treściami, 

w związku z przeciwdziałaniem promocji niezdrowego sposobu żywienia. Nadawcy we współpracy z Krajową 

Radą Radiofonii i Telewizji opracowali zasady kwalifikacji filmów reklamowych i wskazań sponsorskich 

emitowanych przy audycjach dla dzieci. Opracowane zasady przyjęły postać samoregulacji. Postanowienia 

obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. 

Znaki towarowe 

Korzystamy z szeregu znaków towarowych, do których posiadamy autorskie prawa majątkowe i które zostały 

zarejestrowane lub po złożeniu wniosków oczekują na rejestrację, przez właściwe organy administracji w celu 

zabezpieczenia naszych praw do tych znaków. Najważniejszymi znakami towarowym w naszej działalności 

biznesowej są znaki słowno-graficzne „Cyfrowy Polsat”, „POLSAT”, „Plus”, „IPLA”, „TV4” oraz „TV6”.  

Grupa Polkomtel posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku prawa ochronne do 676 znaków towarowych 

udzielone przez Urząd Patentowy (w tym do znaku towarowego „Plus”), prawo z rejestracji wspólnotowego znaku 

towarowego ( ) udzielone przez Urząd do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), prawo z 

rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez Urząd Patentowy, prawa ze zgłoszeń znaków towarowych w 
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Urzędzie Patentowym oraz majątkowe prawa autorskie w stosunku do poszczególnych znaków towarowych i 

wzoru przemysłowego.  

W ramach segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadaliśmy prawa 

ochronne dla 39 znaków towarowych (w tym dla znaku słowno-graficznego „POLSAT”).  

Ponadto, Grupa Cyfrowy Polsat posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku prawa ochronne do 71 innych znaków 

towarowych udzielone przez Urząd Patentowy oraz prawa z rejestracji 16 znaków wspólnotowych udzielone 

przez OHIM (w tym do znaku „Cyfrowy Polsat”). Przysługują nam też prawa z rejestracji 31 wspólnotowych 

wzorów przemysłowych. Zgłosiliśmy wnioski o rejestrację kolejnych 46 znaków towarowych krajowych i 19 

wspólnotowych (w tym znaki zgłaszane wspólnie przez wybrane spółki z Grupy Cyfrowy Polsat), a także 

dokonaliśmy zgłoszenia 1 patentu europejskiego.  

Prace badawczo-rozwojowe 

W ramach naszych działań badawczo-rozwojowych podejmujemy intensywne wysiłki mające na celu 

opracowanie tak systemów informatycznych jak i systemów dedykowanych produkowanym we własnej fabryce 

dekoderów, a także prowadzimy prace rozwojowe w zakresie budowy tych dekoderów.  

We wrześniu 2014 roku Polkomtel, operator sieci Plus i lider technologii LTE, wraz z firmą Huawei dokonały 

pierwszego w Polsce udanego testu prowadzenia rozmów głosowych za pomocą technologii LTE (Voice over 

LTE - VoLTE). Testy z udziałem grupy wybranych użytkowników (ang. Friendly User Tests – FUT) zostały 

przeprowadzone na elementach sieci komercyjnej. Podczas testów udało się zrealizować założone cele i 

dostarczyć użytkownikom usługi rozmów głosowych oraz SMS w technologii VoLTE poprzez sieć LTE. Rozmowy 

były prowadzone w jakości HD Voice. 

W grudniu 2014 roku Plus wprowadził również, dla swoich klientów technologię HD Voice. Dzięki HD Voice 

klienci Plusa otrzymają jeszcze lepszą jakość połączeń i większy komfort prowadzonych rozmów. HD Voice to 

doskonała jakość dźwięku prowadzonych rozmów telefonicznych. Dźwięk jest krystalicznie czysty i wyraźny, głos 

słyszany w słuchawce jest bardziej naturalny i wyostrzony, dzięki czemu użytkownicy telefonów z HD Voice mają 

wrażenie, jakby stali obok siebie i prowadzili bezpośrednią rozmowę. 

Dnia 30 sierpnia 2014 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano 

rewolucyjny przesył wideo poprzez sieci bezprzewodowe w technologii LTE Broadcast (eMBMS). Przygotowany 

przez Polkomtel, Ericssona i Samsunga testowy pokaz LTE Broadcast to jak dotąd największa w Europie 

prezentacja transmisji rozsiewczej w technologii LTE. Miał on miejsce w trakcie ceremonii otwarcia FIVB 

Mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 oraz pierwszego meczu mistrzostw. Po raz pierwszy 

system LTE Broadcast był dostępny na wszystkich trybunach na całym stadionie, a żaden z dotychczasowych 

pokazów nie miał tak dużej liczby odbiorców. Transmisja w tej technologii jest realizowana do wszystkich 

odbiorców jednocześnie, a jej jakość jest niezależna od liczby oglądających i jest pod tym względem podobna do 

transmisji telewizyjnej. Użytkownicy korzystają z niej podobnie jak z telewizji. 

Dnia 30 sierpnia 2014 roku użytkownicy największej polskiej telewizji internetowej IPLA mogli obejrzeć mecz 

otwarcia FIVB Mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 z wykorzystaniem unikalnego 

rozwiązania – usługi wielokamerowej. Po raz pierwszy wykorzystane w Polsce, polega na równoczesnym 
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dostarczaniu sygnału z wielu kamer dla tego samego wydarzenia. W efekcie widz ma możliwość obserwować 

mecz z różnych części boiska. Wystarczy podczas oglądania spotkania kliknąć w ikonę kamery, a następnie na 

rzucie boiska wybrać 1 z 3 dodatkowych kamer, dzięki czemu zostaniemy przeniesieni w interesującą nas część 

boiska. 

Systemy IT 

W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym korzystamy z systemów IT 

pozwalających skutecznie i wydajnie zarządzać naszą bazą klientów. Systemy te obejmują, między innymi, 

system zarządzania relacjami z klientami, system obsługi sprzedaży, Internetowe Centrum Obsługi Klienta oraz 

system obsługi transakcji. W ramach systemów dedykowanych do dekoderów korzystamy ponadto z aplikacji i 

oprogramowania pozwalającego oferować jak najefektywniejsze produkty. Powyższe systemy zrealizowane 

zostały samodzielnie. Będąc ich właścicielem i posiadając związane z nimi prawa własności intelektualnej, 

możemy skutecznie i szybko reagować na wszelkie potrzeby naszych klientów. Ponadto w segmencie usług 

świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym używamy systemów na licencji firm zewnętrznych, takich jak 

system warunkowego dostępu zabezpieczający dostęp do kanałów oferowanych w naszych płatnych pakietach 

programowych DTH. 

Systemy informatyczne mają krytyczne znaczenie dla naszej działalności w obszarze telekomunikacji. W zakresie 

zarządzania siecią, zarządzamy wszystkimi elementami infrastruktury sieciowej pod kątem ich dostępności, 

osiągów i bezpieczeństwa w celu kontrolowania ruchu i planowania pojemności sieci zgodnie z oczekiwanymi 

potrzebami. W zakresie aktywacji klientów i bilingu, korzystamy z systemów, które pozwalają na elastyczny biling 

dla różnych taryf kontraktowych i prepaid. Systemy obsługi klienta pozwalają na adresowanie potrzeb klientów 

poprzez różne kanały komunikacji (takie jak telefoniczne biuro obsługi klienta, poczta elektroniczna, IVR, SMS, 

punkty sprzedaży i Internet). Dodatkowo wykorzystujemy szereg aplikacji, które wspierają segmentację klientów, 

definiowanie produktów oraz wybór kanałów sprzedaży i metodologii komunikacji.  

Ponadto nasza spółka zależna, Polkomtel, korzysta z systemów zarządzania, które obejmują między innymi, 

kontrolę finansową, kontrolę przychodów, systemy wykrywania nadużyć, oceny zdolności kredytowej i tzw. 

systemy scoringowe, oraz systemy wspierające proces sprawozdawczości dla celów wewnętrznych i 

regulacyjnych. Oprócz głównego centrum komputerowego, Polkomtel utrzymuje zapasowe centrum danych, które 

zawiera zduplikowane informacje pochodzące z najważniejszych systemów i dane o krytycznym znaczeniu, tak 

aby w przypadku katastrofy zapewnić możliwość kontynuowania świadczenia usług o krytycznym znaczeniu. 

Korzystamy z szeregu systemów, aplikacji i specjalistycznego oprogramowania opracowanego samodzielnie, jak 

też przez wiodących lokalnych i międzynarodowych dostawców zewnętrznych. Istotnym elementem poprawy 

efektywności funkcjonowania systemów IT w ostatnich latach było uproszczenie i unowocześnienie procesów 

rozwoju oprogramowania oraz ich reorientacja na osiąganie określonych celów biznesowych. Jednocześnie, 

zwiększenie konkurencyjności wśród dostawców pozwoliło na znaczące obniżenie kosztów związanych z 

systemami IT w wielu obszarach.  

Realizując działania zmierzające do integracji Polkomtelu z Cyfrowym Polsatem. Przy wykorzystaniu już 

posiadanych w Grupie rozwiązań informatycznych, Grupa Polsat uruchomiła projekt mający na celu stworzenie 

wspólnego środowiska systemowego do rozwoju łączonych ofert wieloproduktowych, obejmujących usługi 
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Cyfrowego Polsatu oraz Polkomtelu. Działania te pozwolą także na dalszą optymalizację kosztową oraz 

wykorzystanie istotnych synergii tak w obszarze wykorzystania zasobów, jak i wiedzy. 

W działalności segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej korzystamy z szeregu systemów informatycznych 

wspierających zarządzanie produkcją programów, przechowywanie danych, tworzenie nadawanych grafik, 

prowadzenie biblioteki naszych programów oraz zarządzanie licencjami. Wszystkie systemy wykorzystywane w 

tym zakresie pochodzą od dostawców zewnętrznych. 

Nieruchomości 

Cyfrowy Polsat jest właścicielem większości nieruchomości, w których zlokalizowana jest infrastruktura naszej 

telewizji satelitarnej, część biur oraz obiekty magazynowe. Wszystkie posiadane przez nas nieruchomości 

znajdują się w Polsce, są zadbane i utrzymywane w dobrym stanie. Na dzień 31 grudnia 2014 roku na wszystkich 

posiadanych przez nas nieruchomościach była ustanowiona hipoteka będąca zabezpieczeniem Kredytu 

Terminowego. Nieznaczna część nieruchomości należących do Cyfrowego Polsatu jest obciążana typowymi 

prawami służebności w zakresie ułożenia kabli energetycznych. Wielu nieruchomości używamy na zasadach 

dzierżawy od osób trzecich, nie mają one jednak istotnego znaczenia dla naszej działalności. 

Dla realizacji statusowej działalności polegającej w szczególności na świadczeniu usług operatora 

telekomunikacyjnego Polkomtel wykorzystuje m.in. następujące nieruchomości: 

 obiekty biurowe w tym siedziba główna Polkomtelu obiekty biurowe siedzib regionów, biura 

techniczne i biura sprzedaży w regionach - lokowane są w obiektach wynajmowanych; 

 kluczowe obiekty technologiczne typu MSC (cyfrowe centrale telefoniczne) oraz DC (centrum 

danych) – funkcjonalności typu MSC/DC lokowane są w większości w obiektach własnych 

Polkomtelu lub obiektach należących do Grupy Polkomtel; 

 sieć punktów sprzedaży – organizacja w oparciu o obiekty wynajmowane oraz umowy 

partnerskie z firmami zewnętrznymi; 

 stacje bazowe – lokalizowane na wynajmowanych powierzchniach. 

Większość nieruchomości należących do Polkomtelu jest obciążana typowymi prawami służebności w zakresie 

ułożenia kabli energetycznych i teletechnicznych. 

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Kredytów PLK oraz Obligacji Senior Notes 

PLK, ustanowiono na rzecz agenta zabezpieczeń hipotekę umowną na nieruchomościach będących własnością 

Polkomtelu, tj. na nieruchomości przy ul. Puławskiej w Warszawie oraz na nieruchomości przy ulicy LG w 

Biskupicach Podgórnych. 

Główne działania w ramach naszego segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej są prowadzone w 

dzierżawionych pomieszczeniach w budynku biurowo-przemysłowym zlokalizowanym przy ul. Ostrobramskiej 77 

w Warszawie, należącym do spółki Inwestycje Polskie.  
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Zagadnienia ochrony środowiska 

Wszelkie zagadnienia związane z ochroną środowiska są dla nas bardzo ważne. Przestrzeganie przepisów 

dotyczących ochrony środowiska i prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków ciążących na naszym 

przedsiębiorstwie jest dla nas sprawą priorytetową. Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzona przez nas 

działalność nie naruszała przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego obowiązujących w 

Polsce. Regularnie monitorujemy zgodność naszych działań z ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi w 

zakresie ochrony środowiska oraz ze wszelkimi innymi wymogami środowiskowymi, którym możemy podlegać. W 

razie potrzeby kontaktujemy się z odpowiednimi władzami i współpracujemy z nimi przy monitorowaniu naszej 

zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Systematycznie korzystamy również z 

pomocy niezależnych firm specjalizujących się w doradztwie środowiskowym i kompleksowej obsłudze 

podmiotów, których działalność może mieć wpływ na środowisko.  

Operatorzy sieci komórkowych, w tym Polkomtel, zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie 

środowiska, w szczególności przepisów dotyczących: gospodarki odpadami, postępowania ze zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym oraz ochrony przed polami elektromagnetycznymi. 

Jako podmiot korzystający ze środowiska, Polkomtel jest zobowiązany do dokonywania stosownych zgłoszeń do 

odpowiednich organów administracji publicznej w tym zakresie. Prowadzona przez Polkomtel działalność nie 

wymaga jednak uzyskania żadnych pozwoleń dotyczących gospodarki odpadami, postępowania ze zużytym 

sprzętem oraz ochrony przed polami elektromagnetycznymi, w związku z wytwarzaniem ich na dopuszczalnym 

prawem poziomie. 

W trakcie prowadzonej przez Polkomtel działalności przeprowadzono szereg kontroli mających na celu 

sprawdzenie przestrzegania przez Polkomtel przepisów dotyczących ochrony środowiska, w trakcie których nie 

stwierdzono istotnych uchybień. Polkomtel posiada certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z 

ISO 14001:2004 w zakresie „sprzedaż produktów i usług telekomunikacyjnych oraz sprzedaż energii elektrycznej, 

obsługa i utrzymanie klienta”. 

Na datę Memorandum Ofertowego przeciwko nam nie toczą się żadne postępowania, które mogłyby zostać 

wszczęte w odniesieniu do niezgodności z przepisami środowiskowymi, w wyniku prowadzenia naszej 

działalności. 

Umowy ubezpieczenia 

Utrzymujemy ochronę ubezpieczeniową naszych spółek i ich działalności zasadniczo od wszelkich ryzyk i z 

sumami ubezpieczenia na poziomie typowym dla branży dostawców płatnej telewizji nadawców telewizyjnych 

oraz podmiotów działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. 

Grupa posiada polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej, od poniesionych szkód, ubezpieczenia 

komunikacyjne, ubezpieczenia na nieruchomości i sprzęt elektroniczny, ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka, jak 

również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej z tytułu działalności nadawczej, ubezpieczenie od utraty zysku, 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynajmującego i najemcy nieruchomości oraz rzeczy ruchomych, 

jak również od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy jak również ubezpieczenie od 
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odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z nagłego i przypadkowego zanieczyszczenia środowiska. 

Ponadto utrzymujemy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki. 

W 2014 roku Grupa Cyfrowy Polsat zawarła poniżej opisane umowy ubezpieczeniowe. 

W zakresie ubezpieczeń majątkowych zawarte zostały umowy generalne na lata 2014-2017 z TUiR Warta S.A. 

w koasekuracji z STU Ergo Hestia S.A. i PZU S.A. dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenia utraty zysku, 

ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym. W zakresie ubezpieczenia majątku i zysku od 

wszystkich ryzyk, do 31 maja 2014 roku Polkomtel był związany umową z PZU S.A. Na kolejny okres zawarł 

umowę ubezpieczenia z dwoma podmiotami działającymi jako koasekuratorzy: PZU S.A. i TUiR Allianz S.A. 

W zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawarta została umowa generalna na lata 2014-2017 z TUiR 

Warta S.A. w koasekuracji z STU Ergo Hestia S.A. i PZU S.A. dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, w tym OC zawodowego. Ponadto zawarte zostało ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia ksiąg rachunkowych z PZU S.A. oraz ubezpieczenie OC dyrektorów i członków zarządu z TUiR 

Allianz Polska S.A. 

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do 30 listopada 2014 roku ochrony Polkomtelowi udzielała 

AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Na kolejny okres Polkomtel zawarł umowę ubezpieczenia z 

TUiR Warta S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych Polkomtel 

powierzył PZU S.A. W ubezpieczenie OC dyrektorów i członków zarządu Polkomtelu zaangażowane są 

następujące towarzystwa: TUiR Allianz S.A., AIG Oddział w Polsce, ACE Oddział w Polsce, TU Generali S.A., 

TUiR Warta S.A., Sopockie TU Ergo Hestia S.A. i PZU SA. 

W 2014 roku Grupa Polsat zawarła ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów z STU Ergo Hestia S.A. 

Polkomtel posiadał umowy ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów (OC, AC i Kr, NNW) z Compensa 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Vienna Insurance Group. 

W 2014 roku w dalszym ciągu trwało zawarte w 2008 roku z AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce 

(dawniej: Chartis Europe S.A. i AIG Europe S.A. Oddział w Polsce) ubezpieczenie w zakresie OC z tytułu oferty 

sprzedaży papierów wartościowych. 

Ponadto została zawarta polisa ubezpieczenia kosztów leczenia w zagranicznych podróżach służbowych z ACE 

European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz polisa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków z TUiR Warta S.A. 

Uważamy, że zakres naszej ochrony ubezpieczeniowej odpowiada praktyce stosowanej przez inne podmioty 

działające w branży dostawców płatnej telewizji, nadawców telewizyjnych oraz operatorów telekomunikacyjnych 

działających w Polsce. 
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4.6. Podstawowe informacje operacyjne 

4.6.1. Przegląd sytuacji operacyjnej Grupy 

Prezentowane poniżej wskaźniki operacyjne za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz 3 

miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku mają jedynie charakter informacyjny oraz przedstawiają, jaki wpływ na 

wyniki operacyjne Grupy miałyby wyniki operacyjne Grupy Metelem, a w szczególności Polkomtelu, gdyby 

wchodziła w skład Grupy Polsat w porównywanych okresach. Wskaźniki te zostały przygotowane wyłącznie w 

celach ilustracyjnych i ze względu na swój charakter prezentują hipotetyczną sytuację, dlatego też nie 

przedstawiają rzeczywistych wyników operacyjnych Grupy za dane okresy.  

Wskaźniki operacyjne dotyczące naszej działalności w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej nie uległy 

zmianie.  

Przy ocenie naszej działalności operacyjnej w segmencie usług świadczonych dla klientów indywidualnych i 

biznesowych osobno analizujemy świadczone przez nas usługi kontraktowe i usługi przedpłacone. W przypadku 

tych pierwszych bierzemy pod uwagę liczbę pojedynczych, aktywnych usług świadczonych w modelu 

kontraktowym (RGU), liczbę klientów, wskaźnik odpływu klientów (churn) oraz średni miesięczny przychód na 

klienta. W przypadku usług przedpłaconych analizowana jest liczba unikalnych, aktywnych usług świadczonych w 

modelu przedpłaconym (RGU prepaid) oraz średni przychód przypadający na RGU prepaid. Liczba 

raportowanych RGU prepaid w ramach telefonii komórkowej oraz Internetu oznacza liczbę kart SIM, które w 

ciągu ostatnich 90 dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo skorzystały z 

usług transmisji danych. 
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Poniższa tabela przedstawia kluczowe wskaźniki dla odpowiednich okresów. 

2014 2013 2015 2014

Łączna liczba RGU 

(kontraktowe+przedpłacone)

16.482.031 16.447.334 0,2% 16.429.469 16.333.003 0,6%

USŁUGI KONTRAKTOWE

Łączna liczba RGU na koniec 

okresu, w tym:
12.347.828 11.978.807 3,1% 12.394.712 11.982.678 3,4%

Płatna telewizja, w tym: 4.391.702 4.212.323 4,3% 4.405.464 4.236.986 4,0%

Multiroom 844.809 719.935 17,3% 872.628 749.319 16,5%

Telefonia komórkowa 6.587.915 6.778.675 -2,8% 6.552.365 6.713.629 -2,4%

Internet 1.368.211 987.809 38,5% 1.436.883 1.032.063 39,2%

Liczba klientów 6.137.531 6.287.658 -2,4% 6.068.839 6.260.662 -3,1%

ARPU na klienta [PLN] 85,9 88,5 -2,9% 85,8 84,8 1,2%

Churn na klienta 9,1% 9,2% -0,1 p.p. 9,5% 9,1% 0,4 p.p.Wskaźnik nasycenia RGU na 

jednego klienta 2,01 1,91 5,2% 2,04 1,91 6,8%

Średnia liczba RGU, w tym: 12.091.316 11.857.027 2,0% 12.376.603 11.986.199 3,3%

Płatna telewizja, w tym: 4.283.695 4.108.908 4,3% 4.403.541 4.227.450 4,2%

Multiroom 776.635 623.034 24,7% 860.827 736.315 16,9%

Telefonia komórkowa 6.661.539 6.886.650 -3,3% 6.570.344 6.749.396 -2,7%

Internet 1.146.082 861.469 33,0% 1.402.718 1.009.353 39,0%

Średnia liczba klientów 6.219.660 6.301.765 -1,3% 6.105.250 6.274.951 -2,7%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

Łączna liczba RGU na koniec 

okresu, w tym:
4.134.203 4.468.527 -7,5% 4.034.757 4.350.325 -7,3%

Płatna telewizja 122.787 77.771 57,9% 66.163 81.619 -18,9%

Telefonia komórkowa 3.792.978 4.171.810 -9,1% 3.775.976 4.042.605 -6,6%

Internet 218.438 218.946 -0,2% 192.618 226.101 -14,8%

ARPU na RGU [PLN] 17,7 18,2 -2,7% 17,3 16,5 4,8%

Średnia liczba RGU, w tym: 4.267.047 4.578.919 -6,8% 4.068.646 4.398.038 -7,5%

Płatna telewizja 88.894 74.807 18,8% 67.972 77.779 -12,6%

Telefonia komórkowa 3.939.774 4.384.573 -10,1% 3.797.423 4.091.609 -7,2%

Internet 238.379 119.539 99,4% 203.251 228.650 -11,1%

TELEWIZJA

Udział w oglądalności 23,67% 21,14% 12,0% 23,97% 22,50% 6,5%

Udział w rynku reklamy 25,1% 23,6% 6,3% 25,3% 24,6% 2,7%

Za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 grudnia Zmiana / %

za okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca Zmiana / %

 

4.6.2. Segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym 

W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 31 grudnia 2014 roku łączna 

liczba aktywnych usług, świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym jak i przedpłaconym, 
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wyniosła 16.482.031 i wzrosła o 0,2% w porównaniu do 16.447.334 aktywnych usług na dzień 31 grudnia 

2013 roku. Na dzień 31 marca 2015 roku łączna liczba RGU wyniosła 16.429.469 i wzrosła o 0,6% w porównaniu 

do 16.333.003 aktywnych usług na dzień 31 marca 2014 roku. Wynikało to z dynamicznego wzrostu liczby 

świadczonych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz wyższej liczby świadczonych usług płatnej 

telewizji (w tym Multiroom). 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku usługi kontraktowe stanowiły 74,9% łącznej liczby świadczonych usług. Wskaźnik 

ten wzrósł z poziomu 72,8% osiągniętego na dzień 31 grudnia 2013 roku. Na dzień 31 marca 2015 roku usługi 

kontraktowe stanowiły 75,4% łącznej liczby świadczonych usług, co stanowi wzrost o 2,0 p.p. wobec poziomu 

73,4% osiągniętego na dzień 31 marca 2014 roku. 

Usługi kontraktowe 

Łączna liczba naszych klientów, którym świadczymy usługi w modelu kontraktowym, wyniosła 6.137.531 na dzień 

31 grudnia 2014 roku, co stanowi spadek o 2,4% w stosunku do liczby, którą Grupa posiadałaby na dzień 31 

grudnia 2013 roku, przy założeniu wcześniejszego włączenia Polkomtelu do Grupy. Na dzień 31 marca 2015 roku 

liczba ta spadła o 3,1% do 6.068.839 wobec 6.260.662 na dzień 31 marca 2014 roku. Głównymi powodami 

spadków są: łączenie kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego 

oraz odpływ klientów usług telefonii komórkowej.  

Liczba aktywnych usług kontraktowych świadczonych przez nas wzrosła o 369.021, czyli o 3,1% do 12.347.828 

na dzień 31 grudnia 2014 roku z 11.978.807 na dzień 31 grudnia 2013 roku. Na dzień 31 marca 2015 roku liczba 

aktywnych RGU wyniosła 12.394.712, co stanowi wzrost o 412.034, czyli o 3,4%, z 11.982.678 na dzień 31 

marca 2014 roku. Wzrost ten jest efektem przede wszystkim wzrostu liczby usług świadczonych w obszarze 

dostępu do szerokopasmowego Internetu, co jest związane z prowadzoną przez Grupę strategią aktywnego 

promowania sprzedaży usług świadczonych w oparciu o technologie LTE/HSPA+, m.in. poprzez aktywne 

poszerzanie dostępu do tej technologii oraz dynamicznie rosnącą liczbą użytkowników Internetu w Polsce.. 

Łączna liczba świadczonych usług kontraktowych płatnej telewizji wzrosła w pierwszym kwartale 2015 roku o 

4,0%, do 4.405.464 na dzień 31 marca 2015 roku z 4.236.986 na dzień 31 marca 2014 roku, m.in. na skutek 

istotnego wzrostu liczby świadczonych usług Multiroom.. Jednocześnie spadła liczba świadczonych usług 

telefonii komórkowej, z poziomu 6.713.629 na dzień 31 marca 2014 roku do poziomu 6.552.365 na dzień 31 

marca 2015 roku, co jest efektem m.in. dojrzałości i wysokiej konkurencyjności polskiego rynku telefonii mobilnej. 

Wierzymy, że dalsze nasycenie bazy naszych klientów usługami łączonymi, w tym produktem smartDOM, będzie 

miało pozytywny wpływ na wzrost ilości świadczonych przez nas usług kontraktowych oraz lojalność naszych 

klientów w przyszłości.  

W 2014 roku średni miesięczny przychód na klienta spadł o 2,9% do 85,9 zł z 88,5 zł w 2013 roku. Spadek ten 

wynikał głównie ze spadku przychodów z interconnect, spowodowanych regulacyjną obniżką głosowych stawek 

MTR o 48,1% z poziomu 0,0826 zł w pierwszej połowie 2013 roku do poziomu 0,0429 zł w pierwszej połowie 

2014 roku oraz z obniżenia cen usług na rynku telefonii komórkowej spowodowanych presją cenową ze strony 

głównych konkurentów. 

W pierwszym kwartale 2015 roku średni miesięczny przychód na klienta wyniósł 85,8 zł i wzrósł o 1,0 zł, czyli o 

1,2%, wobec 84,8 zł w pierwszym kwartale 2014 roku. W ramach naszej oferty zintegrowanej smartDOM 
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aktywnie prowadzimy dosprzedaż produktów i usług do połączonej bazy klientów Cyfrowego Polsatu i 

Polkomtelu, co pozytywnie wpływa na ARPU.  

Dzięki naszym skutecznym programom utrzymaniowym, wskaźnik odpływu klientów wyniósł 9,1% w 12-

miesięcznym okresie zakończonym 31 grudnia 2014 roku w porównaniu do 9,2% w okresie 12 miesięcy 

zakończonych 31 grudnia 2013 roku. W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 roku wyniósł 9,5% 

wobec 9,1% w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 roku. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku na jednego klienta z naszej bazy przypadało 2,01 aktywnych usług 

kontraktowych, co stanowi wzrost o 5,2% w porównaniu do 1,91 na dzień 31 grudnia 2013 roku, podczas gdy na 

dzień 31 marca 2015 roku wskaźnik ten wyniósł 2,04, co stanowi wzrost o 6,8% w porównaniu do 1,91 na dzień 

31 marca 2014 roku. Wzrost wskaźnika nasycenia RGU na jednego klienta wynika z prowadzonych przez nas 

działań marketingowych i sprzedażowych, ukierunkowanych na maksymalizację sprzedaży produktów i usług do 

jednego klienta.  

Program smartDOM odnotowuje bardzo dobre wyniki sprzedaży i pozytywnie oddziałuje na poziom wskaźnika 

nasycenia RGU na jednego klienta oraz ARPU klienta kontraktowego. Od momentu uruchomienia w połowie 

lutego 2014 roku do końca pierwszego kwartału 2015 roku z oferty tej skorzystało 707 tys. klientów, którzy 

posiadali łącznie 2,17 mln aktywnych usług (RGU). Tempo dosprzedaży usług w ramach programu smartDOM 

utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie – w pierwszym kwartale 2015 roku przyrost liczby usług w ramach 

programu smartDOM wyniósł 319 tys. Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta w tej grupie na dzień 31 

marca 2015 roku wynosił 3,1. Mając na uwadze długoterminowy cel Grupy, jakim jest maksymalizacja przychodu 

na klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług, program smartDOM doskonale 

wpisuje się w realizację strategii. 

Usługi przedpłacone 

Liczba świadczonych przez nas aktywnych usług przedpłaconych spadła o 334.324, czyli o 7,5% do 4.134.203 na 

dzień 31 grudnia 2014 roku z 4.468.527 na dzień 31 grudnia 2013 roku. Na dzień 31 marca 2015 roku liczba ta 

spadła o 315.568, czyli o 7,3% do 4.034.757 na dzień 31 marca 2015 roku z 4.350.325 na dzień 31 marca 2014 

roku. Spadki spowodowane były przede wszystkim zmniejszeniem liczby świadczonych usług przedpłaconych 

telefonii komórkowej. Ponadto baza usług przedpłaconych pozostawała w pierwszym kwartale 2015 roku pod 

wpływem zdarzeń sezonowych oraz obserwowanej na rynku stopniowej migracji klientów usług przedpłaconych 

do taryf kontraktowych. 

W 2014 roku średni miesięczny przychód na RGU prepaid spadł o 2,7% do 17,7 zł z 18,2 zł w 2013 roku. 

Głównym powodem spadku w 2014 roku były niższe przychody z interconnect, spowodowane regulacyjną 

obniżką głosowych stawek MTR o 48,1% z poziomu 0,0826 zł w pierwszej połowie 2013 roku do poziomu 0,0429 

zł w pierwszej połowie 2014 roku oraz obniżeniem cen usług głosowych na rynku telefonii komórkowej 

spowodowanych presją cenową ze strony głównych konkurentów. 

Średni miesięczny przychód na RGU prepaid wynosił 17,3 zł w pierwszym kwartale 2015 roku, co stanowi wzrost 

o 4,8% wobec 16,5 zł w analogicznym okresie 2014 roku. Motorem wzrostu ARPU w segmencie usług 

przedpłaconych jest dynamiczny wzrost zużycia danych w smartfonach przy stabilnych cenach usług w tym 

segmencie rynku.  
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4.6.3. Segment nadawania i produkcji telewizyjnej 

Analizując i oceniając naszą działalność w obszarze nadawania i produkcji telewizyjnej bierzemy pod uwagę 

udział w oglądalności poszczególnych kanałów, udział w rynku reklamy TV oraz zasięg techniczny. Kluczowe 

wskaźniki dla odpowiednich okresów zostały przedstawione w poniższych tabelach. 

Udział w oglądalności  

 
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 

Zmiana / % 

 
2014 2013 

Udział w oglądalności(1) (7), w tym: 23,67% 21,14% 11,97% 

 POLSAT (kanał główny) 13,30% 13,51% -1,55% 

 Kanały tematyczne(7) 10,37% 7,63% 35,91% 

Polsat2 1,73% 1,82% -4,95% 

Polsat News 0,91% 0,81% 12,35% 

Polsat Sport 0,50% 0,79% -36,71% 

Polsat Sport Extra 0,12% 0,21% -42,86% 

Polsat Sport News 0,29% 0,33% -12,12% 

Polsat Film 0,72% 0,53% 35,85% 

Polsat JimJam 0,20% 0,33% -39,39% 

Polsat Cafe 0,40% 0,39% 2,56% 

Polsat Play 0,67% 0,57% 17,54% 

CI Polsat 0,09% 0,11% -18,18% 

Polsat News 2 (2) 0,07% 0,06% 16,67% 

Polsat Food 0,08% 0,09% -11,11% 

Polsat Viasat Explore(3) 0,05% 0,06% -16,67% 

Polsat Viasat History(3) 0,13% 0,16% -18,75% 

Polsat Viasat Nature(3) 0,02% 0,02% 0,00% 

Polsat Romans(5) 0,13% 0,08% 62,50% 

Disco Polo Music(8) 0,23% n/d  -- 

TV4 (6) 2,88% 2,92% -1,37% 

TV6 (6) 1,09% 0,68% 60,29% 

MUZO.TV(9) 0,03% n/d --  

Polsat Volleyball 1(10) 2,43% n/d --  

Udział w rynku reklamy(4) 25,1% 23,6% 6,3% 

1) Nielsen Audience Measurement, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba. 
2) Do lutego 2013 roku kanał nadawał pod nazwą TV Biznes, potem do 9 czerwca 2014 jako Polsat Biznes, obecnie kanał nosi nazwę Polsat News 2. 
3) Kanały nadają pod marką „Polsat” od marca 2013 roku, dane dla trzech kwartałów 2013 dotyczą okresu marzec-wrzesień 2013. 
4) Szacunki własne na podstawie danych Starlink. 
5) Kanał nadaje od września 2013 roku, dane za okres nadawania. 
6) Kanał wliczany do Grupy Polsat od września 2013 roku, prezentowane dane dotyczą pełnych okresów nadawania ujętych w powyższej tabeli. 
7) Licząc sumaryczne udziały Grupy Polsat i kanałów tematycznych uwzględniamy moment włączenia kanałów do naszego portfolio (udziały kanałów 

Polsat Viasat są wliczane od marca 2013 roku, a kanałów Polsat Romans,TV4 i TV6 od września 2013 roku, pozostałe miesiące są liczone z zerową 
oglądalnością). 

8) Kanał nadaje od maja 2014 roku, dane za okres nadawania.  
9) Kanał uruchomiony 26 września 2014 roku, dane za okres nadawania. 
10) Kanał nadawał w okresie od 30 sierpnia do 21 września 2014 roku, dane za okres nadawania. 

 

W 2014 roku istotnym punktem ramówki był konsekwentnie poniedziałkowy Mega Hit (1,23 mln widzów i 20,6% 

udziałów). Inna stała pozycja - serial Pierwsza miłość - zgromadziła 0,94 mln widzów (22,2% udziału w widowni). 



CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

INFORMACJE O GRUPIE POLSAT (WYCIĄG Z MEMORANDUM OFERTOWEGO) 
 

 

 
 
 

104 

W całym 2014 roku programy ramówek sezonowych – wiosennej i jesiennej, a zwłaszcza ich nowości, odegrały 

istotną rolę w utrzymaniu wysokiego udziału w oglądalności kanału. Show Twoja Twarz Brzmi Znajomo 

przyciągał przed telewizory średnio 1,24 mln widzów (24,35% udziału w widowni). Inna pozycja programowa, 

Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, gromadziła średnio 1,1 mln widzów i miała 18,6% udziału w 

widowni. Istotną nowością tego roku było Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia, mająca średnio 1,07 mln widzów i 

17,5% udziału. Inną kluczową pozycją wiosny i jesieni była kontynuacja talent show Must be the Music. Tylko 

muzyka. Niedzielne emisje programu osiągnęły średnią 1,11 mln widzów przy 15,9% udziału w widowni. 

Znaczącą widownię zgromadził emitowany w styczniu Śmiechosteron, czyli 10-lecie Kabaretu Skeczów 

Męczących: 2,1 mln widzów i 27,7% udziałów w oglądalności. Z kolei w lutym chętnie oglądany był kabaret Sex 

Alkohol i Książki – 1,4 mln widzów i 19,0% udziału w widowni. 

Najchętniej wybieraną transmisją Festiwalu Top Trendy była Noc Kabaretowa z 1 czerwca 2014 roku, która 

zgromadziła średnio 1,6 mln widzów, z udziałem 30,3% widowni. 

IV Zielonogórska Noc Kabaretowa wyemitowana 9 sierpnia 2014 roku osiągnęła widownię przeszło 1,08 mln z 

udziałem 24,5%. Podobną ilość widzów miała druga część koncertu Disco Pod Gwiazdami z 16 sierpnia 2014 

roku, ale z udziałem oglądalności na poziomie 21,1%. Koncert Disco Pod Gwiazdami z 15 sierpnia 2014 roku 

obejrzało 1,2 mln widzów (21,7% udziału w oglądalności). 

Warto wspomnieć o rekordowej oglądalności meczu otwarcia FIVB Mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn 

2014 Polska, który odbył się 30 sierpnia 2014 roku, transmitowanym przez telewizję Polsat. Zgromadził on 

przeszło 1,3 mln widzów, dając 24,5% udziału w widowni. Równoległa transmisja na kanale Polsat Sport była 

oglądana przez 614 tys. widzów, co dało stacji 11,3% udziału w oglądalności. Ta sama transmisja na Polsat 

Volleyball 1 oglądana była przez prawie 200 tys. przy udziale 3,64%. Łącznie mecz otwarcie mistrzostw na trzech 

kanałach Telewizji Polsat oglądało 2,1 mln widzów, przekładając się na udział widowni na poziomie 39,44%. 

Rekordowy wynik osiągnęła transmisja finału ww. wydarzenia. 21 września 2014 roku mecz z udziałem 

reprezentacji Polski o tytuł mistrza świata w piłce siatkowej przyciągnął przed ekrany prawie 4,0 mln widzów 

dając 50,36% udziału w widowni. Równoległą transmisję na Polsat Volleyball 1 obejrzało ponad 700 tys. widzów, 

co stanowiło 8,8% widowni. Łącznie mecz finałowy w kanałach Telewizji Polsat oglądało 4,7 mln widzów, 

przekładając się na udział widowni na poziomie 59,16%. 

Rekordowe oglądalności notowały mecze rozgrywane w ramach eliminacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Ta 

pozycja zyskiwała na popularności ze spotkania na spotkanie. Pierwszy mecz, Polska – Gibraltar rozegrany 7 

września 2014 roku, na Polsacie oglądany był przez 0,98 mln widzów, z udziałem na poziomie 15,5%. Należy 

dodać, że wszystkie mecze eliminacyjne transmitowane były równolegle na kanale Polsat Sport. Na tym kanale 

mecz Polska - Gibraltar zobaczyło 270 tys. osób z udziałem 4,2%. Kolejny mecz reprezentacji Polski, rozegrany z 

Niemcami 11 października 2014 roku przyciągnął do Polsatu 2,9 mln osób przy udziale 44,6%. Równolegle na 

Polsacie Sport oglądało go 434 tys. osób przy 6,7% udziału. 14 października mecz Polski ze Szkocją to już 3,6 

mln widzów w Polsacie i udział 48,5% (równolegle 475 tys. widzów i 6,4% udziału na Polsat Sporcie). Ostatni z 

tegorocznych meczów eliminacyjnych Polska – Gruzja zapewnił na Polsacie liczącą 2 mln widownię i 35,9% 

udziału. Równoległa transmisja na Polsat Sporcie – 284 tys. widzów i 4,9% udziału. 
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Tegoroczna Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie oglądana była średnio przez prawie 1,4 mln widzów, przy 

udziale 22,6%. Równoległa transmisja na Polsacie2 przyciągnęła 124 tys. osób – 2% udziału. 

Na wzrost całkowitego udziału w oglądalności kanałów Grupy, jak również na wzrost udziału w oglądalności 

kanałów tematycznych, cały czas wpływa włączenie kanałów TV4 i TV6 do Grupy Telewizji Polsat. W 2014 roku 

największe udziały w widowni spośród stacji tematycznych miały stacje TV4, TV6 i Polsat 2. Kanałami 

tematycznymi o największej dynamice wzrostu udziałów w widowni (w porównaniu 2013 roku) były Polsat 

Romans (start stacji we wrześniu 2013), TV6, Polsat Film. Roczne wyniki oglądalności Grupy Polsat obejmują 

również widownię kanału Disco Polo Music, który rozpoczął nadawanie w maju 2014, MUZO.TV nadające od 26 

września, jak również Polsat Volleyball 1 nadający od 30 sierpnia do 21 września.  

 
3 miesiące zakończone 31 marca  

Zmiana / % 

 
2015 2014  

Udział w oglądalności(1) (2), w tym: 23,97% 22,50%  6,53% 

 POLSAT (kanał główny) 13,44% 13,20%  1,82% 

 Kanały tematyczne(2) 10,52% 9,3%  13,12% 

Polsat2 1,42% 1,56%  -8,97% 

Polsat News 0,73% 0,96%  -23,96% 

Polsat Sport 0,35% 0,42%  -16,67% 

Polsat Sport Extra 0,09% 0,12%  -25,00% 

Polsat Sport News 0,28% 0,25%  12,00% 

Polsat Film 0,74% 0,61%  21,31% 

Polsat JimJam  0,17% 0,24%  -29,17% 

Polsat Cafe 0,39% 0,41%  -4,88% 

Polsat Play 0,70% 0,60%  16,67% 

CI Polsat 0,10% 0,09%  11,11% 

Polsat News 2 (3) 0,08% 0,06%  33,33% 

Polsat Food 0,08% 0,08%  0,00% 

Polsat Viasat Explore(4) 0,06% 0,06%  0,00% 

Polsat Viasat History 0,11% 0,13%  -15,38% 

Polsat Viasat Nature 0,03% 0,03%  0,00% 

Polsat Romans 0,15% 0,13%  15,38% 

Disco Polo Music(5) 0,23% --  -- 

TV4  3,38% 2,54%  33,07% 

TV6  1,42% 1,01%  40,59% 

Muzo.tv(6) 0,02% --  -- 

Udział w rynku reklamy(7) 25,3% 24,6%  2,7% 

(1) Nielsen Audience Measurement, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba. 
(2) Licząc sumaryczne udziały Grupy Polsat i kanałów tematycznych uwzględniamy moment włączenia kanałów do naszego portfolio. 
(3) Do lutego 2013 roku kanał nadawał pod nazwą TV Biznes, potem do 9 czerwca 2014 jako Polsat Biznes, obecnie kanał nosi nazwę Polsat News 2. 
(4) Kanał do 29 kwietnia 2014 roku nadawał jako Polsat Viasat Explorer. 
(5) Kanał nadaje od maja 2014 roku, dane za okres nadawania. 
(6) Kanał uruchomiony 26 września 2014 roku, dane za okres nadawania. 
(7) Szacunki własne na podstawie danych Starlink. 

 

W pierwszym kwartale 2015 roku, w ofercie naszego kanału głównego dużym zainteresowaniem widzów cieszyły 

się stałe pozycje, takie jak poniedziałkowy cykl Mega Hit, gromadzący średnio 1,2 milion widzów, dając stacji 
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19,14% udziału w widowni, czy też serial Pierwsza miłość gromadzący prawie 1,06 miliona widzów (21,9% 

udziału w widowni).  

Warto wspomnieć o pasmach filmowych funkcjonujących do startu wiosennej ramówki – wtorkowym Mega Hicie, 

który oglądało średnio 1,05 miliona widzów przy udziale 16,17% i czwartkowym paśmie o godzinie 20.00 – 1,08 

miliona widzów, udział 16,91%. Wysoki poziom oglądalności utrzymały Wydarzenia z godziny18.50, które 

przyciągnęły średnio 1,11 miliona widzów przy 20,39% udziału. 

Na wyniki pierwszego kwartału 2015 istotny wpływ miały programy z wiosennej ramówki. Dużą widownię 

gromadził show Must be the Music. Tylko Muzyka, przyciągający przed telewizory średnio 1,15 milion widzów 

(15,55% udziału w widowni). Inna wiosenna pozycja, Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, gromadziła 

również średnio 0,93 milion widzów i miała 15,17% udziałów w widowni. Kolejną kluczową pozycją była 

kontynuacja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Sobotnie emisje programu osiągnęły średnio 1,06 milion 

widzów przy 20,39% udziału w widowni. Nowością wiosennej ramówki był show Celebrity Splash. Program 

oglądało średnio 0,94 miliona widzów przy udziale 14,68%. Warto wspomnieć o wynikach programu Hell’s 

Kitchen, oglądanym średnio przez 1,06 miliona widzów przy udziale 16,38% i Top Chef z widownią na poziomie 

0,94 miliona i udziale 14,55%.  

Znaczącą widownię zgromadził mecz eliminacyjny Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Polska – Irlandia. Średnia 

liczba oglądających na Polsacie osiągnęła 2,84 mln a udział w widowni 36,94%. Równoległa transmisja meczu na 

kanale Polsat Sport przyciągnęła przed ekrany 0,45 mln widzów, co dało 5,93% udziału w widowni.  

Chętnie wybieraną pozycją programową był koncert Jubileusz 25-lecia RMF FM, z widownią 1,2 miliona i 

udziałem 19,31%. Z kolei kabaret Sex, alkohol i książki oglądało 1,1 miliona widzów przy udziale 18,34%.  

Stale obserwujemy pozytywny wpływ włączenia TV4 i TV6 do Grupy Telewizji Polsat. Są to kanały o istotnej 

dynamice wzrostu oglądalności i znacząco wpływają na udział w widowni kanałów tematycznych, znajdujących 

się w naszym portfolio. Oprócz wyżej wymienionych stacji, w pierwszym kwartale 2015 wysoką dynamikę wzrostu 

udziałów w oglądalności (vs. 3 miesiące 2014 roku) miały Polsat Film i Polsat News 2.  

Dystrybucja i zasięg techniczny 

Zasięg techniczny (1) 
 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 

 2014 2013 Zmiana / % 

Polsat  99,8% 98,8% 1,11% 

Polsat2  63,7% 63,0% 1,11% 

Polsat News  55,9% 54,4% 2,76% 

Polsat Sport  49,5% 49,4% 0,20% 

Polsat Sport Extra  35,3% 34,0% 3,82% 

Polsat Sport News  90,3% 78,0% 15,77% 

Polsat Film  50,9% 48,1% 5,82% 

Polsat JimJam  42,7% 39,7% 7,56% 

Polsat Cafe  54,6% 53,3% 2,44% 

Polsat Play  46,9% 43,1% 8,82% 

CI Polsat  37,7% 35,3% 6,80% 

Polsat News 2(2)  55,2% 54,5% 1,28% 

Polsat Food  20,9% 20,8% 0,48% 
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Zasięg techniczny (1) 
 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 

 2014 2013 Zmiana / % 

Polsat Viasat Explore(3)  25,0% 22,2% 12,61% 

Polsat Viasat History(3)  35,0% 31,5% 11,11% 

Polsat Viasat Nature(3)  23,6% 19,2% 22,92% 

Polsat Romans(4)  37,8% 24,7% 53,04% 

Disco Polo Music(6)  39,3% n/d --  

TV4 (5)  99,6% 97,0% 2,68% 

TV6 (5)  90,4% 81,6% 10,78% 

MUZO.TV(7)  33,8% n/d --  

Polsat Volleyball (8)  27,8% n/d --  

1) Nielsen Audience Measurement, odsetek telewizyjnych gospodarstw domowych, które mają możliwość odbioru danego kanału; średnia arytmetyczna 
zasięgów miesięcznych. 

2) Do lutego 2013 roku kanał nadawał pod nazwą TV Biznes, potem do 9 czerwca 2014 jako Polsat Biznes, obecnie kanał nosi nazwę Polsat News 2. 
3) Kanały na mocy współpracy firm Telewizja Polsat oraz Viasat Broadcasting, nadają od marca 2013 roku (wcześniejsze dane odnoszą się do zasięgu 

stacji przed rozpoczęciem współpracy z Telewizją Polsat). 
4) Kanał nadaje od września 2013 roku.  
5) Kanał wliczany do Grupy Polsat od września 2013 roku, prezentowane dane dotyczą pełnych okresów nadawania ujętych w powyższej tabeli. 
6) Kanał nadaje od maja 2014 roku, dane za okres nadawania. 
7) Kanał uruchomiony 26 września 2014. 
8) Kanał nadawał w okresie od 30 sierpnia do 21 września 2014. 

 

 

Zasięg techniczny (1) 
3 miesiące zakończone 31 marca  

Zmiana / % 
2015 2014  

Polsat 99,9% 99,8%  0,1% 

Polsat2 61,8% 64,6%  -4,3% 

Polsat News 55,5% 55,4%  0,2% 

Polsat Sport 47,9% 50,3%  -4,8% 

Polsat Sport Extra 34,6% 35,4%  -2,3% 

Polsat Sport News 93,3% 88,4%  5,5% 

Polsat Film 50,1% 50,8%  -1,4% 

Polsat JimJam 43,1% 42,1%  2,4% 

Polsat Cafe 53,8% 54,5%  -1,3% 

Polsat Play 46,8% 46,6%  0,4% 

CI Polsat 37,4% 37,5%  -0,3% 

Polsat News 2(2) 54,0% 55,4%  -2,5% 

Polsat Food 20,1% 21,4%  -6,1% 

Polsat Viasat Explore(3) 25,4% 25,8%  -1,6% 

Polsat Viasat History 33,4% 36,3%  -8,0% 

Polsat Viasat Nature 25,5% 24,0%  6,3% 

Polsat Romans 42,8% 36,6%  16,9% 

Disco Polo Music(4) 44,2% --  -- 

TV4  99,8% 99,5%  0,3% 

TV6  92,9% 89,1%  4,3% 

MUZO.TV(5) 38,1% --  -- 

(1) Nielsen Audience Measurement, odsetek telewizyjnych gospodarstw domowych, które mają możliwość odbioru danego kanału; średnia arytmetyczna 
zasięgów miesięcznych. 

(2) Do lutego 2013 roku kanał nadawał pod nazwą TV Biznes, potem do 9 czerwca 2014 jako Polsat Biznes, obecnie kanał nosi nazwę Polsat News 2. 
(3) Kanał do 29 kwietnia 2014 roku nadawał jako Polsat Viasat Explorer. 
(4) Kanał nadaje od maja 2014 roku, dane za okres nadawania. 
(5) Kanał uruchomiony 26 września 2014 roku. 
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Stacje tematyczne Grupy Polsat dostępne są obecnie we wszystkich znaczących sieciach telewizji kablowej i 

satelitarnej. Zarówno w całym 2014 roku jak i w pierwszym kwartale 2015 roku największy wzrost rok do roku 

miał miejsce w przypadku stacji Polsat Romans. Warto podkreślić dynamikę stacji takich jak Polsat Viasat Nature, 

TV6, Polsat Sport News. Nowymi kanałami, nadającymi krócej niż rok, są Disco Polo Music (uruchomiony 1 maja 

2014 roku) oraz MUZO.TV, który wystartował 26 września 2014 roku. 

Udział w rynku reklamy i sponsoringu 

Według szacunków domu mediowego Starlink, wydatki na reklamę i sponsoring w telewizji w 2014 roku, na całym 

rynku telewizyjnym wydatki na reklamę i sponsoring wyniosły 3,8 mld zł, co stanowi wzrost rok do roku o 5,6%. 

Nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej w tym okresie wzrósł rok do roku do 25,1% z 23,6%. W pierwszym 

kwartale 2015 roku wydatki na reklamę i sponsoring w telewizji wyniosły około 873 mln zł i wzrosły rok do roku o 

3,7%. Opierając się na tych estymacjach, szacujemy, że nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej w pierwszym 

kwartale 2015 roku wzrósł rok do roku do 25,3% z 24,6%.Porównując obecne portfolio kanałów Grupy, w 

pierwszym kwartale 2015 roku wygenerowaliśmy o 10,76% GRP więcej niż w analogicznym okresie roku 2014. 

4.7. Opis rynku na którym działa Grupa 

4.7.1. Rynek płatnej telewizji w Polsce 

W Polsce usługi płatnej telewizji oferowane są przez operatorów platform satelitarnych, telewizji kablowych oraz 

poprzez protokół internetowy IPTV. Na koniec 2014 roku dominujący udział w rynku płatnej pod względem liczby 

klientów telewizji posiadali operatorzy platform satelitarnych – około 55%, a w drugiej kolejności operatorzy 

telewizji kablowych – ponad 42%. Znacznie IPTV pozostaje marginalne przy udziale w rynku na poziomie 

niecałych 3%. Poniższy wykres przedstawia rynek płatnej telewizji w Polsce w 2014 roku według liczby 

abonentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rynek pay TV w Polsce w 2014 roku według liczby abonentów 
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Historycznie, telewizja kablowa była główną formą dostępu do płatnej telewizji w Polsce. Mimo że rynek 

cyfrowych platform satelitarnych rozwijał się szybciej w ostatnich latach, operatorzy satelitarni tylko 

w ograniczonym zakresie konkurują z operatorami telewizji kablowej. Operatorzy kablowi koncentrują się na 

klientach zamieszkujących tereny gęsto zaludnione, gdzie istnieje rozbudowana infrastruktura lub budowa takiej 

infrastruktury wiąże się z relatywnie niskimi kosztami w przeliczeniu na jednego klienta, natomiast operatorzy 

DTH są w stanie dostarczyć swoje usługi klientom zamieszkującym zarówno miasta, jak i obszary mniej 

zaludnione, gdzie infrastruktura telewizji kablowych nie istnieje lub jest słabo rozwinięta, bez konieczności 

zwiększania kosztów. 

Od kilku lat dynamika wzrostu liczby klientów telewizji kablowej systematycznie spada, co wynika m.in. z migracji 

klientów operatorów kablowych z usług w standardzie analogowym w kierunku usług cyfrowych. Jest także 

spowodowana wysokim nasyceniem usług telewizji kablowej w obszarach miejskich oraz brakiem 

zainteresowania operatorów kablowych ponoszeniem wysokich nakładów na budowę infrastruktury kablowej na 

obszarach mniej zaludnionych i wiejskich terenach Polski. W rezultacie, mieszkańcy takich terenów mają dostęp 

do ograniczonej liczby polskich naziemnych kanałów i do alternatywnych dostawców szerokopasmowego 

Internetu i usług telefonicznych. Polskie miasta do 50.000 mieszkańców, obszary podmiejskie i wiejskie są 

naturalnym rynkiem docelowym płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej, jako że mają słabo rozwiniętą infrastrukturę 

kablową i są niezbyt atrakcyjne inwestycyjnie dla operatorów telewizji kablowej.  

Rozwój rynku IPTV przebiega w Polsce relatywnie wolno, przede wszystkim ze względu na przeszkody 

technologiczne wynikające z braku nowoczesnej infrastruktury o przepustowości wystarczającej do świadczenia 

jakościowych i opłacalnych usług IPTV i związane z tym wysokie koszty wdrożenia usług IPTV. Uważamy, że 

rozwój usług IPTV przez operatorów telefonii stacjonarnej takich jak Orange może mieć negatywny wpływ na 

działalność operatorów płatnej telewizji kablowej w Polsce, jako że plany przewidują świadczenie usług IPTV 

przede wszystkim w miastach, natomiast będzie miało mniej istotny wpływ na operatorów DTH, którzy są mniej 

zależni od klientów terenów wysoko zaludnionych. Obecnie trudno jest oszacować, kiedy operatorzy telefonii 

stacjonarnej będą w stanie znacząco rozwinąć ofertę IPTV na obszarach wiejskich i podmiejskich, jak również w 

małych i średnich miastach i jaki będzie wpływ tej oferty na działalność operatorów płatnej cyfrowej telewizji 

satelitarnej. 

Istotnym momentem w rozwoju rynku płatnej telewizji był przeprowadzony proces cyfryzacji naziemnej telewizji w 

Polsce, zakończony w lipcu 2013 roku. Konkurencja ze strony naziemnej telewizji cyfrowej początkowo 

spowodowała odpływ klientów płatnej telewizji, co było szczególnie widoczne w przypadku niskich pakietów 

programowych. Obecnie można zaobserwować stopniowy powrót części klientów do operatorów płatnej telewizji, 

co jest związane z ograniczoną liczbą kanałów dostępnych w ramach DTT jak również ich niską jakością.  

Według prognoz PMR w nadchodzących latach liczba klientów płatnej telewizji w Polsce pozostanie na 

praktycznie niezmienionym poziomie. Wynika to przede wszystkim z wysokiej penetracji rynku oraz wysokiego 

stopnia nasycenia standardem DVB-T grupy docelowej usług telewizji naziemnej. W celu przyciągnięcia 

użytkowników DVB-T operatorzy płatnej telewizji zmuszeni będą do zwiększenia swojej konkurencyjności i 

zaproponowania klientom unikalnej oferty. Według ekspertów PMR duże znaczenie w utrzymaniu własnej bazy 

klientów będą miały oferty pakietowe, zawierające usługi telekomunikacyjno-kontentowe połączone ze sprzedażą 

sprzętu (tablety, smartfony, laptopy, telewizory) oraz usługami dodatkowymi.  
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PMR oczekuje wzrostu wartości rynku w latach 2014-2018, przy czym dynamika wzrostu pozostanie na niskim 

poziomie. Prognozy te opierają się na założeniu wzrostu ARPU. Według PMR w okresie 2014-2018 platformy 

cyfrowe nadal będą stanowić największy segment rynku płatnej telewizji w Polsce, osiągając pod koniec 

prognozowanego okresu 52% udziału w rynku pod względem wartościowym. Drugim największym segmentem 

pozostaną operatorzy kablowi z udziałem w rynku na na poziomie 39%. Znaczenie rynku IPTV pozostanie 

marginalne. 

Operatorzy płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej 

W 2014 roku w Polsce działały dwie główne płatne platformy DTH: Cyfrowy Polsat oraz nc+.  

Od 2006 roku liderem rynku pod względem liczby klientów i udziału w rynku jest Cyfrowy Polsat. Na koniec 2014 

roku świadczyliśmy prawie 4,4 mln usług płatnej telewizji, w tym blisko 845 tys. usług Multiroom.  

Platforma nc+ powstała w wyniku połączenia platform Cyfra+ i „n” w marcu 2013 roku, na mocy umów o 

strategicznym partnerstwie między grupą Canal+ Cyfrowy i TVN. Według informacji prezentowanych przez grupę 

TVN, na koniec 2014 roku liczba klientów platformy nc+ wyniosła 2,15 miliona klientów. Dodatkowo, szacujemy, 

że w 2014 roku ok. 300 tysięcy klientów korzystało z przedpłaconej Telewizji na Kartę (TNK). Z platformą nc+ 

współpracuje Orange, który oferuje płatną telewizję DTH opartą o ofertę programową nc+ w ramach swoich 

pakietów zintegrowanych. 

Operatorzy telewizji kablowej 

Na koniec 2014 roku, polski rynek telewizji kablowej był zdominowany przez trzech największych operatorów, 

których łączny udział w rynku wynosił ponad 69%. W 2014 roku, trzema głównymi operatorami telewizji kablowej 

w Polsce byli: UPC Polska sp. z o.o., Vectra S.A. i grupa kapitałowa Multimedia Polska S.A. Poza tym, według 

naszych szacunków, w Polsce działa ponad 500 mniejszych operatorów telewizji kablowej.  

Cyfrowa telewizja poprzez protokół Internetowy (IPTV) 

Wiodącymi operatorami IPTV w Polsce są Orange jest oraz Netia S.A., która w grudniu 2011 roku nabyła spółkę 

Telefonia Dialog sp. z o.o. Pozostała część rynku IPTV jest rozdrobniona pomiędzy grupę kapitałową Multimedia 

Polska S.A. oraz lokalnych dostawców usług internetowych (ISP). 

4.7.2. Rynek usług telefonii komórkowej w Polsce 

Polski rynek telefonii komórkowej jest rynkiem dojrzałym. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd 

Statystyczny liczba kart telefonii komórkowej na dzień 31 grudnia 2014 roku sięgnęła 57,6 miliona, co przeliczyć 

można na poziom niemal 150% penetracji ludności Polski. Jednocześnie jednak w trakcie 2014 roku polscy 

operatorzy mobilni zaraportowali do Głównego Urzędu Statystycznego zwiększenie swoich baz kart SIM łącznie o 

blisko 1,1 miliona dodatkowych sztuk kart SIM. 

PMR prognozuje dalszy wzrost liczby kart SIM użytkowanych w Polsce do poziomu 64,3 miliona kart w 2018 

roku, przy czym oczekuje się, iż dynamika wzrostu będzie z roku na rok coraz słabsza. W rezultacie zgodnie z 

szacunkami PMR, zwiększy się także penetracja telefonii komórkowej na polskim rynku do 167,5% w 2018 roku. 
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W 2013 roku telefonia mobilna nadal była najistotniejszym segmentem polskiego rynku telekomunikacyjnego z 

udziałem w przychodach całego rynku na poziomie prawie 46,3%. Według danych UKE, opublikowanych w 

„Raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku”, w 2013 roku szacowana wartość rynku 

telefonii komórkowej w Polsce, wyrażona jako suma przychodów operatorów z usług detalicznych, wyniosła 18,6 

mld zł i była o około 1,5% niższa niż w roku 2012. Według raportu UKE, ponad 81% przychodów zostało 

wygenerowanych przez klientów usług typu post-paid. Jednocześnie jednak pośród raportowanych przez polskich 

operatorów telefonii komórkowych kart SIM, aż 54,2% stanowiły karty prepaidowe. W opinii Cyfrowego Polsatu, 

rozbieżność pomiędzy tymi statystykami wynika między innymi z relatywnie długiego okresu utrzymywania kart 

prepaid w raportowanych bazach krajowych operatorów po momencie zaprzestania korzystania z kart przez 

użytkowników końcowych. 

Wartość średniego przychodu na klienta telefonii komórkowej (ARPU) w minionych latach systematycznie 

spadała w efekcie przede wszystkim presji konkurencyjnej stymulowanej regulacyjnymi obniżkami hurtowych 

stawek za zakańczanie połączeń głosowych i tekstowych (MTR). Począwszy od 1 lipca 2013 roku stawka MTR 

za 1 minutę połączenia głosowego jest stabilna i wynosi 4,29 grosza, co według raportu BEREC z grudnia 2014 

roku stanowi niższy poziom niż średnia w Unii Europejskiej. Na datę Memorandum Ofertowego nie zostały 

opublikowane żadne plany dotyczące ewentualnego dalszego obniżania stawek MTR w Polsce. 

Przy założeniu braku kolejnych obniżek stawek MTR, PMR szacuje, że rynek ustabilizuje się w nadchodzących 

czterech latach i będzie rósł w średnim tempie 0,9% (CAGR 2013-2017) do roku 2017, a jego wartość w 2018 

roku osiągnie poziom 24,56 mld PLN.  

Polski rynek telefonii komórkowej jest stosunkowo spolaryzowany i bardzo konkurencyjny. W Polsce działa 

czterech wiodących operatorów infrastrukturalnych: Polkomtel (sieć Plus), Orange (sieć Orange), T-Mobile (sieć 

T-Mobile) i P4 (sieć Play) oraz dwóch mniejszych operatorów: Mobyland i Aero2, skupiających się przede 

wszystkim na działalności hurtowej. Poza tym na rynku działa kilkunastu MVNO, jednak ich udział zarówno pod 

względem przychodów jak i liczby klientów jest bardzo niski. 
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Poniższy wykres prezentuje udziały największych operatorów infrastrukturalnych w rynku pod względem liczby 

kontraktowych kart SIM na koniec 2014 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorzy infrastrukturalni (MNO) 

Na datę Memorandum Ofertowego w Polsce komercyjnie działa sześciu mobilnych operatorów 

infrastrukturalnych (MNO), posiadających własne pasma częstotliwości oraz infrastrukturę konieczną, by 

samodzielnie móc świadczyć usługi mobilne tj. Polkomtel, Orange, T-Mobile, P4 oraz Grupa Midas (Aero2 i 

Mobyland). 

Zgodnie z danymi UKE, 99,6% całości przychodów wygenerowanych na rynku mobilnym w Polsce w 2013 roku 

można było przypisać Polkomtelowi, Orange, T-Mobile oraz P4. Na pozostałą część wartości rynku składali się 

MVNO oraz pozostali MNO. 

 Polkomtel – Polkomtel działa pod marką parasolową Plus, jak również posiada alternatywną 

markę Plush. Począwszy od 7 maja 2014 roku Polkomtel jest częścią Grupy Polsat. Opis 

działalności telekomunikacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat znajduje się w kolejnych rozdziałach; 

 Orange – Orange, którego właścicielem jest Orange, wiodący krajowy operator stacjonarnych 

usług telefonicznych, działa pod marką parasolową Orange oraz posiada alternatywną markę 

nju.mobile. Na dzień 31 marca 2015 roku Orange raportował 15,5 mln kart SIM; 

 T-Mobile – T-Mobile działa pod marką parasolową T-Mobile, jak również używa dodatkowych 

marek Heyah, Blueconnect oraz Tu Biedronka. Na dzień 31 marca 2015 roku T-Mobile 

Udział w rynku w 2014 roku pod względem liczby 
kontraktowych kart SIM  

 

 
Źródło: Na podstawie szacunków własnych i danych opublikowanych przez 
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raportował 15,8 mln kart SIM. Na bazie infrastruktury zakupionej w 2014 roku firmy GTS 

Poland, T-Mobile rozszerza swoją działalność o usługi telefonii stacjonarnej dedykowane dla 

klientów biznesowych; 

 P4 – P4 działa pod marką parasolową Play, jak również używa dodatkowej marki Red Bull 

Mobile. Na dzień 31 marca 2015 roku P4 raportował 12,7 mln kart SIM. P4 skupia swoją 

działalność wyłącznie na usługach mobilnych, wspierając się hurtowym zakupem dostępu do 

sieci mobilnych konkurencyjnych operatorów, w tym Polkomtela; 

 Grupa Midas - Grupa Midas, działa na rynku hurtowym za pośrednictwem spółek Aero2 i 

Mobyland, świadcząc usługi hurtowego dostępu do własnej sieci telekomunikacyjnej głównie na 

rzecz Grupy Cyfrowy Polsat. Jednocześnie Aero2 prowadzi również działalność detaliczną 

świadcząc usługi darmowego dostępu do Internetu oraz usługi detaliczne w modelu prepaid 

przy użyciu marki „wRodzinie”. 

Rezerwacje częstotliwości 

Poniższa tabela zawiera główne informacje dotyczące rezerwacji częstotliwości przez mobilnych operatorów 

infrastrukturalnych (MNO) według stanu na 23 marca 2015 roku. 

MNO 
Pasmo 

częstotliwości 

Wielkość 

przydzielonego pasma 

Suma 

przydzieloneg

o pasma 

Data wydania pierwszej 

decyzji rezerwacyjnej 

Data ważności 

decyzji w sprawie 

rezerwacji 

Polkomtel .................  900 MHz 2x9 MHz  23 lutego 1996 24 lutego 2026 

 1800 MHz 2x9,6 MHz  13 września 1999 14 września 2029 

 2100 MHz 2x14,8 MHz + 1x5 MHz  20 grudnia 2000 1 stycznia 2023 

 410-430 MHz(1) 2x2,5 MHz  25 maja 2006 31 grudnia 2020 

Mobyland .................  1800 MHz 2x9,8 MHz 176 MHz 30 listopada 2007 31 grudnia 2022 

Aero2 .......................  900 MHz 2x5 MHz  9 grudnia 2008 31 grudnia 2023 

(po połączeniu 
z CenterNet) 

1800 MHz 2x9,8 MHz 
 

30 listopada 2007 31 grudnia 2022 

 2570-2620 MHz 1x50 MHz  10 listopada 2009 31 grudnia 2024 

Sferia…………
. 

800 MHz 2x5MHz  31 grudnia 2003 31 grudnia 2018 

Orange .....................  900 MHz 2x6,8 MHz  5 lipca 1999 6 lipca 2029 

 1800 MHz 2x9,6 MHz 
76 MHz 

21 sierpnia 1997 22 sierpnia 2027 

 2100 MHz 2x14,8 MHz + 1x5 MHz 20 grudnia 2000 1 stycznia 2023 

 450-470 MHz 2x4,5 MHz  16 grudnia 1991 31 grudnia 2016 

T-Mobile ...................  900 MHz 2x9 MHz  23 lutego 1996 24 lutego 2026 

 1800 MHz 2x9,6 MHz 
92 MHz 

11 sierpnia 1999 12 sierpnia 2029 

 1800 MHz 2x10 MHz 14 czerwca 2013 31 grudnia 2027 

 2100 MHz 2x14,8 MHz + 1x5 MHz  20 grudnia 2000 1 stycznia 2023 

P4 .............................  900 MHz 2x5 MHz  9 grudnia 2008 31 grudnia 2023 

 1800 MHz 2x15 MHz 75 MHz 14 czerwca 2013 31 grudnia 2027 

 2100 MHz 2x14,8 MHz + 1x5 MHz  23 sierpnia 2005 31 grudnia 2022 

Źródło: UKE, stan na 23 marca 2015. 
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(1) Przez Nordisk Polska sp. z o.o. 

W celu planowania, budowy oraz utrzymania nowej sieci mobilnej, jak również uczestnictwa w przetargach 

związanych z tą działalnością Orange i T-Mobile założyły w 2011 roku spółkę joint-venture o nazwie NetWorks! W 

ostatnim czasie operatorzy ci rozszerzyli współpracę określając, że Orange będzie mógł świadczyć usługi LTE 

korzystając również z częstotliwości 1800 MHz posiadanych przez T-Mobile. Przewiduje się, że w przyszłości 

współpraca ta może także zostać rozszerzona na inne pasma częstotliwości. Porozumienie dotyczące 

współużytkowania zasobów sieci radiowych zostało podpisane na okres 15 lat z możliwością przedłużenia.  

Z uwagi na wyłączenie telewizji analogowej w 2013 roku, pewne zasoby częstotliwości stały się dostępne w 

ramach tzw. dywidendy cyfrowej. W lutym 2013 roku Prezes UKE rozstrzygnął przetarg na rezerwację 

dostępnych częstotliwości z pasma 1800 MHz, przyznając je operatorom T-Mobile oraz P4. Ostateczna alokacja 

wspomnianych częstotliwości nastąpiła w lipcu 2013 roku. Ponadto w dniu 10 października 2014 roku, ponownie 

opublikowane zostało ogłoszenie o aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 MHz oraz z zakresu 2600 

MHz. Według informacji UKE, do aukcji przystąpiło i zostało zakwalifikowanych sześć podmiotów: Polkomtel, 

Orange, T-Mobile, P4, Hubb Investments sp. z o.o. oraz NetNet sp. z o.o. Na datę Memorandum Ofertowego 

aukcja nie została zakończona. 

Operatorzy wirtualni (MVNO) 

MVNO to operatorzy, którzy świadczą usługi telefonii mobilnej oraz/lub mobilnej transmisji danych, ale nie 

posiadają samodzielnie rezerwacji częstotliwości, ani nie muszą posiadać infrastruktury niezbędnej do 

świadczenia tego typu usług. W modelu biznesowym MVNO, istniejący MNO dostarczają zasoby częstotliwości 

oraz potrzebną infrastrukturę na rzecz MVNO. Zgodnie z raportem UKE w 2013 roku usługi mobilne w modelu 

MVNO świadczyło 19 operatorów. 

Pomimo, że liczba MVNO ciągle rośnie, żaden z nich nie uzyskał znaczącej pozycji rynkowej. Według raportu 

UKE, łączny udział MVNO (wraz z operatorami typu MNO wchodzącymi w skład Grupy Midas) w rynku klientów 

mobilnych w 2013 roku wyniósł 2,5%. Z kolei łączne przychody wszystkich MVNO, wraz z MNO wchodzącymi w 

skład Grupy Midas, w 2013 roku stanowiły jedynie 0,4% całkowitej wartości polskiego rynku usług mobilnych. 

4.7.3. Rynek Internetu szerokopasmowego w Polsce 

Szerokopasmowe połączenie z Internetem może zostać dokonane przy użyciu wielu różnych technologii 

budowanych w oparciu o technologie stacjonarne, w tym m.in. xDSL, modem kablowy, LAN-Ethernet, WLAN lub 

technologie mobilne, takie jak modem mobilny czy router działający przy wykorzystaniu technologii GPRS, 

EDGE, UMTS, HSPA lub LTE. Szerokopasmowy Internet w Polsce jest dostarczany przez łącza kablowe i sieci 

bezprzewodowe.  

Na przestrzeni ostatnich kilku lat systematycznie wzrasta wskaźnik penetracji szerokopasmowego Internetu w 

Polsce. Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie UKE, w 2013 roku dostęp do szerokopasmowego Internetu 

posiadało 87,7% gospodarstw domowych w Polsce a wskaźnik penetracji w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

wynosił w 2013 roku 30,8%, co oznacza, iż w Polsce zainstalowanych było ok. 12 mln usług szerokopasmowego 

dostępu do Internetu, o ponad 11% więcej niż w 2012 roku. 7,6 miliona użytkowników korzystało z internetu 

stacjonarnego (wzrost o 7,1% wobec 2012 roku), natomiast usługę mobilnego Internetu posiadało 4,2 miliona 

osób, tj. o 19,5% więcej niż rok wcześniej.  
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Jednocześnie jednak, według danych Eurostat z grudnia 2014 roku, aż 28% Polaków nigdy dotychczas nie 

korzystało z dostępu do Internetu, przy średnim wyniku dla krajów Unii Europejskiej na poziomie 18% i wyniku 

rzędu 3-6% dla wybranych krajów Europejskich (Holandia, Wielka Brytania, kraje skandynawskie). 

Stosunkowo niski wskaźnik nasycenia polskiego rynku dostępu do szerokopasmowego Internetu i postępujący 

rozwój technologii mobilnych sprawiają, że mobilna transmisja danych jest obecnie najszybciej rosnącym 

segmentem rynku telekomunikacyjnego. 

Zgodnie z raportem UKE, wartość rynku dostępu do Internetu mierzona wielkością przychodów z usług wyniosła 

w 2013 roku 4,57 mld PLN, co stanowi wzrost o 3,7% w porównaniu do roku 2012. W 2013 roku wzrost o 15,1% 

r/r odnotowały przychody z usług opartych o technologie mobilne, podczas gdy wpływy z ofert stacjonarnych 

opartych o łącza xDSL i modemy kablowe w tym samym czasie znalazły się w trendzie spadkowym. Według 

raportu UKE średni miesięczny przychód przypadający na jednego klienta usługi internetowej (ARPU) spadł w 

2013 roku o 2,21 zł w porównaniu do 2012 roku, do 32,1 zł.  

Stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu 

Dostępność stacjonarnego szerokopasmowego Internetu w Polsce jest ograniczona głównie do obszarów 

miejskich. W obszarach pozamiejskich, stacjonarny Internet szerokopasmowy dostępny jest w ograniczonym 

zakresie, co jest efektem historycznie niskich inwestycji spowodowanych wysokim kosztem budowy pętli 

lokalnych. Zgodnie z danymi UKE, dostęp w technologii xDSL nadal pozostaje najbardziej popularną formą 

stacjonarnego dostępu do Internetu. Dominującym podmiotem działającym w tej technologii jest grupa Orange, 

która posiadała 75,3% udziału w całkowitej liczbie klientów technologii xDSL.  

Modemy kablowe, oferowane przez operatorów telewizji kablowej, są drugą najpopularniejszą technologią 

dostępu do stacjonarnego Internetu. Zgodnie z danymi UKE, głównymi operatorami działającymi na tym rynku 

byli UPC Polska sp. z o.o. (39,8% udziału w rynku według liczby użytkowników), Vectra (18,8%) i Multimedia 

(15,6%). Z uwagi na wysoki koszt rozbudowy sieci kablowych w mniej zurbanizowanych rejonach kraju, potencjał 

wzrostu udziału sieci kablowych w rynku dostępu do Internetu jest ograniczony. 

Mobilny szerokopasmowy dostęp do Internetu 

Rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologiach mobilnych (definiowany jako dostęp poprzez 

modemy bądź dedykowane karty SIM zintegrowane z laptopami bądź tabletami) jest wysoce skoncentrowany. 

Według raportu UKE czterej główni dostawcy tej usługi (Polkomtel, T-Mobile, Orange oraz P4) w 2013 roku 

posiadali łącznie 92,1% udziału w rynku. 

W porównaniu do pozostałych krajów UE, rynek szerokopasmowego mobilnego dostępu do Internetu w Polsce 

posiada duży potencjał wzrostu. Ma to związek z relatywnie niską jakością infrastruktury stacjonarnej istniejącej w 

Polsce, co w coraz większym stopniu skłania klientów do wyboru Internetu mobilnego z uwagi na lepsze 

parametry tej usługi w ich rejonie zamieszkania. Ponadto niski poziom urbanizacji Polski powoduje, iż zasięg 

mobilny jest często jedynym rozwiązaniem dostępnym na danym obszarze. 

Zgodnie z raportem UKE, w 2013 roku na rynku usług dostępu do Internetu najszybciej rosły przychody z 

technologii mobilnej, stając się najbardziej popularną formą dostępu do Internetu pod względem liczby 

użytkowników (udział w rynku rzędu 39,4%, rosnący z 34,8% w 2012 roku). Jest to efektem szerokiej dostępności 
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i łatwej instalacji tej formy szerokopasmowego dostępu do Internetu, rosnącego pokrycia sieci HSPA+ i LTE, jak 

również zwiększającej się prędkości transmisji danych. Mobilność tej formy dostępu do Internetu jest również jej 

dodatkowym atutem dla pewnej grupy klientów. 

Dalszy rozwój technologii HSPA+, LTE i LTE Advanced pozwalający dostarczyć większości populacji Polski 

dostęp do wysokiej jakości szerokopasmowego Internetu mobilnego, umożliwiającego świadczenie nowych usług 

i produktów, np. opartych o transmisję wideo, będzie powodował dalszą popularyzację mobilnego dostępu do 

Internetu wśród polskich klientów. Przy ograniczonych inwestycjach operatorów stacjonarnych w obszarach 

podmiejskich i wiejskich, szerokopasmowy mobilny dostęp do Internetu będzie również głównym czynnikiem 

przyczyniającym się do podwyższania penetracji kraju usługami dostępu do Internetu. Dodatkowo wysoka jakość 

usług świadczonych w technologii LTE będzie przyczyniała się do wyższej konsumpcji danych przez 

użytkowników końcowych, co będzie sprzyjało poprawianiu poziomu ARPU, obniżaniu churnu i zdobywaniu 

udziału w rynku przez operatorów, którzy będą posiadali dostęp do częstotliwości i infrastrukturę konieczną do 

świadczenia tych usług. 

Według prognoz PMR rynek transmisji danych, łączy dzierżawionych i dostępu do Internetu (Data Transmission, 

Line Rental and Internet Services Provision, DLISP) pozostanie segmentem rynku telekomunikacyjnego, który 

będzie rozwijał się najszybciej. Największe znaczenie dla rynku będą mieć dalsze inwestycje w rozbudowę sieci 

szerokopasmowej oraz postępujący rozwój technologii LTE. Prognozy PMR przewidują, że w latach 2014 - 2018 

roku średnioroczne tempo wzrostu wartości rynku DLISP wyniesie 2,0% (CAGR) i jego wartość w 2018 roku 

osiągnie poziom 7 mld PLN.  

Zgodnie z prognozami PMR w 2018 roku liczba użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu w 

Polsce wzrośnie do 14,9 miliona. W latach 2013-2018 użytkowników mobilnego Internetu szerokopasmowego 

będzie przybywać szybciej niż użytkowników łączy stacjonarnych w wyniku konkurencyjnych cen usług mobilnych 

oraz wzrostu zasięgu sieci 3G, który bezpośrednio przekłada się na jakość i ciągłość nabywanej usługi. 

Dodatkowym bodźcem do rozwoju i obniżania cen usług mobilnego Internetu jest szybko postępująca rozbudowa 

sieci w nowej technologii LTE. Standard LTE pozwala na świadczenie usług mobilnych o szybkości transferu i 

przepustowości sieci nieosiągalnych w dotychczasowych technologiach radiowych.  

4.7.4. Rynek usług zintegrowanych w Polsce 

Polski rynek mediów i telekomunikacji przekształca się wraz ze zmianą preferencji klientów, którzy coraz częściej 

szukają usług w ramach mediów i komunikacji świadczonych w przystępnych cenach przez jednego operatora. W 

odpowiedzi, operatorzy świadczą usługi płatnej telewizji, szerokopasmowego Internetu oraz telefonii pakietowane 

w ramach jednej oferty, umożliwiając klientom zakup wszystkich tych usług w ramach jednej umowy, jednej 

faktury i jednej opłaty. Oferowanie usług zintegrowanych umożliwia podmiotom dostarczającym media i usługi 

telekomunikacyjne sprostanie potrzebom klientów, a także zwiększenie lojalności klientów, co wpływa na spadek 

wskaźnika odpływu klientów. Jednocześnie, przy wysokim nasyceniu rynku płatnej telewizji oraz telefonii 

komórkowej, pakietyzacja usług odgrywa coraz ważniejszą rolę w utrzymaniu istniejącej bazy klientów.  

Usługi zintegrowane są w Polsce świadczone przede wszystkim przez operatorów telewizji kablowej i firmy 

telekomunikacyjne. Zarówno jedni jak i drudzy świadczą swoje usługi zintegrowane przede wszystkim w dużych i 

średnich miastach, głównie ze względu na ograniczony zasięg geograficzny ich infrastruktury i ogólnie słabo 

rozwiniętą infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce. Rynek usług zintegrowanych w Polsce jest słabo rozwinięty 
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na terenach słabo zaludnionych, a przez to ma znaczny potencjał wzrostu na obszarach podmiejskich, w małych 

miastach i wsiach, gdzie takie usługi są obecnie praktycznie niedostępne. Oprócz niskiego współczynnika 

penetracji ofert usług zintegrowanych na słabo zaludnionych terenach, również usługi internetowe świadczone 

przez operatorów kablowych na tych terenach są z reguły niskiej jakości ze względu na wyraźne braki 

infrastruktury. Dla operatorów płatnej telewizji, których nie ogranicza zasięg geograficzny i brak infrastruktury 

sieciowej w takim stopniu jak operatorów telewizji kablowej i telekomunikacyjnych operatorów sieci 

stacjonarnych, stwarza to szanse na stanie się wiodącymi dostarczycielami wysokiej jakości usług 

zintegrowanych dla klientów na przedmieściach, w małych miastach i wiejskich obszarach Polski. 

Według raportu Komisji Europejskiej „E-Communications Household Survey” z czerwca 2014 roku nasycenie 

usługami zintegrowanymi (definiowanymi jako więcej niż jedna usługa w ramach oferty jednego operatora) w 

Polsce w 2013 roku wynosiło 21% podczas gdy w UE sięgało 46%, a w Holandii i Belgii przekraczało 70%. 

Obecnie usługi zintegrowane typu triple-play, w których skład wchodzą usługi: telewizja, Internet i telefon, 

świadczone są przez operatorów sieci kablowych, takich jak UPC Polska Sp. z o.o., grupa kapitałowa Multimedia 

Polska S.A. i Vectra S.A., operatorów telekomunikacyjnych, takich jak Grupa Orange, Netia S.A. a wśród 

operatorów platform DTH przez Cyfrowy Polsat.  

Trendy konsolidacyjne obserwowane na rynku mediów i telekomunikacji wskazują na powstawanie na rynku 

mediowo-telekomunikacyjnym grup, które oferują klientom usługi w pakietach i rozwijają rynek usług 

zintegrowanych. Od 2011 roku grupy TVN S.A. i Orange utrzymują współpracę w celu oferowania wspólnych 

usług – internetowych i pakietów telewizyjnych (dawnej platforma „n”). Pod koniec 2012 roku Grupa TVN S.A. i 

Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. podpisały umowę, na podstawie której w marcu 2013 roku doszło do połączenia ich 

platform satelitarnych, przy czym współpraca z Orange została utrzymana i przeniesiona na wspólną platformę 

nc+. Rynek usług zintegrowanych rozwija również Cyfrowy Polsat, który w 2014 roku nabył pośrednio udziały w 

Polkomtelu i obecnie obie spółki proponują zarówno istniejącym klientom obu spółek, jak i nowym klientom 

wspólną ofertę usług łączonych, obejmujących przede wszystkim telewizję satelitarną, telefonię komórkową oraz 

usługi mobilnego dostępu do Internetu. 

4.7.5. Rynek telewizyjny w Polsce 

Rynek stacji telewizyjnych w Polsce tworzą nadawcy publiczni i komercyjni nadający programy z dostępem 

ogólnopolskim i regionalnym, znacząca część stacji jest dostępna płatnie (sieci kablowe, platformy satelitarne).  

Pierwsze transmisje telewizyjne w Polsce rozpoczęła w latach pięćdziesiątych XX wieku Telewizja Polska, która 

była to jedynym nadawcą na polskim rynku aż do 1992 roku, kiedy, w następstwie przemian ustrojowych, rynek 

nadawców został otwarty na działalność komercyjną. Od tego czasu liczba stacji systematycznie rośnie. Dnia 23 

lipca 2013 roku zakończył się proces implementacji naziemnej telewizji cyfrowej (DTT – digital terrestrial TV), 

która obecnie oferuje bezpłatny dostęp do 24 kanałów, a zasięg multipleksów przekracza 99% populacji Polski. 

Organem regulującym działalność polskiego rynku nadawców telewizyjnych jest Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji (KRRiT), której kompetencje obejmują udzielanie koncesji na nadawanie oraz bieżące monitorowanie 

działań aktywnych nadawców (m.in. sprawdzanie przestrzegania warunków koncesji dla konkretnych stacji).  
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Rynek reklamy telewizyjnej w Polsce 

Według szacunków domu mediowego ZenithOptimedia w 2014 roku Polska była trzecim krajem w Europie 

Środkowo-Wschodniej (za Rosją i Turcją) z całkowitymi wydatkami na reklamę przekraczającymi 6,5 mld złotych 

(po rabatach), z 2,4% wzrostem względem 2013 roku. Wielkość rynku reklamy telewizyjnej wyniosła ponad 3,4 

mld złotych (3,0% więcej niż w 2013 roku). ZenithOptimedia prognozuje, że rynek reklamy telewizyjnej w 2015 

roku wzrośnie o 3,4%, a w 2016 roku wzrost ma wynieść 2,4%.  

W 2014 roku, telewizja pozostawała dominującym medium reklamowym, mającym udział w całkowitych 

wydatkach na reklamę na poziomie 53%. Zdaniem ZenithOptimedia, udział ten pozostanie na zbliżonym 

poziomie w kolejnych latach. Znaczący wzrost udziału Internetu nie wpływa tutaj na pozycję reklamy telewizyjnej, 

z racji spadków wydatków w mediach drukowanych. 

Struktura wydatków na reklamę w latach 2010-2017: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 

TV  53% 52% 52% 52% 53% 53% 53% 52% 

Prasa 18% 16% 14% 12% 9% 8% 6% 5% 

Reklama zewnętrzna 8% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 

Radio 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Internet 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 

Kino 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Źródło: ZenithOptimedia, “Advertising Expenditure Forecasts - December 2014” 

Cechą charakterystyczną polskiego rynku reklamy jest wysoka konsumpcja telewizji. W 2014 roku średni czas 

oglądania telewizji w całej badanej populacji wyniósł 260 minut, względem roku 2013 wzrósł o 13 minut. Tak 

wysoka konsumpcja telewizji pozwala zakładać, że rynek ten będzie nadal atrakcyjną platformą komunikacji dla 

reklamodawców.  

W oparciu o estymacje wielkości rynku reklamy wykonane przez Starlink, szacujemy, że w 2014 roku Grupa 

Polsat miała 25,1% udziałów w rynku wartym 3,8 mld złotych. Wskaźnik power ratio wyniósł w 2014 roku 1,17 

(liczony jako stosunek udziałów w rynku reklamy do udziałów w widowni w grupie wszyscy 4+).  

Według szacunków ZenithOptimedia, rok 2015 przyniesie wzrost wielkości polskiego rynku reklamy TV netto o 

2,6%. Jesteśmy przekonani, że reklama telewizyjna jest bardzo efektywną formą komunikacji z klientem. 

Ponadto, patrząc na relacje między wartością rynku reklamy w Polsce a wartością PKB, widzimy ciągle duży 

potencjał wzrostu. Jeśli spojrzymy na relację miedzy tymi wskaźnikami na innych rynkach europejskich, widać, że 

polski wskaźnik (0,38%) jest wyraźnie niższy niż ma to miejsce w Wielkiej Brytanii (0,85%), w Niemczech (0,66%) 

czy w Czechach (0,57%).  

Główne stacje telewizyjne 

Polski rynek telewizyjny jest zdominowany przez cztery największe stacje nadające naziemnie: TVP1, TVP2, 

TVN i POLSAT, które, w 2014 roku, uzyskały łącznie 43,6% udziałów w widowni w grupie komercyjnej. W roku 

2014 dalej obserwowaliśmy wyraźny postęp fragmentaryzacji rynku telewizyjnego. Mniejsze stacje dostępne w 

multipleksach zyskiwały na znaczeniu, przede wszystkim kosztem wspomnianych czterech największych kanałów 

dostępnych wcześniej w analogowej telewizji naziemnej. 
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W roku 2014 POLSAT, główny kanał Grupy, uzyskał 13,3% udziału w widowni w całej dobie, co było najwyższym 

wynikiem na rynku. Średnioroczny zasięg techniczny stacji wyniósł ponad 99%. Kanały tematyczne Grupy miały 

10,4% udziału w widowni. Na kanały tematyczne Grupy Polsat składają się 24 stacje konkurujące w różnych 

segmentach rynku (m.in. sport, kanały kobiece, męskie, informacyjne, muzyczne). Są to kanały dostępne w 

dystrybucji kablowo-satelitarnej oraz cztery dostępne drogą naziemną, wchodzące w skład MUX-2 (POLSAT, 

Polsat Sport News, TV4 i TV6). POLSAT, główny kanał Grupy, konkuruje z kanałami o zasięgu ogólnopolskim, 

TVN, TVP1, TVP2 oraz mniejszymi kanałami dostępnymi w naziemnej telewizji cyfrowej. 

W 2014 roku, główny konkurent POLSATU, kanał TVN, miał 13% udziału w widowni w całej dobie. Średnioroczny 

zasięg techniczny stacji wynosił ponad 98%. Kanał TVN wystartował w 1997 roku, należy do Grupy TVN, która w 

marcu 2015 roku została sprzedana przez Grupę ITI na rzecz Scripps Networks Interactive, Inc. Kanały 

tematyczne Grupy TVN uzyskały w całym 2014 roku 9,1% udziału w widowni w całej dobie.  

W skład Grupy TVP wchodzi dwanaście kanałów, w tym dwa ogólnopolskie dostępne historycznie w analogowej 

dystrybucji sygnału, TVP1 i TVP2. Grupa ta jest jednym z głównych graczy na polskim rynku reklamy. W 2014 

roku, główne kanały Grupy TVP uzyskały 9,1% (TVP1) i 8,2% (TVP2) udziałów w widowni w całej dobie. Zasięg 

techniczny obu kanałów wynosi niemal 100% telewizyjnych gospodarstw domowych. Kanały tematyczne TVP 

zyskały 6,9% udziałów w widowni. TVP, jako nadawca publiczny, poza opłatami za emisję reklam, zyskuje 

dodatkowe przychody z abonamentu, płaconego przez użytkowników telewizji na podstawie Ustawy z dnia 21 

kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005, Nr 85, poz. 728). Mimo ograniczenia, jakim dla 

TVP jest zakaz przerywania programów blokami reklamowymi, co istotnie wpływa na ograniczenie zasobów 

stacji, przychody z opłat abonamentowych stanowiły tylko 18,7% całkowitych przychodów grupy TVP w roku 

2013 roku.  

Cyfrowa telewizja naziemna (DTT) 

Dnia 23 lipca 2013 roku Polska zakończyła proces przechodzenia z analogowego naziemnego nadawania 

programów telewizyjnych na nadawanie cyfrowe, w technologii Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T). 

Zmiana technologii umożliwiła transmisję większej liczby kanałów, poprawę jakości obrazu i dźwięku oraz 

wyeliminowała zakłócenia sygnału, które towarzyszyły nadawaniu analogowemu. Technologia telewizji cyfrowej 

oferuje także dostęp do elektronicznego przewodnika po programach, który umożliwia każdemu widzowi 

zbudowanie własnych definicji ulubionych programów czy też zaprogramowanie kontroli rodzicielskiej. Nowa 

technologia umożliwiła też nadawcom oferowanie dodatkowych usług, takich jak dogrywanie do programów 

dodatkowych ścieżek dźwiękowych (np. dodatkowej narracji programu), czy też wybór napisów z listy dostępnych 

wersji językowych. Nową funkcją dla odbiorcy DVB-T jest możliwość nagrywania programów (PVR). 

Transmisja cyfrowa (DTT) rożni się od analogowej w wymaganiach co do używanych częstotliwości. DTT 

wymaga telewizorów z odpowiednim tunerem, lub użycia specjalnego dekodera do starszych odbiorników. Dzięki 

użyciu standardu nadawania DVB-T z kompresją i szyfrowaniem w standardzie MPEG-4, na jednym multipleksie 

dostępnych może być maksymalnie siedem-osiem kanałów. 

Obecnie usługa telewizji cyfrowej oferowana jest na trzech multipleksach bezpłatnych oraz jednym płatnym, 

skierowanym do odbioru telewizji w urządzeniach mobilnych. Szacuje się, że docelowo może funkcjonować 

sześć multipleksów, siódmy przewidziany jest do szybkiego Internetu w technologii LTE. Termin multiplex (MUX) 
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oznacza pakiet programów telewizyjnych i radiowych, czasem wzbogacony o dodatkowe usługi, transmitowany 

cyfrowo na jednym kanale częstotliwości. 

Pierwszy multiplex, MUX-1 do dnia 27 kwietnia 2014 roku zawierał trzy programy telewizji publicznej (TVP1, 

TVP2, TVP Info) oraz cztery programy komercyjne. Po tej dacie Telewizja Polska zwolniła zajmowane na tym 

multipleksie miejsca, w celu udostępnienia ich nadawcom wyłonionym w drodze konkursu. Nowymi kanałami 

dostępnymi na MUX-1 są: Telewizja TRWAM (kanał społeczno-religijny), STOPKLATKA TV (kanał filmowy), 

Fokus TV (kanał edukacyjno-poznawczy) oraz TVP ABC (kanał dla dzieci w wieku 4-12 lat). Zasięg MUX-1 na 

dzień wyłączenia nadawania analogowej telewizji naziemnej UKE szacował na 98,8% populacji Polski. MUX-2 

zarezerwowany jest dla nadawców komercyjnych, w tym TV POLSAT. Regularna transmisja POLSATU w 

ramach cyfrowej telewizji naziemnej rozpoczęła się 30 września 2010 roku. Na dzień wyłączenia nadawania 

analogowej telewizji naziemnej zasięg MUX-2 dla szacowano na 98,8%. MUX-3 jest przeznaczony tylko dla 

nadawcy publicznego. Miał on największy zasięg, na dzień wyłączenia nadawania analogowej telewizji naziemnej 

szacowany był na 99,5%, co wynika z faktu, że jego sygnał emitowany jest z większej liczby obiektów, niż sygnał 

pozostałych multipleksów. MUX-4 jest zarezerwowany dla spółki INFO-TV-FM sp. z o.o. (należącej do Cyfrowego 

Polsatu), która uruchomiła na nim emisję telewizji na urządzenia mobilne.  

Dnia 6 listopada 2013 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił dostępność nowych zasobów częstotliwości, 

które mają być wykorzystane do uruchomienia kolejnego multipleksu (MUX-8). Chęć wykorzystania nowych 

zasobów zgłosiło łącznie 18 podmiotów (z czego 2 po wyznaczonym terminie), w związku z czym rozpoczęty 

został proces przygotowywania trybu postępowania, w celu wyłonienia podmiotów, na rzecz których dokonane 

zostaną rezerwacje miejsc. W październiku 2014 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję o podziale 

dostępnego miejsca na MUX-8. Zgodnie z uchwałą Telewizja Polska będzie mogła uruchomić na MUX-8 trzy 

kanały w standardowej rozdzielczości albo jeden kanał telewizyjny w systemie wysokiej rozdzielczości i jeden 

kanał telewizyjny w systemie rozdzielczości standardowej. Kolejne cztery kanały wyłonione zostaną w drodze 

konkursu. Podtrzymano wcześniejszą decyzję o tym, że nowy multipleks będzie bezpłatny. 

Poza multipleksami ogólnopolskimi istnieje również możliwość nadawania programów poprzez multipleksy 

lokalne. W chwili obecnej działają trzy takie multipleksy. Pierwszy uruchomiony został 19 grudnia 2013 roku (L3). 

Nadaje on w okolicach Radomska program lokalnej telewizji NTL Radomsko oraz czterech stacji komercyjnych. 

Drugi (L2) uruchomiony został 20 grudnia 2013 roku. Nadaje on w okolicach Rybnika program lokalnej telewizji 

TVT oraz pięciu kanałów ogólnopolskich. Trzecie urządzenie (L1) zlokalizowane w Lubaniu działa od 12 września 

2014 roku i nadaje lokalną TV Łużyce. W wyniku konkursu ogłoszonego 29 sierpnia 2014 przez UKE, na 

rezerwację pięciu częstotliwości kanałów przeznaczonych do rozprowadzania sygnału drogą cyfrową na Dolnym 

Śląsku (L4,L5,L6,L7,L8) dnia 5 grudnia 2014 roku wyłoniono dwa podmioty mające prawo do rezerwacji dwóch z 

pięciu proponowanych częstotliwości (L4, L7). 

4.8. Kluczowe czynniki wpływające na naszą działalność operacyjną i osiągane wyniki finansowe 

Czynniki związane z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

(i) Sytuacja gospodarcza w Polsce 

Tendencje makroekonomiczne w polskiej gospodarce, jak również koniunktura na rynkach światowych wpływały 

dotąd i spodziewamy się, że nadal będą wpływać na działalność i wyniki operacyjne Grupy Polsat. W 
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szczególności wzrost PKB, stopa bezrobocia, dynamika płac realnych, poziom wydatków konsumpcyjnych 

gospodarstw domowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw wpływają na naszą działalność, w tym w 

szczególności na popyt na emisję reklam oraz poziom wydatków na świadczone przez nas usługi. 

W latach 2011-2013 w warunkach światowego spowolnienia gospodarczego polska gospodarka wciąż 

utrzymywała jedną z najwyższych stóp wzrostu realnego PKB w UE. Według danych Eurostatu w latach 2011, 

2012 i 2013 realny PKB Polski wzrósł o, odpowiednio, 4,8%, 1,8% i 1,7%, podczas gdy w analogicznych 

okresach zmiana realnego PKB w 28 krajach UE wyniosła, odpowiednio, 1,7%, -0,5% i 0,0%. Mimo relatywnie 

dobrej kondycji polskiej gospodarki, zła koniunktura na rynkach światowych w latach 2011-2013 przyniosła 

niekorzystny wpływ na poziom wydatków na reklamę w Polsce, w tym także reklamę telewizyjną.  

Według danych Eurostatu w 2014 roku nastąpiło lekkie odbicie zarówno polskiej gospodarki, jak i krajów Unii 

Europejskiej. Szacowany wzrost PKB Polski w całym 2014 roku wyniósł 3,4%, w prognozowany wzrost PKB w 

latach 2015 - 2016 wynosi odpowiednio 3,2% i 3,4%. Wzrost PKB 28 krajów Unii Europejskiej w 2014 roku 

szacowany jest na poziomie 1,3%, w 2015 roku – 1,7% a w 2016 roku – 2,1%. 

Wierzymy, że średnie wydatki gospodarstw domowych na konsumpcję, w tym na płatną telewizję, telefonię 

komórkową, usługi dostępu do Internetu oraz usługi łączone, będą rosły wraz ze wzrostem polskiego PKB 

przyczyniając się do wzrostu naszych przychodów. Oczekujemy, że spodziewane w latach 2015 - 2016 ożywienie 

gospodarcze będzie miało również korzystny wpływ na poziom wydatków reklamowych w Polsce.  

(ii) Sytuacja na rynku płatnej telewizji w Polsce  

Nasze przychody są zależne od liczby klientów oraz ich lojalności, cen naszych usług, a także od stopnia 

penetracji rynku płatnej telewizji w Polsce, który, według nas, jest już bliski pełnego nasycenia.  

Rynek, na którym działamy, jest bardzo dynamiczny i konkurencyjny. Zaostrzona konkurencja oraz zmieniające 

się otoczenie rynkowe (w tym również zachodzące procesy konsolidacyjne na rynku telewizji satelitarnej i 

kablowej) mają wpływ na oferty promocyjne przedstawiane naszym nowo pozyskiwanym klientom. Ponadto, w 

związku z dużą konkurencją na rynku, stale inwestujemy w programy utrzymaniowe i budowanie lojalności 

klientów. 

Uważamy, że obecnie nasze pakiety programowe charakteryzują się najbardziej atrakcyjnym odniesieniem 

jakości do ceny na polskim rynku DTH. Wierzymy, że daje nam to możliwość przyciągnięcia do naszej platformy 

dużej części migrujących klientów. Dodatkowo oferujemy usługi płatnej telewizji jako element oferty zintegrowanej 

w ramach programu smartDOM, co pozytywnie wpływa na lojalizację bazy klientów i przyczynia się do relatywnie 

niskiego wskaźnika churn. 

Globalnym trendem jest dynamiczny rozwój nieliniowego odbioru treści, dostarczanych przez serwisy wideo na 

żądanie czy serwisy OTT (over-the-top). W Polsce ten rynek jest niewielki (według danych PwC w 2013 roku jego 

wartość szacowana była na około 7 mln USD, podczas gdy w Wielkiej Brytanii i Niemczech było to odpowiednio 

485 mln USD i 134 mln USD) i naszym zdaniem posiada duży potencjał rozwoju. Systematycznie rozwijamy 

nasze usługi dostarczające klientom wideo na żądanie – naszą wypożyczalnię VOD oraz wiodącą na polskim 

rynku telewizję internetową IPLA. Są to produkty komplementarne do naszej podstawowej działalności w 

obszarze płatnej telewizji, które umożliwiają szerszą dystrybucję naszych treści programowych.  
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(iii) Rozwój rynku reklamy w Polsce 

Część naszych przychodów hurtowych pochodzi ze sprzedaży czasu antenowego na reklamy i pasma 

sponsoringowe w kanałach telewizyjnych. 

Popyt na emisję reklam uzależniony jest w dużym stopniu od ogólnych warunków gospodarczych. Dom mediowy 

ZenithOptimedia przewiduje, że w 2015 roku wzrost całkowitych wydatków netto na reklamę telewizyjną wzrośnie 

o 2,6% rok do roku, a w 2016 roku segment ten odnotuje wzrost na poziomie 2,4%. Zważywszy na to, że 

telewizja jest bardzo efektywnym medium reklamowym i biorąc pod uwagę relatywnie niski poziom wydatków na 

reklamę w Polsce na mieszkańca i jako odsetek PKB w porównaniu do innych rynków europejskich, wierzymy, że 

rynek reklamy telewizyjnej w Polsce wciąż charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu w perspektywie 

długoterminowej, a spodziewane w latach 2015 - 2016 ożywienie gospodarcze będzie miało korzystny wpływ na 

poziom wydatków reklamowych w Polsce. Warto zaznaczyć, iż pomimo wzrostu znaczenia nowych mediów, 

szacuje się, że telewizja wciąż będzie atrakcyjną i popularną formą spędzania czasu, głównie dzięki nowym 

możliwościom technicznym, takim jak m.in.: coraz większa oferta kanałów nadawanych w HD, VOD oraz dzięki 

rosnącej liczbie odbiorników z dostępem do Internetu. 

Dynamiczny wzrost odnotowuje rynek reklamy internetowej. Według badania IAB AdEx wydatki na reklamę 

online w 2014 roku rosły w tempie 7,2% względem 2013 roku, natomiast wydatki segmentu reklamy wideo, z 

którego bezpośrednio pochodzą nasze wpływy, wzrosły w tym okresie o 16% i stanowiły 7,5% całkowitych 

wydatków reklamy internetowej. Według prognoz PwC (Global entertainment and media outlook: 2014–2018) 

średni wzrost wydatków na reklamę wideo online w latach 2013-2018 wyniesie 45,1% (CAGR). Uważamy, że 

dzięki pozycji lidera rynku wideo online (poprzez telewizję internetową IPLA) możemy stać się beneficjentem 

wzrostu tego perspektywicznego segmentu rynku reklamy.  

(iv) Rosnące znaczenie kanałów tematycznych  

W wyniku wysokiego nasycenia polskiego rynku płatną telewizją, która oferuje widzom coraz szerszy wybór 

kanałów tematycznych oraz poszerzenia oferty kanałów dostępnych przez naziemną telewizję cyfrową, 

obserwujemy spadek oglądalności głównych, ogólnotematycznych kanałów niekodowanych (FTA). Ponadto, 

według domu mediowego Starlink udział stacji tematycznych oraz stacji emitowanych na multipleksach naziemnej 

telewizji w rynku reklamy telewizyjnej systematycznie rośnie. Mając na celu utrzymanie całkowitych udziałów w 

oglądalności oraz w rynku reklamy, koncentrujemy się na rozwoju naszego portfolio kanałów tematycznych.  

(v) Substytucja telekomunikacji stacjonarnej usługami mobilnymi i wzrost nasycenia szerokopasmowego 
Internetu mobilnego 

Powszechnym trendem na rynkach telekomunikacyjnych jest wypieranie usług stacjonarnych ich mobilnymi 

odpowiednikami. Liczba linii stacjonarnych i przychody generowane przez operatorów świadczących usługi 

stacjonarne sukcesywnie maleje wraz ze wzrostem penetracji usług mobilnych. Zjawisko to widoczne było przez 

szereg lat w obszarze usług głosowych, aktualnie obserwuje się, iż substytucja usług stacjonarnych 

telekomunikacją mobilną zauważalna staje się również w obszarze szerokopasmowego Internetu. 

W Polsce zjawisko zastępowania telefonii stacjonarnej usługami mobilnymi ma większą skalę aniżeli w 

większości krajów Unii Europejskiej. Według danych UKE w roku 2013 wolumen ruchu głosowego w sieciach 
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stacjonarnych, który wyniósł 11,5 mld minut, był już 6,5x niższy aniżeli wolumen ruchu głosowego w sieciach 

mobilnych, który wyniósł 75,5 mld minut. 

Jednocześnie dostępność stacjonarnego szerokopasmowego Internetu w Polsce jest ograniczona głównie do 

obszarów miejskich. W obszarach pozamiejskich, dobrej jakości stacjonarny Internet szerokopasmowy dostępny 

jest w ograniczonym zakresie, co jest efektem historycznie niskich inwestycji spowodowanych wysokim kosztem 

budowy pętli lokalnych.  

Wysoka preferencja Polaków wobec technologii mobilnych w połączeniu z podnoszeniem jakości mobilnego 

transferu danych w efekcie wdrożenia technologii LTE/HSPA+ stwarza w naszej opinii szansę na dynamiczny 

wzrost wartości rynku szerokopasmowego Internetu w Polsce w najbliższych latach, z czego zamierzamy 

korzystać. 

(vi) Rosnący popyt na smartfony i transmisję danych 

W Polsce obserwowany jest sukcesywny wzrost popularności i sprzedaży smartfonów. W pierwszym kwartale 

2015 roku 85% telefonów sprzedawanych przez nas klientom usług telekomunikacyjnych stanowiły smartfony i 

udział ten systematycznie rośnie. Jednocześnie szacujemy, iż na koniec marca 2015 roku około 47% telefonów 

używanych przez naszych klientów stanowiły smartfony. Ta dysproporcja pokazuje, iż penetracja smartfonów 

pośród naszych klientów usług mobilnych będzie w trakcie najbliższych lat stale rosła. 

Popularyzacja smartfonów przekłada się na coraz wyższą sprzedaż transmisji danych w segmencie urządzeń z 

małym ekranem. Według danych przedstawionych w Ericsson Mobility Report z listopada 2014 roku wielkość 

transmisji danych w regionie EMEA wzrośnie dziewięciokrotnie w latach 2014-2020. Oferujemy transmisję 

danych przede wszystkim w ramach podstawowych abonamentów i dodatkowych pakietów. Klienci, którzy nie 

zdecydują się wykupić cyklicznego pakietu danych, mogą korzystać z transmisji danych w tzw. modelu pay as 

you go (czyli rozliczanie według stawki za każdy zużyty MB danych). 

Oczekujemy, iż rosnąca popularność i coraz większe zaawansowanie techniczne oferowanych przez 

producentów smartfonów w połączeniu z podnoszonymi przez nas parametrami jakościowymi usługi transmisji 

danych świadczonej przez naszą sieć mobilną oraz stale poszerzającą się ofertą aplikacji i kontentu dostępnego 

dla klientów, skutkowały będą rosnącym popytem na usługi transmisji danych. 

(vii) Sezonowość rynku reklamy  

Najniższe przychody z reklamy osiągamy w trzecim kwartale każdego roku kalendarzowego ze względu na okres 

letnich wakacji, natomiast najwyższe w czwartym kwartale każdego roku kalendarzowego dzięki wzrostowi 

wydatków konsumpcyjnych w okresie przedświątecznym. W roku zakończonym 31 grudnia 2014 roku, Grupa 

Telewizji Polsat wygenerowała około 21,6% przychodów reklamowych w pierwszym kwartale, 28,0% w drugim 

kwartale, 20,7% w trzecim kwartale i 29,7% w czwartym kwartale.  

(viii) Sezonowość rynku telekomunikacyjnego  

Chociaż nasza działalność telekomunikacyjna nie podlega znaczącym wahaniom sezonowym, przychody z 

telefonii mobilnej zazwyczaj są nieco wyższe w okresie letnim, co wynika ze zwiększonego użycia usług 

roamingowych przez klientów odbywających podróże zagraniczne. Z kolei w pierwszym kwartale każdego roku w 
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efekcie mniejszej liczby dni kalendarzowych i biznesowych przypadającej na luty przychody z telefonii mobilnej 

są nieco niższe niż w pozostałych kwartałach. 

Grudniowy okres świąteczny przekłada się również na poziom kosztów w efekcie sezonowej intensyfikacji w 

zakresie wolumenu kontraktowych transakcji pozyskaniowych i zatrzymaniowych, jak również zwyczajowo 

większej intensywności komunikacji sprzedażowo-marketingowej, co przekłada się na wyższe koszty 

sprzedanych towarów oraz usług zewnętrznych, co z kolei zazwyczaj powoduje sezonowy spadek wyniku 

EBITDA w czwartym kwartale roku. 

Czynniki związane z działalnością Grupy 

(i) Rosnące znaczenie usług zintegrowanych 

Obserwowany wzrost zainteresowania naszych klientów usługami zintegrowanymi daje nam możliwość 

kreowania wzrostu średniego przychodu na klienta. Uważnie śledzimy ewolucję oczekiwań naszych klientów i 

dokładamy wszelkich starań, by zaspokoić ich rosnące potrzeby, łącząc nasze usługi płatnej telewizji, dostępu do 

szerokopasmowego Internetu oraz telefonii komórkowej w atrakcyjne pakiety.  

W tym kontekście istotne znaczenie ma przejęcie spółki Polkomtel, jednego z wiodących operatorów mobilnych 

na polskim rynku. Wraz z Polkomtelem tworzymy unikalne portfolio produktów, które jest jednocześnie 

adresowane do klientów obydwu operatorów. W ramach naszych programów smartDOM (dla klientów 

indywidualnych) oraz smartFIRMA (dla biznesu) umożliwiamy naszym klientom elastyczne łączenie usług w 

pakiety, na które oferujemy atrakcyjne rabaty. Uruchomiony w połowie lutego 2014 roku smartDOM przynosi 

bardzo dobre wyniki sprzedaży. Możliwość dosprzedaży naszych produktów i usług (cross-selling) do obecnej 

bazy klientów Cyfrowego Polsatu i sieci Plus pozytywnie wpływa na nasze przychody oraz poziom ARPU klienta 

kontraktowego.  

Dodatkowo, wychodzimy naprzeciw wymaganiom naszych klientów poprzez oferowanie do każdej usługi 

podstawowej szerokiego wachlarza usług komplementarnych. Łączymy nasze tradycyjne usługi płatnych 

pakietów telewizyjnych z usługami VOD, PPV, Multiroom, serwisami online wideo i telewizją mobilną. Do usług 

dostępu do Internetu i telefonii komórkowej proponujemy tzw. VAS, czyli usługi opcjonalne obejmujące m.in. 

usługi rozrywkowe, informacyjne, lokalizacyjne, finansowe czy ubezpieczeniowe.  

Właściwe wykorzystanie potencjału w obszarze świadczenia naszym klientom usług łączonych i dodatkowych, 

zarówno poprzez dosprzedaż pojedynczych produktów i usług dodanych, jak i poprzez sprzedaż zintegrowanej 

oferty, m.in. w ramach programu smartDOM, może w znaczący sposób zwiększyć liczbę usług na 

indywidualnego klienta, podnosząc tym samym średni przychód na klienta (ARPU).  

(ii) Świadczenie usług dostępu do Internetu w technologii LTE 

Usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu świadczymy w szeregu dostępnych technologii mobilnych, 

obejmujących HSPA/HSPA+ oraz najnowszą technologię LTE. Internet LTE uważany jest za przyszłość 

bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu i następcę powszechnie obecnie używanego 

standardu UMTS. Dzięki swoim właściwościom technicznym oraz parametrom jakościowym Internet LTE 

zastępuje Internet stacjonarny, będąc odpowiedzią na coraz wyższe wymagania konsumentów. Dodatkowo 

posiada atut mobilności, który staje się coraz bardziej oczekiwany przez konsumentów. Uważamy, że w dłuższej 
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perspektywie, wraz z rozwojem infrastruktury radiowej oraz urządzeń przenośnych przystosowanych do jego 

odbioru, Internet LTE zrewolucjonizuje nie tylko rynek usług dostępu do Internetu, ale także dystrybucji treści 

programowych. Szeroka dostępność świadczonych przez nas usług LTE zapewnia nam znaczącą przewagę nad 

konkurencją i pozwoli na dalszy wzrost bazy klientów zarówno niezależnej usługi, jak i bazy klientów usług 

zintegrowanych.  

Usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii LTE świadczymy m.in. w oparciu o infrastrukturę 

sieciową Grupy Midas. W dniu 3 marca 2015 roku Grupa Midas poinformowała, że na podstawie umowy zawartej 

ze spółką Sferia S.A. uzyskała dostęp do sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie usług opartych o 

pasmo 800 MHz w technologii LTE. Ponadto Grupa Midas zaprosiła do współpracy przyszłych dysponentów 

częstotliwości z pasma 800 MHz zainteresowanych wspólną budową sieci LTE 800, w szczególności spółki Hubb 

Investments sp. z o.o., NetNet sp. z o.o. oraz P4 sp. z o.o.  

Zgodnie z zapisami umów zawartych między Grupą Midas i Grupą Polsat, w przypadku gdy spółki wchodzące w 

skład Grupy Midas uruchomią usługi na kolejnych częstotliwościach własnych lub do których uzyskają prawo 

korzystania, Grupa Midas rozszerzy zakres usługi transmisji danych na rzecz Grupy Polsat. W dniu 24 marca 

2015 roku Grupa Midas jako pierwsza w Polsce uruchomiła komercyjną sieć LTE 800. W wyniku zakończenia 

pierwszej fazy budowy zasięgu sieci LTE 800, obejmującej ponad 1000 lokalizacji, w zasięgu najszybszego 

mobilnego Internetu LTE oferowanego przez Plusa i Cyfrowy Polsat znajdowało się na koniec marca 2015 roku 

już ponad 90% Polaków. Grupa Midas ogłosiła, że uwzględniając optymalne pokrycie zasięgiem sieci LTE 800, 

roll-out sieci LTE 800 może oznaczać wybudowanie i uruchomienie łącznie ponad 5000 stacji.  

Uruchomienie i dalsza rozbudowa sieci opartej o częstotliwości z pasma 800 MHz powoduje, że szybki, 

szerokopasmowy Internet będzie dostępny już nie tylko dla mieszkańców dużych miast, ale także terenów 

pozamiejskich. Wraz z rozbudową sieci LTE 800 możemy oczekiwać wzrostu liczby klientów naszej usługi, co 

przełoży się na wzrost przychodów z usług telekomunikacyjnych.  

(iii) Nowe warunki świadczenia usług transmisji danych 

Świadczymy usługi dostępu do mobilnego Internetu głównie w technologii LTE/HSPA+, w szczególności w 

oparciu o infrastrukturę sieciową Grupy Midas. W dniu 3 marca 2015 roku zawarliśmy porozumienia z Grupą 

Midas (zobacz punkt 4.12.2 „Umowy dotyczące współpracy z Grupą LTE”) określające nowe warunki współpracy 

w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych między Grupą Cyfrowy 

Polsat a Grupą Midas. Ustalona została w szczególności niższa jednostkowa stawka w wysokości 2,40 zł netto 

za 1 GB, która została zastosowana zarówno do nowo zamawianych pakietów danych, jak również 

niewykorzystanych pakietów danych, a częściowo opłaconych w ramach poprzednich zamówień. Jednocześnie 

złożyliśmy do Grupy Midas zamówienie o wielkości ok. 1,6 mld GB, które pokryje nasze średnioterminowe 

zapotrzebowanie na transmisję danych.  

Nowe warunki współpracy między Grupą Polsat a Grupą Midas stanowią istotny element realizacji naszej 

strategii, zakładającej świadczenie klientom usługi zintegrowanej, obejmującej w szczególności usługi dostępu do 

Internetu LTE. W wyniku sukcesu komercyjnego programu usług zintegrowanych smartDOM oraz usługi 

nielimitowanego dostępu do Internetu LTE, dynamicznie rośnie liczba użytkowników usług internetowych Grupy 

Polsat, co przekłada się na wzrost ponoszonych przez nas kosztów transmisji danych. W naszej opinii, pakiet 

danych zakupiony od Grupy Midas zaspakaja nasze średnioterminowe potrzeby biznesowe, a niższa stawka 

http://www.grupapolsat.pl/pl/lexicon/6/letter_l#LTE
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jednostkowa za 1 GB danych umożliwia zaoferowanie klientom wysokiej jakości usług internetowych na 

konkurencyjnych warunkach, co może przełożyć się na utrzymanie wysokiej dynamiki pozyskiwania klientów lub 

wyższą rentowność świadczonych usług w przyszłości. Jednocześnie istotnie niższa stawka jednostkowa pozwoli 

w nadchodzących kwartałach lepiej kontrolować poziom kosztów transmisji danych ponoszonych przez Grupę 

przy rosnącej liczbie zużywanych danych, co przełoży się na wyniki finansowe Grupy.  

(iv) Rozwój serwisu IPLA 

IPLA, będąca liderem rynku wideo online, wzmacnia naszą pozycję rynkową jako agregatora i dystrybutora treści 

i zapewnia nam istotną przewagę konkurencyjną. Stale ją rozwijamy, korzystając z naszego doświadczenia w 

sprzedaży usług płatnej telewizji. Rozwijanie serwisu IPLA jest źródłem synergii w obszarach kosztowych i 

przychodowych. Synergie kosztowe wynikają ze wspólnie realizowanych zakupów treści programowych i 

inwestycji w rozwój technologii, podejmowanych działań marketingowych, wykorzystania tej samej infrastruktury 

oraz optymalizacji zasobów w działach wspierających (back-office). Synergie przychodowe pochodzą z 

oferowania usług łączonych (cross-selling), zwiększenia atrakcyjności obecnych produktów i wprowadzania 

nowych usług, które mają wpływ na wzrost satysfakcji naszych klientów. 

Ruch w sieci generowany przez treści wideo jest najszybciej rosnącym segmentem tego rynku na świecie. 

Według szacunków przedstawionych w raporcie Ericsson Mobility Report z listopada 2014 roku, będzie rósł w 

średniorocznym tempie ok. 45% (CAGR) w latach 2014-2020. Mając to na uwadze, wierzymy że telewizja 

internetowa IPLA będzie stawała się coraz bardziej istotnym elementem naszej działalności w przyszłości.  

(v) Integracja Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu 

Włączenie Polkomtelu do Grupy Polsat stwarza nowe możliwości dystrybucji treści telewizyjnych oraz dalszego 

rozwoju usług telekomunikacyjnych. W efekcie takiej kombinacji, atrakcyjne treści oraz szerokie spektrum 

naszych usług będą dostarczane za pomocą różnorodnych, niezawodnych kanałów dystrybucji – drogą 

satelitarną (DTH), w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), technologiami mobilnymi 2G, 3G i LTE – na 

wszystkie urządzenia klientów – od odbiorników TV przez komputery osobiste po tablety i smartfony. 

Unikalne portfolio usług jest adresowane do połączonej bazy klientów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu. Właściwe 

wykorzystanie tego potencjału może w znaczący sposób zwiększyć sprzedaż dodatkowych usług do 

indywidualnego użytkownika, podnosząc tym samym średni przychód od klientów (ARPU). 

(vi) Atrakcyjna zawartość naszych kanałów TV  

Oferujemy największe i najbardziej różnorodne portfolio kanałów na polskim rynku dające nam pozycję lidera pod 

względem udziału w oglądalności wśród prywatnych grup telewizyjnych w Polsce, co przekłada się na nasz udział 

w rynku reklamowym. Nasza bezpośrednia produkcja koncentruje się głównie na programach informacyjnych, 

dokumentalnych, rozrywkowych oraz serialach opartych na formatach międzynarodowych, jak również na 

koncepcjach własnych. Ponadto, posiadamy podpisane kontrakty z największymi studiami filmowymi, takimi jak 

Sony Pictures Television International, Sony Pictures Entertainment Inc., 20th Century Fox International 

Television, Inc., The Walt Disney Company, Warner Bros International TV Distribution czy Monolith Films Sp. z 

o.o., które zapewniają nam dostęp do szerokiego wyboru najbardziej atrakcyjnych filmów i seriali. Oferujemy 

także szeroki wybór transmisji sportowych, w tym m.in. eliminacji do piłkarskich Mistrzostw Europy 2016, turnieju 
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finałowego Euro 2016, eliminacji do Mundialu 2018, Mistrzostw Europy w siatkówce i w piłce ręcznej, gal 

bokserskich i mieszanych sztuk walki, Rajdowych Mistrzostw Świata, wyścigów Formuły 1, Wimbledon i wielu 

innych dyscyplin. Wierzymy, że dostęp do atrakcyjnych treści programowych, w tym treści programowych, które 

nie są dostępne w ofercie innych operatorów płatnej telewizji, daje nam znaczącą przewagę konkurencyjną nad 

innymi operatorami płatnej telewizji w Polsce. 

Czynniki związane z otoczeniem regulacyjnym. 

(i) Roaming międzynarodowy w sieciach komórkowych 

Wysokość stawek roamingowych na terenie UE reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej. Regulacją objęte są opłaty hurtowe i detaliczne za usług głosowe (wykonywania i odbieranie 

połączeń telefonicznych), SMS, MMS i transmisję danych w roamingu, poprzez ustalenie średnich stawek 

hurtowych i maksymalnych stawek detalicznych dla powyższych usług. Począwszy od 1 lipca 2014 roku 

rozporządzenie spowodowało dalsze obniżenie stawek stosowanych w roamingu wewnątrz Unii Europejskiej 

przez operatorów zgodnie z poniższą tabelą. 

 
Maksymalne ceny detaliczne  

(bez VAT) 
 

Średnie ceny hurtowe (rozliczenia 
pomiędzy operatorami) 

 
od 01.07.2013  
do 30.06.2014 

od 01.07.2014 
 od 01.07.2013  

do 30.06.2014 
od 

01.07.2014 

Transmisja danych (za 1 MB) 45 eurocentów 20 eurocentów  15 eurocentów 8 eurocentów 

Połączenia głosowe wychodzące (za minutę) 24 eurocenty 19 eurocentów  10 eurocentów 5 eurocentów 

Połączenia głosowe przychodzące (za minutę) 7 eurocentów 5 eurocentów  10 eurocentów 5 eurocentów 

SMS (za 1 SMS) 8 eurocentów 6 eurocentów  2 eurocenty 2 eurocenty 

 

W ramach projektu rozporządzenia w sprawie jednolitego rynku rozpatrywana jest możliwość całkowitego 

wyeliminowania opłat roamingowych w ramach UE począwszy od przełomu 2015 i 2016 roku. Na datę 

Memorandum Ofertowego brak jest jednak szczegółowych wytycznych w zakresie tej propozycji. 

(ii) Rezerwacje częstotliwości 

Krajowa strategia przydziału częstotliwości przygotowywana jest przez Prezesa UKE z uwzględnieniem interesów 

krajowych i społecznych, a także umów międzynarodowych. Co do zasady rezerwacje częstotliwości 

przeznaczonych na świadczenie usług telekomunikacyjnych udzielane są na podstawie wniosków oraz, o ile 

liczba chętnych do danej częstotliwości przewyższa dostępne zasoby, przeprowadzane jest postępowanie w 

drodze przetargu lub aukcji. 

Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub odwołana m.in. w przypadku, gdy podmiot, któremu 

przyznano częstotliwości nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z decyzji rezerwacyjnej, zmienia sposób 

korzystania z pasma częstotliwości lub nie rozpocznie korzystania z przydzielonego pasma w terminie sześciu 

miesięcy od daty rezerwacji, lub zaprzestanie jego wykorzystywania na dowolny okres sześciu kolejnych 

miesięcy. 
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Rezerwacji częstotliwości dokonuje się na czas określony, a operatorzy telekomunikacyjni mogą składać wnioski 

o przedłużenie koncesji w terminie 12 do 6 miesięcy przed wygaśnięciem posiadanej koncesji. Prezes UKE w 

porozumieniu z Prezesem UOKiK może, w drodze decyzji, odmówić rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, 

jeżeli przemawia za tym potrzeba zapewnienia równoważnej i skutecznej konkurencji lub istotnego zwiększenia 

efektywności wykorzystania częstotliwości, w szczególności w przypadku gdy dokonanie rezerwacji 

częstotliwości na kolejny okres mogłoby doprowadzić do nadmiernego skupienia częstotliwości przez dany 

podmiot lub grupę kapitałową. Według aktualnie obowiązujących przepisów, przedłużenie koncesji wiąże się z 

wniesieniem jednorazowej opłaty na rzecz skarbu państwa. 

Z uwagi na wyłączenie telewizji analogowej w 2013 roku, pewne zasoby częstotliwości stały się dostępne w 

ramach tzw. dywidendy cyfrowej. W dniu 30 grudnia 2013 roku, opublikowane zostało ogłoszenie o aukcji na 

rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 MHz oraz z zakresu 2600 MHz. W dniu 11 lutego 2014 roku Prezes UKE 

podjął decyzję o odwołaniu aukcji, przy czym w dniu 4 kwietnia 2014 roku ogłosił rozpoczęcie kolejnego etapu 

konsultacji dotyczących nowej aukcji na rezerwację powyższych częstotliwości. Po upublicznieniu opinii 

zainteresowanych stron, Prezes UKE ponownie ogłosił aukcję 10 października 2014 roku. Przedmiotem aukcji 

jest 5 bloków w paśmie 800 MHz oraz 14 bloków w paśmie 2600 MHz. Cena wyjściowa jednego bloku w paśmie 

800 MHz określona została na poziomie 250 mln zł, natomiast w przypadku pasma 2600 MHz – na poziomie 25 

mln zł. Dokumentacja aukcyjna określa m.in. szczegółowe warunki przeprowadzenia aukcji, ograniczenia w 

zakresie łączenia bloków częstotliwości przez podmioty, którym rezerwacje częstotliwości zostaną przydzielone w 

wyniku aukcji oraz warunki wykorzystania przydzielonych częstotliwości. Wstępne oferty złożyło 6 podmiotów: 

Orange, P4, Hubb Investments sp. z o.o., T-Mobile, Polkomtel i NetNet sp. z o.o. Wszyscy uczestnicy 

zakwalifikowali się do drugiego etapu aukcji. Właściwa licytacja rozpoczęła się 10 lutego 2015 roku. Na datę 

Memorandum Ofertowego aukcja nie została zakończona. 

W dniu 10 marca 2015 roku Polkomtel, będący podmiotem pośrednio zależnym od Cyfrowego Polsatu, podjął 

decyzję o zaprzestaniu udziału Polkomtel w aktywnym licytowaniu bloków z częstotliwości 800 MHz, poprzez 

przejście w tzw. oferty pasywne. 

Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu zwrócił uwagę, iż na podstawie komunikatu bieżącego spółki Midas z 

dnia 3 marca 2015 roku, powziął informację o zawarciu umów współpracy pomiędzy spółkami Aero2 i Mobyland a 

spółką Sferia S.A., na bazie których Grupa Midas zamierza realizować budowę sieci LTE 800. 

Zgodnie z raportem bieżącym Cyfrowego Polsatu nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015, w przypadku gdy Mobyland 

uruchomi usługi na kolejnych częstotliwościach własnych lub do których uzyska prawo korzystania, Mobyland 

rozszerzy zakres usługi transmisji danych na rzecz Polkomtel. 

Z informacji udostępnionych przez Midas wynika, że uruchomienie pierwszych 1200 stacji bazowych sieci LTE 

800, jest planowanych w przeciągu kilku kolejnych tygodni, dzięki czemu do końca marca w zasięgu LTE sieci 

Midas znajdzie się ponad 90% populacji Polski. 
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Czynniki finansowe 

(i) Wahania kursów walut 

Złoty jest naszą walutą funkcjonalną i sprawozdawczą. Nasze przychody wyrażone są głównie w złotych, 

natomiast część kosztów, nakładów inwestycyjnych i kosztów obsługi naszego zadłużenia wyrażona jest w 

walutach obcych, w szczególności w dolarach amerykańskich i euro.  

Wahania kursów walut wpływały w przeszłości i spodziewamy się że nadal będą wpływać na poziom naszych 

kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz wysokość zysków i strat z działalności inwestycyjnej. W 

szczególności nasza ekspozycja na wahania kursów walut związana jest z ponoszonymi przez nas w walutach 

obcych płatnościami z tytułu (i) opłat licencyjnych świadczonych na rzecz nadawców telewizyjnych, (ii) opłat 

związanych z przesyłem sygnału, (iii) zakupu dostępu do oferty wiodących studiów filmowych i telewizyjnych oraz 

innych dostawców i producentów treści programowych, w tym federacji sportowych; (iv) zakupu części do 

dekoderów, innego sprzętu technicznego i oprogramowania; (v) najmu pojemności transponderów; (vi) zakupu 

sprzętu telekomunikacyjnego dla klientów usług telefonii mobilnej; (vii) płatności ratalnych za koncesję UMTS; 

(viii) zakupu sprzętu do sieci telekomunikacyjnej; (ix) wybranych dzierżaw gruntów pod lokalizacje elementów 

sieci telekomunikacyjnej; (x) umów dzierżawy wybranych budynków biurowych; (xi) międzynarodowych umów 

roamingowych i międzyoperatorskich oraz (xii) innych zobowiązań handlowych.  

Dodatkowo, możemy być narażeni na ryzyko walutowe w związku z Obligacjami Senior Notes PLK, 

wielowalutowym Kredytem Rewolwingowym oraz wielowalutowym Kredytem Rewolwingowym PLK, ponieważ 

zmiany kursu euro, dolara lub innej dopuszczalnej Umową Dotyczącą Obligacji Senior Notes PLK, Umową 

Kredytów albo Umową Kredytów PLK waluty względem złotego mogą powodować zwiększenie środków 

pieniężnych wyrażonych w złotych niezbędnych do obsługi spłaty kapitału i odsetek od Obligacji Senior Notes 

PLK, Kredytu Rewolwingowego lub Kredytu Rewolwingowego PLK.  

Nie mamy żadnego wpływu na kształtowanie się kursów walut w przyszłości, a co za tym idzie zmiany kursów 

walut będą miały wpływ (pozytywny lub negatywny) na naszą działalność oraz wyniki finansowe. Mając na 

względzie otwartą ekspozycję na ryzyko kursowe, Grupa zaimplementowała politykę zarządzania ryzykiem 

rynkowym i wykorzystuje m.in. hedging naturalny oraz transakcje zabezpieczające. 

(ii) Konsolidacja wyników Grupy Metelem i koszty obsługi zadłużenia grupy 

W efekcie transakcji nabycia udziałów w Metelem, spółka i jej grupa kapitałowa podlega konsolidacji w ramach 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Polsat od dnia 7 maja 2014 roku.  

Konieczność obsługi znaczącego zadłużenia Grupy Metelem, w szczególności zadłużenia z tytułu Kredytu 

Terminowego PLK oraz Obligacji Senior Notes PLK, zwiększy ponoszone przez nas koszty finansowe na spłatę 

kwoty głównej oraz odsetek z tytułu zadłużenia i tym samym będzie miało znaczący wpływ na poziom 

generowanego zysku netto Grupy.  

Dodatkowo, w celu refinansowania zadłużenia z tytułu zaciągniętego w 2011 roku kredytu w związku z nabyciem 

Telewizji Polsat oraz Obligacji Senior Notes wyemitowanych w 2011 roku zaciągnęliśmy w kwietniu 2014 roku 

Kredyt Terminowy z terminem zapadalności w 2019 roku. W związku z powyższym będziemy w dalszym ciągu 

ponosić koszty odsetkowe finansowania dłużnego. 
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Kredyt Terminowy oraz Kredyty Terminowe PLK posiadają wbudowane mechanizmy obniżania marży banków 

wraz ze zmniejszaniem zdefiniowanych w obu umowach wskaźników zadłużenia dług netto/EBITDA, co oznacza 

że, generując środki gotówkowe z naszej działalności operacyjnej i inwestycyjnej oraz dbając o wysoki poziom 

wyniku EBITDA osiąganego przez Grupę, jesteśmy w stanie zmniejszać koszty i płatności odsetkowe. 

Dodatkowo Kredyt Terminowy oraz Kredyty Terminowe PLK oparte są o zmienną rynkową stopę procentową, co 

oznacza, że wzrosty lub spadki stóp procentowych w Polsce będą miały wpływ na wzrost lub obniżkę bieżącego 

kosztu obsługi naszego zadłużenia z tytułu tych kredytów. 

Grupa podjęła wstępne prace analityczne dotyczące możliwości i ewentualnych warunków refinansowania 

obecnego zadłużenia Grupy w łącznej wysokości 13 mld zł. Potencjalne refinansowanie mogłoby obejmować 

zarówno istniejące kredyty bankowe, jak i inne instrumenty dłużne podmiotów z Grupy, co mogłoby mieć 

pozytywny wpływ m.in. na:  

- obniżkę kosztów odsetkowych, np. poprzez zastąpienie Obligacji Senior Notes PLK długiem o 

koszcie odzwierciedlającym obecne warunki rynkowe, co mogłoby przynieść wymierne 

oszczędności odsetkowe oraz 

- większą elastyczność poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie przepływu środków pomiędzy 

Grupą Metelem a pozostałymi spółkami Grupy Polsat, co mogłoby umożliwić bardziej efektywne 

zarządzanie płynnością Grupy, pozwalając na dalszą integrację Cyfrowego Polsatu z Polkomtelem. 

(iii) Informacje o trendach  

Głównymi tendencjami, które, zgodnie z wiedzą Grupy, mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy rozwoju, 

przychody i rentowność Grupy do końca bieżącego roku obrotowego są: 

 dynamiczny rozwój nielinearnych treści wideo, dostarczanych przez serwisy VOD i OTT; 

 wzrost sprzedaży smartTV - telewizorów z dostępem do Internetu; 

 rozwój oferty programowej naziemnej telewizji cyfrowej; 

 tzw. „pakietyzacja usług”, polegająca na łączeniu ofert usług telewizyjnych i 

telekomunikacyjnych; 

 rozwój rynku transmisji danych, zarówno w segmencie ofert stacjonarnych, jak i mobilnych, 

wyrażający się wzrostem liczby użytkowników usług transmisji danych; 

 stopniowy wzrost penetracji smartfonami wśród klientów i użytkowników sieci mobilnych; 

 rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych i szybkie łącza internetowe, wynikające z 

rosnącej złożoności usług świadczonych w oparciu o transmisję danych; 
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 rosnąca liczba klientów i użytkowników urządzeń mobilnych, wynikająca między innymi ze 

stopniowej substytucji usług stacjonarnych usługami mobilnymi, jak również popularyzacji 

rozwiązań typu machine-to-machine; 

 presja na przychody z tradycyjnych mobilnych usług telekomunikacyjnych, wynikająca z 

wysokiej konkurencyjności rynku mobilnego, jak również wypierania tradycyjnych mobilnych 

usług telekomunikacyjnych przez komunikację z użyciem transmisji danych; 

 presja na przychody z usług roamingowych, wynikająca z ewentualnego kolejnego etapu 

regulacji stawek roamingowych. 

 ożywienie na rynku reklamy telewizyjnej; 

 dalsza fragmentaryzacja rynku telewizyjnego (rosnący udział kanałów tematycznych w 

oglądalności i przychodach z reklamy); oraz 

 wzrost wydatków na reklamę wideo w Internecie. 

4.9. Zdarzenia po dacie bilansowej 

Zakup Teleaudio Dwa oraz Interphone Service 

Dnia 1 kwietnia 2015 roku zakupiliśmy 100% udziałów w Orsen Holdings Ltd., kontrolującej pośrednio 100% 

udziałów w spółkach Teleaudio Dwa sp. z o.o., S.K.A. oraz InterPhone Service sp. z o.o. za łączną kwotę 35 mln 

PLN. 

Teleaudio Dwa jest wiodącym podmiotem w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej specjalizującym się w 

dostarczaniu usług Premium Rate opartych o technologie SMS/IVR/MMS/WAP. Działa w oparciu o własną, 

systematycznie rozwijaną, nowoczesną platformę teleinformatyczną służącą do obsługi najbardziej 

zaawansowanych projektów. Spółka plasuje się na czołowej pozycji w rankingu największych dostawców usług 

dodanych w Polsce. Dzięki Teleaudio Dwa będziemy mogli rozwijać nowoczesne, zgodne z oczekiwaniami 

konsumentów kanały sprzedaży oraz obsługi klienta, zwiększając konkurencyjność naszej Grupy i satysfakcję 

klientów ze świadczonych przez nas usług. 

InterPhone Service to fabryka z nowoczesnym parkiem maszynowym zajmująca się produkcją sprzętu 

telekomunikacyjnego do transmisji danych, także w najnowocześniejszej technologii LTE, oraz sprzętu 

elektronicznego powszechnego użytku, m.in. dekoderów satelitarnych. Mieści się na terenie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Zakup fabryki w Mielcu umożliwi nam usprawnienie procesu produkcji 

dekoderów przy jednocześnie niższych kosztach produkcji, jak również rozwój innych linii produkcyjnych. 

Przedterminowa przedpłata części Kredytu Terminowego PLK 

W dniu 3 kwietnia 2015 roku Polkomtel przekazał dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej 

przedpłaty części Kredytu Terminowego PLK w wysokości 600 mln zł. Przedpłata wraz z alokacją do 

poszczególnych transz nastąpiła dnia 13 kwietnia 2015 roku. 
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Ponadto w dniu 15 maja 2015 roku Polkomtelu dokonał przedpłaty części Kredytu Terminowego PLK w 

wysokości 30 mln zł. 

Dopuszczenie do obrotu akcji serii J 

Uchwałą nr 337/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

wprowadził z dniem 20 kwietnia 2015 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 

243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J Cyfrowego Polsatu oznaczonych przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCFRPT00021. Ponadto uchwałą nr 233/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku 

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dokonał w dniu 20 kwietnia 2015 roku asymilacji 

243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J Cyfrowego Polsatu oznaczonych kodem PLCFRPT00021 z 

216.196.025 akcjami Cyfrowego Polsatu oznaczonymi kodem PLCFRPT00013. Akcje objęte asymilacją 

otrzymały kod PLCFRPT00013. 

Akcje serii J zostały wprowadzone do obrotu na GPW w związku ze zrównaniem praw z akcji serii J z akcjami 

Cyfrowego Polsatu wprowadzonymi do obrotu na GPW w dniu 2 kwietnia 2015 roku w wyniku podjęcia przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. 

Obecnie w obrocie na rynku regulowanym znajduje się 460.128.515 akcji zwykłych na okaziciela Cyfrowego 

Polsatu.  

Decyzja o połączeniu Cyfrowego Polsatu z Redefine  

W dniu 14 kwietnia 2015 roku Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o połączeniu Cyfrowego Polsatu ze 

spółką Redefine, w której Cyfrowy Polsat jest jedynym wspólnikiem, oraz przyjął plan połączenia spółek. 

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Cyfrowy Polsat – jako jedynego wspólnika – całego majątku 

Redefine oraz rozwiązania Redefine bez przeprowadzania likwidacji.  

W wyniku połączenia Cyfrowy Polsat wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Redefine. Z 

uwagi na to, że Cyfrowy Polsat posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Redefine, połączenie nastąpi 

bez podwyższania kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu. Celem planowanego połączenia Cyfrowego Polsatu 

i Redefine jest optymalizacja kosztów oraz uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy, co wpisuje się w 

realizację naszej długookresowej strategii. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie 

Połączenia uzgodnionym w dniu 14 kwietnia 2015 roku i udostępnionym na stronach internetowych Cyfrowego 

Polsatu i Redefine.  

Transfer praw własności intelektualnej i emisja obligacji wewnątrzgrupowych 

W dniu 30 kwietnia 2015 roku spółki z Grupy Polsat - Plus TM Group S.K.A. i Plus TM Management - zawarły 

umowę sprzedaży praw własności intelektualnej. Umowa dotyczy sprzedaży przez Plus TM Group S.K.A. na 

rzecz Plus TM Management praw do określonych znaków towarowych i wzoru przemysłowego o łącznej wartości 

1.150,0 mln zł. 

Ponadto w dniu 30 kwietnia 2015 roku Plus TM Management wyemitowała na rzecz Plus TM Group S.K.A., a 

Plus TM Group S.K.A objęła 59 obligacji imiennych o łącznej wartości 1.150,0 mln zł z terminem wykupu na dzień 

31 grudnia 2025 roku, na które składa się: 
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• 15 obligacji imiennych serii 1/2015 o wartości nominalnej 50,0 mln zł każda i łącznej wartości 750,0 mln 

zł; 

• 14 obligacji imiennych serii 2/2015 o wartości nominalnej 20,0 mln zł każda i łącznej wartości 280,0 mln 

zł; 

• 10 obligacji imiennych serii 3/2015 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda i łącznej wartości 100,0 mln 

zł; oraz 

• 20 obligacji imiennych serii 4/2015 o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda i łącznej wartości 20,0 mln zł. 

Środki pozyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone przez Plus TM Management na zapłatę ceny za 

nabycie wyżej wymienionych praw własności intelektualnej na rzecz Plus TM Group S.K.A. 

Jednocześnie, w związku z Umową Kredytów PLK z dnia 17 czerwca 2012 roku oraz Umową Dotyczącą Obligacji 

Senior Notes PLK z dnia 26 stycznia 2013 roku, w dniu 30 kwietnia 2015 roku została zawarta przez Plus TM 

Group S.K.A. umowa zastawów finansowych i rejestrowych (ang. Bonds Pledge Agreement) z Citicorp Trustee 

Company Limited, na podstawie której ustanowiony został na rzecz Citicorp, pełniącego funkcję agenta 

zabezpieczeń Umowy Kredytów PLK, zastaw na wyżej wymienionych 59 obligacjach niezabezpieczonych, 

imiennych o łącznej wartości 1.150,0 mln zł.  

Zamówienia dot. współużytkowania sieci złożone przez Grupę Midas do Polkomtelu 

Na podstawie Umowy Współużytkowania Sieci (szczegółowy opis postanowień tej umowy został zamieszczony w 

punkcie 4.12 „Opis najważniejszych umów”) w dniu 22 kwietnia 2015 roku Polkomtel przyjął złożone przez Aero2 

dwa kolejne zamówienia na usługi typu SITE i transmisji typu SITE świadczone przez Polkomtel na rzecz Aero2. 

Usługa typu SITE obejmuje wynajęcie za opłatą drugiej stronie powierzchni na swoich stacjach bazowych, w celu 

zainstalowania na tej powierzchni przez najemcę określonych w zamówieniu urządzeń nadawczo-odbiorczych, w 

szczególności umożliwiających obsługę technologii LTE bądź HSPA+. Usługa transmisji SITE obejmuje usługi 

transmisji ruchu strony korzystającej od stacji bazowej do własnej sieci rdzeniowej. 

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania refinansowania 

W dniu 25 czerwca 2015 r. Cyfrowy Polsat rozpoczął z grupą instytucji finansowych negocjacje mające na celu 

pozyskanie przez Emitenta środków finansowych, które umożliwią zrefinansowanie zadłużenia Emitenta oraz 

podmiotów zależnych od Emitenta, w tym w szczególności z tytułu Umowy Kredytów, z tytułu Umowy Kredytów 

PLK oraz z tytułu Obligacji Senior Notes PLK wyemitowanych przez Eileme 2 na podstawie Umowy Dotyczącej 

Obligacji Senior Notes PLK. 

Skład grupy instytucji finansowych zaangażowanych w pozyskanie przez Emitenta refinansowania, o którym 

mowa powyżej, nie został ostatecznie ustalony na datę Memorandum Ofertowego. 

Zawarcie umowy ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju 

W dniu 29 czerwca 2015 r. Emitent zawarł z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) umowę 

ramową (ang. Framework Agreement) („Umowa Ramowa”). 

Zawarcie Umowy Ramowej jest związane z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji emitowanych przez 

Emitenta. Zawarcie Umowy Ramowej nie rodzi po stronie EBOR kontraktowego obowiązku nabycia obligacji 
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Emitenta. W Umowie Ramowej Emitent zobowiązał się do działania zgodnie z wymogami działalności 

stosowanymi przez EBOR (EBRD Designated Performance Requirements) oraz wytycznymi antykorupcyjnymi 

EBOR. Umowa Ramowa określa również zobowiązania Emitenta, w szczególności w zakresie ochrony 

środowiska. Na zasadach w niej określonych, Umowa Ramowa wygaśnie w przypadku nienabycia jakichkolwiek 

obligacji Emitenta przez EBOR, jak również zmniejszenia stanu posiadania obligacji Emitenta przez EBOR 

poniżej wartości wskazanej w Umowie Ramowej. 

Rejestracja połączenia Emitenta z Redefine 

W dniu 30 czerwca 2015 sąd rejestrowy właściwy dla Emitenta, tj. Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Emitenta z 

Redefine.  

Połączenie nastąpiło poprzez: 

(i) przeniesienie na Emitenta – jako jedynego wspólnika Redefine – całego majątku Redefine w drodze 

sukcesji uniwersalnej, oraz 

(ii) rozwiązanie Redefine bez przeprowadzania jej likwidacji, 

zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”). 

W wyniku połączenia, Emitent – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpił z dniem połączenia we 

wszystkie prawa i obowiązki Redefine. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Redefine 

posiadał Emitent, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego 

Emitenta. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia uzgodnionym w dniu 14 

kwietnia 2015 roku i udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Emitenta i 

Redefine zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH. 

4.10. Podstawowe informacje finansowe 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje finansowe – dane w tabeli podano w mln złotych: 

 31 marca 2015 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 

Skonsolidowany bilans    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty* 1.534,3 1.747,9 342,2 

Aktywa 27.088,9 27.381,2 5.676,2 

Zobowiązania długoterminowe 13.627,2 14.072,4 1.700,2 

Zobowiązania krótkoterminowe 4.149,8 4.167,2 974,8 

Kapitał własny 9.311,9 9.141,6 3.001,2 

Kapitał zakładowy 1.534,3 25,6 13,9 

* - na saldo składają się środki pieniężne i ich ekwiwalenty i środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 
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 Za okres 3 miesięcy zakończony Za okres 12 miesięcy zakończony  

 31 marca 2015 31 marca 2014 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych    

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 417,7 169,2 1.973,9 802,7 

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(208,2) (36,6) 972,8 (133,8) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (467,4) (46,6) (1.542,9) (596,5) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

(257,9) 86,0 1.403,8 72,4 

 

4.11. Analiza zobowiązań finansowych 

4.11.1. Struktura i wartość zadłużenia na 31 marca 2015 roku 

Poniższe wartości bilansowe zostały zaczerpnięte ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 

okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku. 

 Wartość bilansowa na 31.03.2015 

(mln PLN) 

Wartość nominalna na 31.03.2015 

(mln PLN) 

Kredyt Terminowy CP (PLN) 2.237,7 2.273,0 

Kredyt Rewolwingowy CP 50,0 50,0 

Kredyt Terminowy PLK – Transza A (PLN) 1.937,7 1.944,3 

Kredyt Terminowy PLK – Transza B (PLN) 3.077,7 3.095,6 

Kredyt Terminowy PLK – Transza C (PLN) 1.598,7 1.610,1 

Kredyt Rewolwingowy PLK 0,0 0,0 

Obligacje Senior Notes PLK EUR1 2.660,1 2.218,3 

Obligacje Senior Notes PLK USD2 2.272,4 1.906,3 

Razem 13.834,3 13.097,6 
1) Nominalna wartość obligacji Senior Notes PLK 542,5 mln EUR, przeliczona według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2015 roku na poziomie 

4,0890 PLN/EUR. Wartość bilansowa obligacji została wyceniona do wartości godziwej na moment nabycia spółki Metelem. 
2) Nominalna wartość obligacji Senior Notes PLK 500 mln USD, przeliczona według kursu NBP z dnia 31 marca 2015 roku na poziomie 3,8125 PLN/USD. 

Wartość bilansowa obligacji została wyceniona do wartości godziwej na moment nabycia spółki Metelem. 

 

4.11.2. Analiza zadłużenia 

Opis najważniejszych umów dotyczących zadłużenia spółek z Grupy został zamieszczony w punkcie 4.12 „Opis 

najważniejszych umów”. 
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4.11.3. Terminy wymagalności 

 Wartość 
nominalna na 

31.03.2015 

(mln PLN) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kredyt Terminowy (PLN) 2.273,0 323,0 440,0 520,0 640,0 350,0 - 

Kredyt Rewolwingowy 50,0       

Kredyt Terminowy PLK – Transza 
A (PLN)1 

1.944,3 501,3 849,1 593,9 - - - 

Kredyt Terminowy PLK – Transza 
B (PLN)1 

3.095,6 - - - 3.095,6 - - 

Kredyt Terminowy PLK – Transza 
C (PLN)1 

1.610,1 - - - - 1.610,1 - 

Kredyt Rewolwingowy PLK 0,0       

Obligacje Senior Notes PLK EUR2 2.218,3 - - - - - 2.218,3 

Obligacje Senior Notes PLK USD3 1.906,3 - - - - - 1.906,3 

Razem 13.097,6 824,3 1.289,1 1.113,9 3.735,6 1.960,1 4.124,6 
1) Po dniu bilansowym, w dniu 13 kwietnia 2015 roku Polkomtel dokonał dobrowolnej przedterminowej przedpłaty Kredytu Terminowego PLK w wysokości 

600 mln złotych, a w dniu 15 maja 2015 roku Polkomtel dokonał kolejnej przedpłaty w wysokości 30 mln zł. 
2) Nominalna wartość obligacji Senior Notes PLK 542,5 mln EUR, przeliczona według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2015 roku na poziomie 

4,0890 PLN/EUR. Wartość bilansowa obligacji została wyceniona do wartości godziwej na moment nabycia spółki Metelem. 
3) Nominalna wartość obligacji Senior Notes PLK 500 mln USD, przeliczona według kursu NBP z dnia 31 marca 2015 roku na poziomie 3,8125 PLN/USD. 

Wartość bilansowa obligacji została wyceniona do wartości godziwej na moment nabycia spółki Metelem. 
 

4.11.4. Udzielone zabezpieczenia 

Opis istotnych zabezpieczeń udzielonych przez spółki z Grupy został zamieszczony w punkcie 4.12 „Opis 

najważniejszych umów”. 

4.11.5. Wskaźniki wysokości zadłużenia i obsługi zadłużenia 

Zgodnie z Umową Kredytów Grupa po wyłączeniu Grupy Metelem powinna utrzymywać wskaźniki finansowe na 

określonym poziomie. Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia (debt service cover) dla okresu ostatnich 12 

miesięcy powinien wynosić przynajmniej 1,20:1. Wskaźnik pokrycia obsługi odsetek (interest cover) dla okresu 

ostatnich 12 miesięcy powinien wynosić przynajmniej 2,00:1. Poziom zadłużenia (total leverage) dla okresu 

ostatnich 12 miesięcy nie powinien przekraczać 4,00:1. Poziom zadłużenia zabezpieczonego (total secured 

leverage) dla okresu ostatnich 12 miesięcy nie powinien przekraczać 3,20:1. Wskaźniki finansowe analizowane 

są kwartalnie. 

Zgodnie z Umową Kredytów PLK Grupa Metelem powinna utrzymywać wskaźniki finansowe na określonym 

poziomie. Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia (debt service cover) dla okresu ostatnich 12 miesięcy powinien 

wynosić przynajmniej 1,20:1. Wskaźnik pokrycia obsługi odsetek (interest cover) dla okresu 12 miesięcy 

zakończonego 31 marca 2015 roku powinien wynosić przynajmniej 2,35:1. Poziom zadłużenia (leverage ratio) dla 

okresu 12 miesięcy zakończonego 31 marca 2015 roku nie powinien przekraczać 4,00:1. Wskaźniki finansowe 

analizowane są kwartalnie. 
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4.11.6. Zobowiązania pozabilansowe 

Zobowiązania umowne z tytułu nabycia aktywów programowych 

Na dzień 31 marca 2015 roku Grupa posiadała przyszłe zobowiązania z tytułu nabycia aktywów programowych. 

Tabela poniżej przedstawia termin realizowania przyszłych płatności z tego tytułu (ogółem) – wartości w tabeli 

podano w mln złotych: 

 31 marca 2015 

(niebadany) 
31 grudnia 2014 

do roku 159,9 117,0 

1 do 5 lat 123,2 104,4 

Razem 283,1 221,4 

 
Poniższa tabela przedstawia przyszłe zobowiązania z tytułu nabycia aktywów programowych od jednostek 

powiązanych nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym – wartości w tabeli podano w mln 

złotych: 

 31 marca 2015 

(niebadany) 
31 grudnia 2014 

do roku 15,1 13,6 

Razem 15,1 13,6 

 

Zobowiązania umowne z tytułu zakupu składników majątku trwałego 

Kwota zobowiązań umownych na dzień 31 marca 2015 roku z tytułu umów na wytworzenie i zakup rzeczowych 

aktywów trwałych wyniosła 112,8 mln zł (203,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2014). Kwota przyszłych zobowiązań 

wynikających z umów na zakup wartości niematerialnych wyniosła 31,2 mln zł na dzień 31 grudnia 2014 roku 

(72,1 mln zł na dzień 31 grudnia 2014). 

4.12. Opis najważniejszych umów 

Poniżej przedstawiono podsumowanie umów zawartych przez spółki z Grupy, które są istotne dla działalności 

prowadzonej przez Grupę lub które mogłyby spowodować powstanie zobowiązania dowolnej spółki z Grupy lub 

nabycie przez nią prawa, które może mieć istotne znaczenie dla zdolności Emitenta do regulowania zobowiązań 

wobec Obligatariuszy z tytułu Obligacji. 

Umowy te zostały podzielone na trzy grupy: (i) umowy dotyczące finansowania; (ii) umowy dotyczące współpracy 

z Grupą LTE; oraz (iii) pozostałe umowy. 

4.12.1. Umowy finansowania 

Umowa kredytów zawarta przez Cyfrowy Polsat 

Opisane poniżej umowy zostały zawarte w związku z, między innymi, refinansowaniem zadłużenia z 

zaciągniętego na nabycie akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego Telewizji Polsat przez Cyfrowy 
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Polsat. Udzielone środki wykorzystano również na spłatę zadłużenia wynikającego z Obligacji PIK. Umowa 

Kredytów przewiduje ponadto możliwość wykorzystania środków na finansowanie akwizycji i innych płatności. 

(i) Umowa Kredytów 

W dniu 11 kwietnia 2014 roku Cyfrowy Polsat jako kredytobiorca wraz z Telewizją Polsat, Cyfrowym Polsatem 

Trade Marks, Polsat License Ltd. oraz Polsat Media Biuro Reklamy zawarła z konsorcjum banków polskich i 

zagranicznych Umowę Kredytów (ang. Senior Facilities Agreement). 

Umowa Kredytów przewiduje udzielenie Cyfrowemu Polsatowi Kredytu Terminowego (ang. Term Facility Loan) 

do maksymalnej kwoty w wysokości 2.500,0 mln zł oraz wielowalutowego Kredytu Rewolwingowego (ang. 

Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 500,0 mln zł. 

Kredyt Terminowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla 

odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży, natomiast Kredyt Rewolwingowy oprocentowany 

jest według zmiennej stopy procentowej będącej sumą, w zależności od waluty zadłużenia, stopy WIBOR, 

EURIBOR lub LIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża Kredytu 

Terminowego i Kredytu Rewolwingowego uzależniona jest od poziomu wskaźnika „całkowite zadłużenie” (ang. 

total leverage), w taki sposób, że im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie 

niższa. Kredyt Terminowy jest spłacany w kwartalnych ratach, o różnej wysokości, począwszy od 30 czerwca 

2014 roku, a ostateczną datą spłaty kredytu jest 11 kwietnia 2019 roku. Ostateczną datą spłaty całości Kredytu 

Rewolwingowego jest również dzień 11 kwietnia 2019 roku. 

Grupa dokonała spłaty Kredytu Rewolwingowego: w dniu 30 stycznia 2015 roku dokonała spłaty kapitału w 

wysokości 50 mln złotych oraz w dniu 27 lutego 2015 roku dokonała kolejnej spłaty kapitału w wysokości 50 mln 

złotych. Grupa dokonała również spłaty odsetek. Zadłużenie zostało spłacone z wykorzystaniem środków 

własnych wygenerowanych z działalności Grupy. Ponadto w dniu 30 marca 2015 roku Grupa zaciągnęła 50 mln 

złotych w ramach Kredytu Rewolwingowego.  

Na datę Memorandum Ofertowego saldo zobowiązania z tytułu Kredytu Rewolwingowego wynosi 50 mln zł.  

Kredyt Terminowy i Kredyt Rewolwingowy zostały wykorzystane przez Cyfrowy Polsat w szczególności na: 

 spłatę całości zadłużenia wynikającego z lub powołanego w następujących dokumentach: (i) 

umowa kredytu niepodporządkowanego z dnia 31 marca 2011 roku ze zmianami, zawarta 

przez Cyfrowy Polsat (jako kredytobiorcę) oraz określone strony finansujące, (ii) umowa 

dotycząca emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 20 maja 2011 roku 

odnosząca się do zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych (ang. Senior Secured 

Notes); 

 spłatę całości zadłużenia wynikającego z lub powołanego w Umowie Dotyczącej Obligacji PIK; 

 finansowanie bieżącej działalności Grupy. 

Umowa Kredytów dopuszcza m.in. możliwość finansowania akwizycji i innych płatności dozwolonych Umową 

Kredytów. 
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W celu ograniczenia związanego z Umową Kredytów ryzyka niekorzystnej zmiany stopy procentowej w dniach 31 

lipca 2014 roku oraz 1 sierpnia 2014 roku Cyfrowy Polsat dokonał transakcji zamiany stóp procentowych typu 

IRS (Interest Rate Swap), polegających na zamianie płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową 

WIBOR 3M na płatność odsetek opartych o stałą stopę procentową w średniej wysokości 2,50%, z następującymi 

bankami - ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Société Générale Spółka 

Akcyjna, Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A., BNP Paribas SA oraz Bank Polska Kasa Opieki SA. 

Transakcje IRS zostały zawarte na okres od dnia 30 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i 

zabezpieczają łącznie kwotę nominalną kredytu w wysokości 1.136,5 mln PLN. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytów, w przypadku gdy wskaźnik zadłużenia (ang. total leverage) jest 

utrzymany poniżej wskazanego w tej Umowie poziomu, Cyfrowy Polsat ma możliwość zaciągnięcia dodatkowych 

kredytów (ang. Additional facilities). Warunki takich dodatkowych kredytów będą ustalane każdorazowo w 

umowie w związku z dodatkowym kredytem (ang. additional facility accession deed), zawieranej w związku z 

zaciągnięciem takiego dodatkowego kredytu, przy czym termin spłaty takiego dodatkowego kredytu nie może być 

wcześniejszy niż 6 miesięcy po ostatecznej spłacie Kredytu Terminowego oraz Kredytu Rewolwingowego. 

Sprzedaż całości lub znaczącej części spółek Grupy lub aktywów Grupy również skutkować będzie 

koniecznością natychmiastowej spłaty istniejącego zadłużenia. 

Prawem właściwym dla Umowy Kredytów jest prawo angielskie, zaś spory związane z umową zostały poddane 

wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Klauzula jurysdykcyjna została zastrzeżona na korzyść wierzycieli, w 

związku z czym mają oni prawo wszcząć postępowanie przed dowolnym sądem posiadającym jurysdykcję w 

sprawie. 

(ii) Umowa pomiędzy wierzycielami 

W dniu 11 kwietnia 2014 roku Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Cyfrowy Polsat Trade Marks, Polsat License Ltd. 

oraz Polsat Media zawarły umowę pomiędzy wierzycielami (Intercreditor Agreement) z konsorcjum banków 

polskich i zagranicznych na czele z: ING Bank Śląski S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., 

Société Générale Corporate and Investment Banking oraz UniCredit Bank AG, London Branch, jako agentem 

zabezpieczeń („Agent Zabezpieczeń”). 

Celem umowy jest określenie pierwszeństwa wierzytelności wynikających z Umowy Kredytów („Wierzytelności 

Zabezpieczone”), w tym w szczególności pierwszeństwa zaspokajania tych wierzytelności w przypadku 

dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczeń Wierzytelności Zabezpieczonych. 

Prawem właściwym dla opisywanej umowy jest prawo angielskie, zaś spory związane z umową zostały poddane 

wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Klauzula jurysdykcyjna została zastrzeżona na korzyść 

zabezpieczonych wierzycieli, w związku z czym mają oni prawo wszcząć postępowanie przed dowolnym sądem 

posiadającym jurysdykcję w sprawie. 

(iii) Zabezpieczenia 

Według stanu na datę Memorandum Ofertowego, w celu zabezpieczenia spłaty Wierzytelności Zabezpieczonych, 

podmioty z Grupy ustanowiły na rzecz Agenta Zabezpieczeń następujące obciążenia na aktywach należących do 

majątku Grupy: 



CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

INFORMACJE O GRUPIE POLSAT (WYCIĄG Z MEMORANDUM OFERTOWEGO) 
 

 

 
 
 

140 

(i) zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład 

przedsiębiorstw Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat Trade Marks, Polsat Media Biuro Reklamy oraz 

Telewizji Polsat; 

(ii) zastawy finansowe i rejestrowe na udziałach w Metelem, dla których prawem właściwym jest prawo 

cypryjskie oraz na udziałach w Cyfrowy Polsat Trade Marks oraz Telewizja Polsat, dla których prawem 

właściwym jest prawo polskie, wraz z pełnomocnictwami do wykonywania praw korporacyjnych z 

udziałów w wyżej wymienionych spółkach; 

(iii) zastawy finansowe i rejestrowe na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych Cyfrowego 

Polsatu, Cyfrowy Polsat Trade Marks, Polsat Media Biuro Reklamy oraz Telewizji Polsat, dla których 

prawem właściwym jest prawo polskie; 

(iv) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat Trade Marks, Polsat 

Media Biuro Reklamy oraz Telewizji Polsat, dla których prawem właściwym jest prawo polskie; 

(v) zastawy zwykłe i rejestrowe na prawach ochronnych na znakach towarowych przysługujących Polsat 

Brands (einfache Gesellschaft), dla którego prawem właściwym jest prawo polskie; 

(vi) przelew na zabezpieczenie praw majątkowych w Polsat Media Biuro Reklamy, dla którego prawem 

właściwym jest prawo polskie; 

(vii) hipoteka umowna łączna, dla której prawem właściwym jest prawo polskie, na nieruchomościach 

będących własnością Cyfrowego Polsatu; 

(viii) przelew na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umów hedgingowych przysługujących Cyfrowemu 

Polsatowi, dla którego prawem właściwym jest prawo angielskie; 

(ix) przelew na zabezpieczenie praw z umów ubezpieczenia składników majątkowych, o których mowa w 

punkcie (i) powyżej oraz punkcie (vii) powyżej; 

(x) zastaw na udziałach w Polsat License Ltd., dla którego prawem właściwym jest prawo szwajcarskie; 

(xi) przelew na zabezpieczenie: (a) wierzytelności wobec różnych dłużników, (b) wierzytelności i praw z 

umów rachunków bankowych oraz (c) praw z umów ubezpieczenia przysługujących Polsat License Ltd., 

dla którego prawem właściwym jest prawo szwajcarskie; 

(xii) przelew na zabezpieczenie praw z umowy licencyjnej zawartej przez Polsat Brands (einfache 

Gesellschaft) oraz Polsat License Ltd. oraz praw z umów rachunków bankowych, dla którego prawem 

właściwym jest prawo szwajcarskie; 

(xiii) zastaw na prawach udziałowych oraz majątkowych w Polsat Brands (einfache Gesellschaft), dla którego 

prawem właściwym jest prawo szwajcarskie; 

(xiv) oświadczenia Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat Trade Marks, Polsat Media Biuro Reklamy oraz 

Telewizji Polsat o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, dla którego prawem właściwym jest prawo 

polskie. 
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Ponadto Cyfrowy Polsat, Cyfrowy Polsat Trade Marks, Polsat Media Biuro Reklamy, Telewizja Polsat oraz Polsat 

License Ltd. udzieliły na rzecz każdej ze stron Umowy Kredytów oraz pozostałych dokumentów finansowania 

zawartych w związku z Umową Kredytów gwarancji (ang. guarantee), rządzonej prawem angielskim: 

 terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów oraz pozostałych 

dokumentów finansowania zawartych w związku z Umową Kredytów; 

 zapłaty kwot wymagalnych na podstawie Umowy Kredytów oraz pozostałych dokumentów 

finansowania zawartych w związku z Umową Kredytów; oraz 

 zwolnienia stron finansujących, o których mowa powyżej z odpowiedzialności i wynagrodzenia 

wszelkich kosztów i strat, jakie taka strona finansująca może ponieść w związku 

niewykonalnością, nieważnością i niezgodnością z prawem, jakiegokolwiek zobowiązania 

zabezpieczonego opisaną powyżej gwarancją. 

Umowy finansowania zawarte przez spółki z Grupy Metelem 

Opisane poniżej umowy zostały zawarte w związku z nabyciem Polkomtelu przez Spartan, które nastąpiło w dniu 

9 listopada 2011 roku w wykonaniu zobowiązań zawartych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji 

z dnia 30 czerwca 2011 roku. 

Nabycie Polkomtel zostało częściowo sfinansowane ze środków uzyskanych przez podmioty z Grupy Metelem na 

podstawie zawartych w dniu 30 czerwca 2011 roku: (i) umowy kredytów niepodporządkowanych w wysokości 

8.273,4 mln PLN; oraz (ii) dwóch umów kredytów pomostowych w łącznej wysokości 1.145,0 mln EUR. W dniach 

26 stycznia 2012 roku oraz 17 lutego 2012 roku Eileme 2 oraz Eileme 1, wyemitowały, odpowiednio, Obligacje 

Senior Notes PLK oraz Obligacje PIK, a środki finalnie uzyskane z ich emisji zostały przeznaczone na spłatę 

zadłużenia wynikającego z wymienionych powyżej dwóch umów kredytów pomostowych. 

W dniu 17 czerwca 2013 roku spółki z Grupy Metelem zawarły umowę kredytów niepodporządkowanych w celu 

zrefinansowania umowy kredytów niepodporządkowanych z dnia 30 czerwca 2011 roku. W dniu 30 maja 

2014 roku całość zadłużenia z tytułu Obligacji PIK została spłacona ze środków pochodzących pośrednio z 

Umowy Kredytów zawartej przez Cyfrowy Polsat. 

Poniżej opisano umowy, które nie wygasły i obowiązują na datę Memorandum Ofertowego. 

(i) Umowa Kredytów PLK 

W dniu 17 czerwca 2013 roku Polkomtel, Eileme 2, Eileme 3 oraz Eileme 4 zawarły umowę kredytów 

niepodporządkowanych (ang. Senior Facilities Agreement) z konsorcjum polskich i zagranicznych banków oraz 

instytucji finansowych na czele z: Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A., 

Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., do której 

następnie przystąpiły określone spółki zależne Polkomtel. 

Umowa Kredytów PLK przewiduje udzielenie Kredytów Terminowych PLK (ang. Term Loan Facility) A, B oraz C 

do maksymalnej kwoty w wysokości, odpowiednio, 2.650,0 mln zł, 3.300,0 mln zł oraz 1.700,0 mln zł oraz 

Kredytu Rewolwingowego PLK (ang. Revolving Loan Facility) do maksymalnej kwoty w wysokości 300,0 mln zł. 
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Kredyty Terminowe PLK i Kredyt Rewolwingowy PLK są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej 

będącej sumą: stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych (a w przypadku Kredytu Rewolwingowego 

PLK również EURIBOR lub LIBOR, w zależności od waluty, w jakiej dana kwota zadłużenia z tytułu kredytu 

rewolwingowego została zaciągnięta) oraz zastosowanej marży. Kredyt terminowy A powinien być spłacany w 

kwartalnych ratach, o różnej wysokości, począwszy od 31 marca 2014 roku. Kredyt terminowy B oraz C powinny 

zostać spłacone w dniu, odpowiednio, 24 czerwca 2018 roku oraz 24 czerwca 2019 roku. Ostateczną datą spłaty 

kredytu terminowego A i Kredytu Rewolwingowego PLK jest 30 listopada 2017 roku. 

Na datę Memorandum Ofertowego Kredyt Rewolwingowy PLK nie był wykorzystywany. 

Zgodnie z Umową Kredytów PLK obowiązkowa przedpłata zadłużenia wymagana jest w wysokości: (i) 50%-75% 

środków uzyskanych w wyniku wprowadzenia akcji określonych spółek do obrotu na rynku regulowanym (w 

przypadku, gdy poziom zadłużenia netto/EBITDA będzie równy lub wyższy niż 2,25) (ii) 25%-75% 

wygenerowanej nadwyżki przepływów pieniężnych w określonym roku obrotowym (w przypadku gdy poziom 

wskaźnika zadłużenie netto/EBITDA będzie równy lub wyższy niż 3,0); (iii) określonych wpływów ze zbycia 

aktywów dla transakcji przekraczających 50,0 mln zł dla wszystkich transakcji razem (w danym roku obrotowym 

Eileme 2); oraz (iv) określonych wpływów z tytułu polis ubezpieczeniowych. 

Ponadto zgodnie z Umową Kredytów PLK dobrowolna spłata zadłużenia z tytułu Obligacji Senior Notes PLK, w 

przypadku, gdy poziom zadłużenia netto/EBITDA za poprzedzający kwartał będzie wyższy niż 2,25:1, możliwa 

jest jedynie przy równoczesnej spłacie zadłużenia z tytułu kredytów terminowych wyłącznie z wygenerowanej 

nadwyżki przepływów pieniężnych, która nie została przeznaczona na obowiązkową przedpłatę zadłużenia. 

Polkomtel może dokonywać dobrowolnych przedpłat przy zachowaniu minimalnej kwoty przedpłaty określonej w 

Umowie Kredytów PLK. 

W dniach 13 kwietnia 2015 roku oraz 15 maja 2015 roku Polkomtel dokonał przedpłat części Kredytu 

Terminowego PLK w wysokości, odpowiednio 600 mln PLN i 30 mln PLN. 

Umowa Kredytów PLK nakłada na spółki zależne Metelem będące stronami Umowy Kredytów PLK ograniczenia 

m.in. w zakresie: (i) nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów (lub innych jednostek uczestnictwa), w 

szczególności w ramach transakcji fuzji i przejęć oraz inwestycji joint-venture; (ii) zbywania oraz obciążania 

aktywów; (iii) udzielania gwarancji i poręczeń; (iv) udzielania kredytów, pożyczek lub zadłużenia w innej formie; 

(v) dokonywania istotnych zmian w przedmiocie działalności; (vi) zaciągania dodatkowego zadłużenia oraz emisji 

akcji; (vii) dystrybucji środków (m. in. wypłaty dywidendy, umorzenia lub wykupu akcji własnych oraz innych 

sposobów transferu gotówki, spłaty określonego zadłużenia i odsetek, wypłaty wynagrodzenia z tytułu 

zarządzania, doradztwa, zaliczek oraz innych płatności do podmiotów powiązanych); oraz (viii) spłaty zadłużenia 

wynikającego z Obligacji Senior Notes PLK, jak zmiany również warunków powiązanych z nimi dokumentów. 

Dodatkowo Umowa Kredytów PLK nakłada na spółki zależne Metelem będące stronami Umowy Kredytów PLK 

dodatkowe obowiązki, między innymi, obowiązek zawarcia transakcji zabezpieczających ryzyko stopy 

procentowej oraz kursu walutowego w stosunku do określonej części zadłużenia z tytułu Umowy Kredytów PLK 

oraz emisji Obligacji Senior Notes PLK, obowiązek utrzymywania określonych polis ubezpieczeniowych oraz 

obowiązek utrzymania ochrony praw własności intelektualnej. 
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Zgodnie z Umową Kredytów PLK zmiana kontroli nad Polkomtelem, rozumiana jako zmiana kontroli w rozumieniu 

Umów Dotyczących Obligacji PLK, przerwanie ciągu całkowitej zależności między Eileme 1 a Polkomtelem, 

utrata posiadania, w różnych warunkach od 30% do 50% kapitału zakładowego Eileme 2 lub ogólnej liczby 

głosów na zgromadzeniu wspólników Eileme 2, przez Zygmunta Solorza-Żaka (lub osobę z nim powiązaną) lub 

uzyskanie przez inny podmiot większego udziału w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów na 

zgromadzeniu wspólników Eileme 2, skutkować będzie postawieniem zadłużenia z tytułu Umowy Kredytów PLK, 

razem z naliczonymi odsetkami, w stan natychmiastowej wymagalności. Sprzedaż całości lub znaczącej części 

spółek zależnych Metelem lub aktywów należących do Metelem lub jej spółek zależnych również skutkować 

będzie koniecznością natychmiastowej spłaty istniejącego zadłużenia. 

W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy Kredytów PLK określone spółki zależne Metelem 

ustanowiły na rzecz Citicorp Trustee Company Limited („Agent Zabezpieczeń PLK”) gwarancje oraz szereg 

obciążeń na aktywach należących do majątku Metelem i jej spółek zależnych  

Prawem właściwym dla Umowy Kredytów PLK jest prawo angielskie, zaś spory związane z umową zostały 

poddane wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Klauzula jurysdykcyjna została zastrzeżona na korzyść 

wierzycieli, w związku z czym mają oni prawo wszcząć postępowanie przed dowolnym sądem posiadającym 

jurysdykcję w sprawie. 

(ii) Obligacje Senior Notes PLK 

W dniu 26 stycznia 2012 roku, Eileme 2, Eileme 3, Eileme 4, Spartan (którego następcą prawnym jest Polkomtel), 

Ortholuck, Citibank, N.A., London Branch, Citibank, N.A., New York Branch, Citigroup Global Markets 

Deutschland AG, zawarli umowę dotyczącą warunków emisji (ang. Indenture) w sprawie emisji przez Eileme 2 

niepodporządkowanych obligacji senior notes o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500,0 mln USD 

z terminem zapadalności w 2020 roku, do której następnie przystąpiły wybrane spółki zależne Polkomtel. 

W dniu 31 stycznia 2016 roku, lub po tej dacie, Eileme 2 może umorzyć całość lub część Obligacji Senior Notes 

denominowanych w EUR i/lub USD po cenie umorzenia (wyrażonej jako procent wartości nominalnej) określonej 

poniżej, powiększonej o naliczone a niewypłacone odsetki od obligacji umarzanych w odpowiedniej dacie 

umorzenia, jeżeli umorzenie następuje w trakcie dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się w dniu 31 

stycznia wskazanych poniżej lat (z zastrzeżeniem praw posiadaczy obligacji, przysługujących im w dniu ustalenia 

praw (ang. record date), do otrzymania odsetek w odpowiednim dniu wypłaty odsetek): (i) w 2016 roku cena 

umorzenia będzie wynosić 105,875% dla Obligacji Senior Notes EURO oraz 105,813% dla Obligacji Senior Notes 

USD, (ii) w 2017 roku cena umorzenia będzie wynosić 102,938% dla Obligacji Senior Notes EURO oraz 

102,906% dla Obligacji Senior Notes USD, a (iii) po tych terminach cena umorzenia będzie wynosić 100,000%. 

Jeżeli Emitent nie naruszy obowiązku zapłaty ceny umorzenia, naliczanie odsetek od obligacji (lub ich części) 

podlegających umorzeniu ustaje w odpowiednim dniu umorzenia. 

Zgodnie z Umową Dotyczącą Obligacji Senior Notes PLK, odsetki od Obligacji Senior Notes PLK naliczane są 

zgodnie z regułą, że rok jest równy 360 dniom i składa się z 12 miesięcy po 30 dni każdy. Obligacje Senior Notes 

PLK są oprocentowane na poziomie 11,75% (dla transzy EUR) oraz 11,625% (dla transzy USD) rocznie, z 

odsetkami płatnymi półrocznie z dołu, w dniach 31 stycznia i 31 lipca. 
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Celem zabezpieczenia przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu planowanych płatności odsetkowych od 

Obligacji Senior Notes PLK, denominowanych w euro, spółki zależne Metelem zawarły transakcje swap 

walutowo-procentowego (cross currency interest rate swap, CIRS) oraz forward. 

Umowa Dotycząca Obligacji Senior Notes PLK ogranicza m.in. prawo Eileme 2 (oraz jej podmiotów zależnych 

podlegających ograniczeniom) do: (i) zaciągania dodatkowego zadłużenia; (ii) dokonywania pewnych 

zastrzeżonych płatności (np. płatności na rzecz podmiotów powiązanych w formie dywidendy lub wykupu akcji 

własnych); (iii) przenoszenia lub zbywania aktywów; (iv) zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi; (v) 

ustanawiania pewnych obciążeń lub podejmowania działań, które mogłyby istotnie niekorzystnie wpłynąć na 

zabezpieczenia ustanowione na rzecz posiadaczy Obligacji Senior Notes PLK; (vi) ustanawiania ograniczeń 

odnośnie do prawa wypłaty dywidendy i dokonywania innych płatności przez podmioty zależne podlegające 

ograniczeniom; (vii) udzielania gwarancji przez podmioty zależne podlegające ograniczeniom; (viii) łączenia z 

innymi podmiotami. 

Dodatkowo zgodnie z Umową Dotyczącą Obligacji Senior Notes PLK na Eileme 2 (oraz jej podmiotach zależnych 

podlegających ograniczeniom) ciążą m.in. dodatkowe obowiązki, w tym dotyczące zachowania egzystencji 

korporacyjnej oraz utrzymania notowania Obligacji Senior Notes PLK na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Luksemburgu. 

W przypadku zmiany kontroli (zgodnie z definicją w umowie) Eileme 2 obowiązana jest złożyć ofertę wykupu 

wszystkich Obligacji Senior Notes PLK na warunkach określonych w Umowie Dotyczącej Obligacji Senior Notes 

PLK. W razie zmiany kontroli, Eileme 2 zaoferuje płatność kwoty pieniężnej w wysokości równej 101% łącznej 

wartości nominalnej wykupywanych Obligacji Senior Notes PLK powiększonej o należne, a niewypłacone odsetki 

od wykupywanych Obligacji Senior Notes PLK do dnia wykupu (z zastrzeżeniem praw posiadaczy Obligacji 

Senior Notes PLK, przysługujących im w dniu ustalenia praw, do otrzymania odsetek w odpowiednim dniu 

wypłaty odsetek). 

W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy Dotyczącej Obligacji Senior Notes PLK określone 

spółki z Grupy Metelem ustanowiły na rzecz Agenta Zabezpieczeń PLK gwarancje oraz szereg obciążeń na 

aktywach należących do majątku Grupy Metelem. 

Obligacje Senior Notes PLK notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. 

Prawem właściwym dla Umowy Dotyczącej Obligacji Senior Notes PLK oraz Obligacji Senior Notes PLK jest 

prawo stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zaś spory związane z umową i Obligacjami Senior 

Notes PLK zostały poddane niewyłącznej jurysdykcji sądów na Manhattanie, Nowy Jork. 

(iii) Umowa pomiędzy wierzycielami 

W dniu 30 czerwca 2011 roku Metelem, Eileme 1, Eileme 2, Eileme 3, Eileme 4 oraz Spartan (którego następcą 

prawnym jest Polkomtel) zawarły umowę pomiędzy wierzycielami (Intercreditor Agreement) z konsorcjum banków 

polskich i zagranicznych na czele z: Crédit Agricole CIB, Deutche Bank AG, London Branch, Société Générale, 

The Royal Bank of Scotland plc oraz Citicorp Trustee Company. 
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Jej celem jest określenie pierwszeństwa wierzytelności wynikających m.in. z Umowy Kredytów PLK oraz Obligacji 

Senior Notes PLK oraz wierzytelności podmiotów powiązanych, w tym w szczególności pierwszeństwa 

zaspokajania tych wierzytelności w przypadku dochodzenia zaspokojenia z ustanowionych zabezpieczeń.  

Prawem właściwym dla opisywanej umowy jest prawo angielskie, zaś spory związane z umowami zostały 

poddane wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Klauzula jurysdykcyjna została zastrzeżone na korzyść 

zabezpieczonych wierzycieli, w związku z czym mają oni prawo wszcząć postępowanie przed dowolnym sądem 

posiadającym jurysdykcję w sprawie. 

(iv) Zabezpieczenia 

Według stanu na datę Memorandum Ofertowego, w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z 

Umowy Kredytów PLK oraz Obligacji Senior Notes PLK, Polkomtel oraz podmioty z nim powiązane ustanowiły na 

rzecz Agenta Zabezpieczeń PLK następujące obciążenia na aktywach należących do majątku Grupy Metelem: 

 zastawy finansowe i rejestrowe na udziałach w Polkomtel, Polkomtel Business Development sp. 

z o.o., Nordisk Polska sp. z o.o., Plus TM Group, Plus TM Management oraz akcjach Liberty 

Poland S.A., Plus TM Group SKA, New Media Ventures Sp. z o.o. i Paszport Korzyści Sp. z 

o.o. dla których prawem właściwym jest prawo polskie; 

 zastawy na udziałach w LTE Holdings, Polkomtel Finance AB (publ), Eileme 2, Eileme 3 oraz 

Eileme 4, dla których prawem właściwym jest prawo siedziby danej spółki; 

 zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład 

przedsiębiorstwa następujących spółek: Polkomtel, Plus TM Group SKA, Plus TM Group oraz 

Plus TM Management, dla których prawem właściwym jest prawo polskie; 

 zastawy rejestrowe i cywilne na prawach ochronnych na znaki towarowe, do których prawa 

posiada Plus TM Management, dla których prawem właściwym jest prawo polskie; 

 zastawy finansowe oraz rejestrowe na wierzytelnościach z umów rachunków bankowych 

następujących spółek: Polkomtel, Eileme 3, Eileme 4, Plus TM Group SKA, Plus TM Group, 

Plus TM Management, dla których prawem właściwym jest prawo polskie; 

 zastawy na wierzytelnościach z rachunków bankowych następujących spółek: Eileme 3, Eileme 

4, dla których prawem właściwym jest prawo szwedzkie; 

 zastawy finansowe i rejestrowe na Obligacjach Serii D i E oraz Obligacjach Serii F 

(zdefiniowane poniżej obligacje wewnątrzgrupowe wyemitowane przez podmioty zależne 

Metelem), dla których prawem właściwym jest prawo polskie; 

 zastawy finansowe i rejestrowe na obligacjach serii 1/2014, wyemitowanych dnia 7 lipca 2014 

roku przez Polkomtel i objętych przez Plus TM Group SKA; 
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 zastawy rejestrowe i finansowe na Obligacjach serii 1/2015, 2/2015, 3/2015 oraz 4/2015 

wyemitowanych dnia 30 kwietnia 2015 roku przez Plus TM Management i objętych przez Plus 

TM Group SKA; 

 zastawy oraz listy potwierdzające ustanowienie zastawów na papierach dłużnych Eileme 2 oraz 

Eileme 3 (obligacje wewnątrzgrupowe wyemitowane przez podmioty zależne Metelem), dla 

których prawem właściwym jest prawo szwedzkie; 

 pełnomocnictwa do rachunków bankowych następujących spółek: Polkomtel, Eileme 3, Eileme 

4, Plus TM Group SKA, Plus TM Group oraz Plus TM Management, dla których prawem 

właściwym jest prawo polskie; 

 przelew na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu polis ubezpieczeniowych przysługujących 

Polkomtel, dla którego prawem właściwym jest prawo polskie; 

 przelew na zabezpieczenie praw Polkomtelu z tytułu umów zabezpieczających ryzyka walutowe 

i stopy procentowej, dla którego prawem właściwym jest prawo angielskie; 

 przelew na zabezpieczenie praw Polkomtelu oraz LTE Holdings z tytułu Umowy Dodatkowej 

LTE (umowa zawarta dnia 9 listopada 2011 roku między Spartan (którego następcą prawnym 

jest Polkomtel), Ortholuck, Litenite, Spółki Eileme oraz Agentem Zabezpieczeń PLK), umowy 

opcji kupna 51% udziałów Litenite, zastawu na udziałach w Litenite oraz zastawu na udziałach 

w LTE Holdings, dla którego prawem właściwym jest prawo angielskie; 

 przelew na zabezpieczenie praw Plus TM Group jako komplementariusza Plus TM Group SKA, 

dla którego prawem właściwym jest prawo polskie; 

 przelew na zabezpieczenie praw z umów licencyjnych zawartych przez Plus TM Group SKA 

oraz Plus TM Management, dla których prawem właściwym jest prawo polskie; 

 przelew na zabezpieczenie praw z umów zarządzania zawartych przez Plus TM Management, 

dla którego prawem właściwym jest prawo polskie; 

 hipoteka umowna na będących własnością Polkomtelu nieruchomościach, dla której prawem 

właściwym jest prawo polskie; 

 oświadczenia Polkomtel, Plus TM Group, Plus TM Group SKA oraz Plus TM Management o 

poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku zapłaty, dla których prawem właściwym jest 

prawo polskie; 

 oświadczenia Eileme 3 oraz Plus TM Group SKA o poddaniu się egzekucji w zakresie 

obowiązku wydania dokumentów obligacji, dla których prawem właściwym jest prawo polskie; 
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 oświadczenia Polkomtel o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania akcji Liberty 

S.A. oraz Plus TM Group SKA, dla których prawem właściwym jest prawo polskie; oraz 

 gwarancje udzielone przez Polkomtel, Eileme 3, Eileme 4, Plus TM Group SKA, Plus TM Group 

oraz Plus TM Management w Umowie Kredytów PLK oraz w Umowie Dotyczącej Obligacji 

Senior Notes PLK, dla których prawem właściwym jest prawo właściwe dla danej umowy 

finansowania. 

(v) Finansowanie wewnątrzgrupowe 

W związku z uzyskaniem przez podmioty z Grupy Metelem finansowania na potrzeby częściowego 

sfinansowania nabycia Polkomtelu przez Spartan, a następnie częściowego refinansowania zaciągniętego 

zadłużenia, podmioty z Grupy Metelem wyemitowały wskazane poniżej instrumenty dłużne, z których, na datę 

Memorandum Ofertowego, do spłaty pozostają: 

 obligacje serii D i E Spartan (którego następcą prawnym jest Polkomtel) o łącznej wartości 

nominalnej, odpowiednio, 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD objęte przez Eileme 3 („Obligacje 

serii D i E”); 

 obligacje serii F Spartan (którego następcą prawnym jest Polkomtel) o łącznej wartości 

nominalnej 201 mln USD objęte przez Eileme 3 („Obligacje serii F”); 

 papier dłużny o wartości nominalnej 201 mln USD wyemitowany przez Eileme 2 i objęty przez 

Eileme 1 („Papier Dłużny Eileme 2”); oraz 

 papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 701 mln USD wyemitowane 

przez Eileme 3 i objęte przez Eileme 2 („Papiery Dłużne Eileme 3”). 

W związku z przekazaniem środków pozyskanych w ramach Umowy Kredytów w celu spłaty Obligacji PIK 

dokonano następujących transakcji wewnątrzgrupowych: 

 Cyfrowy Polsat objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Metelem za łączną cenę 

emisyjną 212 mln EUR; oraz 

 Metelem objął papier dłużny o wartości nominalnej 283,4 mln USD wyemitowany przez 

Eileme 1 („Papier Dłużny Eileme 1”). 

Ponadto Plus TM Group SKA objął obligacje o wartości nominalnej 290 mln PLN wyemitowane przez Polkomtel 

oraz obligacje o wartości nominalnej 1.150,0 mln PLN wyemitowane przez Plus TM Management. 

Obligacje Serii D i E 

Obligacje Serii D i E są imiennymi obligacjami niezabezpieczonymi o łącznej wartości nominalnej odpowiednio, 

542,5 mln EUR oraz 500 mln USD wyemitowanymi zgodnie z prawem polskim. Ich termin wykupu przypada na 

dzień 31 stycznia 2020 roku. Obligatariusz Obligacji Serii D i E ma prawo rozporządzania nimi w dowolny sposób, 



CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

INFORMACJE O GRUPIE POLSAT (WYCIĄG Z MEMORANDUM OFERTOWEGO) 
 

 

 
 
 

148 

w tym do ich zbycia lub zastawienia. Stopa oprocentowania Obligacji Serii D i E jest równa stopie procentowej 

mającej zastosowanie do Obligacji Senior Notes PLK, wyemitowanych na podstawie umowy dotyczącej 

warunków emisji obligacji zawartej w dniu 26 stycznia 2012 roku, powiększonej o określoną w umowie marżę. 

Okresy odsetkowe Obligacji Serii D i E odpowiadają okresom odsetkowym Obligacji Senior Notes PLK 

denominowanych, odpowiednio, w EUR oraz w USD. W dniu emisji Obligacji Serii D i E odsetki były płatne 

półrocznie w dniach 31 stycznia i 31 lipca danego roku. Obligacje Serii D i E przewidują możliwość żądania przez 

Eileme 3 przedterminowego wykupu Obligacji Serii D i E w przypadku zaistnienia obowiązku po stronie Eileme 2 

spłaty części lub całości zadłużenia z tytułu Obligacji Senior Notes PLK denominowanych, odpowiednio, w EUR 

oraz w USD. 

Obligacje Serii F 

Obligacje Serii F są imiennymi obligacjami niezabezpieczonymi o łącznej wartości nominalnej 201 mln USD 

wyemitowanymi zgodnie z prawem polskim. Ich termin wykupu przypada na dzień 15 sierpnia 2020 roku. 

Obligatariusz Obligacji Serii F ma prawo rozporządzania nimi w dowolny sposób, w tym do ich zbycia lub 

zastawienia. Stopa oprocentowania Obligacji Serii F jest równa stopie procentowej mającej zastosowanie do 

Obligacji PIK wyemitowanych na podstawie umowy dotyczącej warunków emisji obligacji zawartej w dniu 17 

lutego 2012 roku, tj. 14,25%, powiększonej o określoną w umowie marżę. Okresy odsetkowe Obligacji Serii F są 

półroczne i odpowiadają okresom odsetkowym Obligacji PIK. W dniu emisji Obligacji Serii F odsetki były płatne 

półrocznie w dniach 15 lutego i 15 sierpnia danego roku. Obligacje Serii F przewidują ponadto kapitalizację 

odsetek w przypadku, gdy na podstawie Umowy Dotyczącej Obligacji PIK nastąpi kapitalizacja odsetek narosłych 

od zadłużenia z tytułu Obligacji PIK. Wówczas, po dokonaniu zawiadomienia przez emitenta Obligacji Serii F, 

oprocentowanie za dany okres odsetkowy nie będzie płatne z końcem tego okresu odsetkowego, lecz w terminie 

wykupu lub wcześniejszego wykupu Obligacji Serii F na następujących zasadach: (i) w kolejnych okresach 

odsetkowych, począwszy od pierwszego dnia po upływie okresu odsetkowego, którego dotyczyło zawiadomienie, 

do terminu wykupu lub wcześniejszego wykupu, kwota skapitalizowanych odsetek będzie podlegała 

oprocentowaniu właściwemu dla kwoty głównej (wartości nominalnej) Obligacji Serii F oraz (ii) w każdym 

pierwszym dniu każdego kolejnego okresu odsetkowego, do terminu wykupu lub wcześniejszego wykupu, kwota 

skapitalizowanych odsetek będzie powiększana o kwotę narosłą z tytułu oprocentowania naliczonego zgodnie z 

punktem (i) powyżej w poprzednim okresie odsetkowym. 

Papier Dłużny Eileme 2  

Papier Dłużny Eileme 2 o wartości nominalnej 201 mln USD został wyemitowany zgodnie z prawem szwedzkim. 

Podobnie jak w przypadku Obligacji serii F, termin zapadalności, oprocentowanie oraz możliwość i warunki 

przedterminowego wykupu papieru dłużnego zostały określone przez odniesienie do odpowiednich warunków 

Obligacji PIK. 

Papiery Dłużne Eileme 3 

Papiery Dłużne Eileme 3 o wartości nominalnej 542,5 mln EUR, 500 mln USD oraz 201 mln USD zostały 

wyemitowane zgodnie z prawem szwedzkim. Termin zapadalności, oprocentowanie oraz możliwość i warunki 

przedterminowego wykupu papierów dłużnych zostały określone przez odniesienie do odpowiednich warunków 

Obligacji Senior Notes PLK oraz Obligacji PIK. 
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Podwyższenie kapitału zakładowego Metelem 

W dniu 23 maja 2014 r. Cyfrowy Polsat objął 212.000 nieuprzywilejowanych nowych udziałów („Nowe Udziały”) 

w podwyższonym kapitale zakładowym Metelem, o wartości nominalnej 1 EUR każdy i cenie emisyjnej 1.000 

EUR każdy. Łączna cena emisyjna Nowych Udziałów wyniosła 212 mln EUR. Nowe Udziały stanowią ok. 9,6% 

kapitału zakładowego Metelem i uprawniają do ok. 9,6% głosów na zgromadzeniu wspólników Metelem. Objęcie 

Nowych Udziałów zostało sfinansowane przez Cyfrowy Polsat ze środków własnych oraz środków z Umowy 

Kredytów. 

Papier Dłużny Eileme 1 

Papier Dłużny Eileme 1 został wyemitowany zgodnie z prawem szwedzkim. Papier Dłużny Eileme 1 inkorporuje 

prawo do otrzymania kwoty 283,4 mln USD wraz z odsetkami w dniu 15 lutego 2020 r. lub w innym terminie 

uzgodnionym przez Eileme 1 i Metelem. Eileme 1 może w każdym czasie spłacić całość lub część kwoty głównej 

i/lub odsetek, jeżeli powiadomi o tym Metelem z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych. Przekazane Eileme 1 

przez Metelem środki pochodziły z opisanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego Metelem. 

Objęcie obligacji Polkomtelu przez Plus TM Group SKA 

W dniu 7 lipca 2014 r. Plus TM Group SKA nabył 29 oprocentowanych obligacji imiennych serii 1/2014 

(„Obligacje 1/2014”) wyemitowanych na jej rzecz przez Polkomtel. Obligacje 1/2014 zostały wyemitowane w 

formie dokumentu i są niezabezpieczone. Wartość nominalna jednej Obligacji 1/2014 wynosi 10 mln PLN i 

odpowiada cenie emisyjnej jednej Obligacji 1/2014, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji 1/2014 wynosi 

290 mln PLN i odpowiada łącznej cenie emisyjnej Obligacji 1/2014. Oprocentowanie Obligacji 1/2014 jest 

określane na podstawie stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 6M oraz marży. Termin 

wykupu Obligacji 1/2014 przypada na dzień 31 grudnia 2020 roku. Nabycie Obligacji 1/2014 zostało 

sfinansowane przez Plus TM Group SKA ze środków własnych. 

Objęcie obligacji Plus TM Management przez Plus TM Group SKA 

W dniu 30 kwietnia 2015 roku Plus TM Group SKA objął 59 obligacji imiennych o łącznej wartości 1.150,0 mln zł 

wyemitowanych na jej rzecz przez Plus TM Management, na które składa się: 

• 15 obligacji imiennych serii 1/2015 o wartości nominalnej 50,0 mln zł każda i łącznej wartości 750,0 mln zł; 

• 14 obligacji imiennych serii 2/2015 o wartości nominalnej 20,0 mln zł każda i łącznej wartości 280,0 mln zł; 

• 10 obligacji imiennych serii 3/2015 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda i łącznej wartości 100,0 mln 

zł; oraz 

• 20 obligacji imiennych serii 4/2015 o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda i łącznej wartości 20,0 mln zł. 

Wartość nominalna obligacji odpowiada ich cenie emisyjnej. Oprocentowanie obligacji jest określane na 

podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży. Termin wykupu obligacji 

przypada na dzień 31 grudnia 2025 roku. 
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Środki pozyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone przez Plus TM Management na zapłatę ceny za 

nabycie praw do określonych znaków towarowych i wzoru przemysłowego zgodnie z umową sprzedaży praw 

własności intelektualnej zawartą w dniu 30 kwietnia 2015 roku pomiędzy Plus TM Management jako kupującym 

oraz Plus TM Group SKA jako sprzedawcą. 

4.12.2. Umowy dotyczące współpracy z Grupą LTE 

Współpraca Cyfrowego Polsatu z Mobyland oraz Polkomtelem 

(i) Wprowadzenie 

W dniu 15 grudnia 2010 roku, Cyfrowy Polsat zawarł z Mobyland umowę, której podstawowym przedmiotem było 

określenie warunków współpracy w zakresie świadczenia przez Mobyland na rzecz Cyfrowego Polsatu usług 

hurtowej transmisji danych w technologii LTE oraz HSPA/HSPA+ w oparciu o należące do Grupy LTE 

częstotliwości w pasmach 1800 MHz (LTE) i 900 MHz (HSPA/HSPA+). 

W związku z tempem wzrostu liczby abonentów korzystających ze świadczonej przez Cyfrowy Polsat usługi 

dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz tempem wzrostu średniego zużycia danych przez abonentów 

Cyfrowego Polsatu, w celu stworzenia rezerwy pakietu danych, która, w ocenie Cyfrowego Polsatu, umożliwiła 

mu w średnim okresie rozwój powyższej usługi, w dniu 27 marca 2014 roku Cyfrowy Polsat zawarł z Polkomtelem 

umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach hurtowych, na podstawie której Cyfrowy Polsat 

uzyskał możliwość nabywania usług hurtowej transmisji danych w technologii LTE, HSPA/HSPA+ oraz EDGE w 

oparciu o własną sieć mobilną Polkomtelu oraz sieć mobilną eksploatowaną przez Polkomtel na podstawie 

odrębnych umów z Grupą LTE. 

Ponadto, w dniu 27 marca 2014 roku, Cyfrowy Polsat zawarł z Mobyland oraz z Polkomtelem odrębne 

porozumienia, w których określone zostały: (i) zasady wzajemnych rozliczeń między stronami z tytułu 

świadczonych na rzecz Cyfrowego Polsatu usług hurtowej transmisji danych; oraz (ii) w przypadku porozumienia 

Cyfrowego Polsatu z Polkomtelem, zasady alokacji i rozliczania ruchu realizowanego przez abonentów 

Cyfrowego Polsatu w oparciu o usługi hurtowej transmisji danych świadczone na rzecz Cyfrowego Polsatu przez 

Mobyland oraz Polkomtel. 

Następnie, w związku z dynamicznym wzrostem bazy użytkowników Cyfrowego Polsatu i zużyciem zamówionych 

bezpośrednio w Mobyland pakietów danych, w dniu 3 marca 2015 roku, Cyfrowy Polsat zawarł porozumienie z 

Polkomtelem na mocy którego złożył zamówienie na pakiety danych (obejmujące niezużytą cześć pakietów 

danych z poprzedniego zamówienia złożonego do Polkomtel) uprawniające je do niższej ceny GB oraz ich 

wykorzystania w sieci Mobyland, we własnej sieci mobilnej Polkomtelu oraz w sieci mobilnej eksploatowanej 

przez Polkomtel na podstawie odrębnych umów z Grupą LTE. 

(ii) Współpraca Cyfrowego Polsatu z Mobyland 

Umowa Hurtowej Transmisji Danych 

W dniu 15 grudnia 2010 roku, Cyfrowy Polsat zawarł z Mobyland umowę, której podstawowym przedmiotem jest 

określenie warunków współpracy w zakresie świadczenia przez Mobyland na rzecz Cyfrowego Polsatu usług 

hurtowej transmisji danych w technologii LTE oraz HSPA/HSPA+ w oparciu o należące do Grupy LTE 
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częstotliwości w pasmach 1800 MHz (LTE) i 900 MHz (HSPA/HSPA+) („Umowa Hurtowej Transmisji Danych 

CP-MBL”, a na potrzeby niniejszego punktu, „Umowa”). 

Umowa może zostać rozwiązana, między innymi: (i) przez Mobyland w przypadku prawomocnej decyzji 

uchylającej decyzję Prezesa UKE dotyczącą rezerwacji częstotliwości w paśmie 1800 MHz lub 900 MHz, albo 

zmieniającą takie rezerwacje częstotliwości w sposób uniemożliwiający lub ograniczający możliwość realizacji 

Umowy przez Mobyland; (ii) przez każdą ze stron w przypadku istotnego naruszenia warunków Umowy, z 

zachowaniem co najmniej 60-dniowego okresu wypowiedzenia, przy braku usunięcia naruszenia w terminie 30 

dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, oraz (iii) przez każdą ze stron z zachowaniem co najmniej 12-

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Porozumienia Cyfrowego Polsatu z Mobyland 

W dniu 28 września 2012 roku, Cyfrowy Polsat zawarł z Mobyland porozumienie zmieniające Umowę 

(„Porozumienie I CP-MBL”). Do dnia jego podpisania, Cyfrowy Polsat złożył na podstawie Umowy dwa 

zamówienia na łączny zakup usługi transmisji danych o wielkości 25 mln GB. Na mocy Porozumienia I CP-MBL, 

Cyfrowy Polsat złożył zamówienie nr 3 na zakup usługi transmisji danych o łącznej wielkości 31 mln GB za łączną 

cenę 204,7 mln PLN netto (tj. za cenę jednostkową równą 0,00645 PLN netto za 1 MB), przy czym kwota 139.1 

mln PLN netto, obejmująca zapłacone przez Cyfrowy Polsat do dnia 31 sierpnia 2012 roku raty za 

niewykorzystane części dwóch pierwszych zamówień do Umowy, została zaliczona na poczet płatności za 

zamówienie nr 3. Na łączną wielkość zamówienia nr 3 składało się: (i) niewykorzystana do dnia 31 sierpnia 2012 

roku część pakietów danych objętych dwoma pierwszymi zamówieniami; oraz (ii) nowo zamawiane pakiety 

danych w ramach zamówienia nr 3 („Usługi do Wykorzystania”). 

W dniu 27 marca 2014 roku, Cyfrowy Polsat zawarł z Mobyland porozumienie do Umowy Hurtowej Transmisji 

Danych CP-MBL („Porozumienie II CP-MBL”), w którym strony uzgodniły, że w przypadku złożenia spółce 

Mobyland w terminie do dnia 30 marca 2014 roku: 

 przez Cyfrowy Polsat, zamówienia nr 4 na podstawie Umowy Hurtowej Transmisji Danych CP-

MBL; albo 

 przez Polkomtel, na podstawie umowy z Cyfrowym Polsatem, zamówienia usług hurtowej 

transmisji danych (dotyczącego świadczenia usług hurtowej transmisji danych przez Mobyland 

na rzecz Cyfrowego Polsatu, za pośrednictwem Polkomtelu), 

o łącznej wielkości nie mniejszej niż 51 mln GB, cena jednostkowa za transmisję 1 MB danych na podstawie 

Umowy Hurtowej Transmisji Danych CP-MBL zostanie obniżona do 0,00477 PLN netto. 

W związku z Umową o Świadczenie Usług na Warunkach Hurtowych CP-PLK oraz porozumieniem do tej umowy 

zawartymi przez Cyfrowy Polsat i Polkomtel, opisanymi poniżej, na podstawie porozumienia do zawartej przez 

Polkomtel i spółkę Mobyland Umowy o Świadczenie Usług na Warunkach Hurtowych PLK-MBL, w dniu 27 marca 

2014 roku Polkomtel złożył spółce Mobyland zamówienie nr 3 do Umowy o Świadczenie Usług na Warunkach 

Hurtowych PLK-MBL, w skład którego wchodzi zamówienie usług hurtowej transmisji danych na potrzeby 

Cyfrowego Polsatu. 
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W związku z powyższym, na mocy Porozumienia II CP-MBL, cena jednostkowa za transmisję 1 MB danych dla 

usługi transmisji danych w ramach Usługi do Wykorzystania na podstawie Umowy Hurtowej Transmisji Danych 

CP-MBL została obniżona do 0,00477 PLN netto za 1 MB, z dotychczasowego poziomu 0,00645 PLN netto za 1 

MB,, a pozostające do wykorzystania usługi transmisji danych przeliczone zgodnie z obniżoną ceną jednostkową. 

Tym samym, w wyniku Porozumienia II CP-MBL, wielkość Usługi do Wykorzystania wzrosła do 20,1 mln GB. 

Dodatkowo, Cyfrowy Polsat został zwolniony z części opłat należnych Mobyland na podstawie Porozumienia I 

CP-MBL. Z końcem listopada 2014 roku, powyższe Usługi do Wykorzystania zostały zużyte przez Cyfrowy Polsat 

a Cyfrowy Polsat korzysta z sieci Mobyland wyłącznie za pośrednictwem Polkomtel. 

(iii) Współpraca Cyfrowego Polsatu z Polkomtelem 

Umowa o świadczenie usług na warunkach hurtowych 

W dniu 27 marca 2014 roku, Cyfrowy Polsat i Polkomtel zawarły umowę o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych na warunkach hurtowych („Umowa o Świadczenie Usług na Warunkach Hurtowych CP-

PLK”, a na potrzeby niniejszego punktu, „Umowa”). Umowa ustala (i) warunki współpracy w zakresie 

zapewnienia na rzecz Cyfrowego Polsatu świadczenia usług hurtowej transmisji danych przez Polkomtel, oraz (ii) 

warunki udostępniania przez Cyfrowy Polsat innym podmiotom usług hurtowej transmisji danych nabywanych od 

Polkomtelu na podstawie Umowy. Strony ustaliły, że datą obowiązywania umowy jest dzień 1 stycznia 2014 roku. 

Zgodnie z Umową, Cyfrowy Polsat może w każdym czasie złożyć Polkomtelowi zamówienie na usługi transmisji 

danych. Strony ustaliły, że minimalna wielkość pierwszego zamówienia wyniesie 61 mln GB. Każde kolejne 

zamówienie musi być złożone w wielkości wynoszącej 1 mln GB lub jej wielokrotności. Okres na wykorzystanie 

każdego zamówienia wynosi 36 miesięcy od chwili jego przyjęcia przez Polkomtel.  

Umowa zobowiązuje Polkomtel do umożliwienia Cyfrowemu Polsatowi korzystania z usług transmisji danych w 

technologii LTE, HSPA+, HSPA oraz EDGE, w oparciu o własną sieć mobilną Polkomtelu oraz sieć mobilną 

eksploatowaną przez Polkomtel na podstawie odrębnych umów z Grupą LTE. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana: (i) przez Cyfrowy Polsat z 

zachowaniem co najmniej 5-miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku rozwiązania przez Mobyland 

odrębnej umowy zawartej z Polkomtelem, z powodu przejęcia kontroli nad Polkomtelem; oraz (ii) przez każdą ze 

stron z zachowaniem co najmniej 12-miesięcznego terminu wypowiedzenia (przy czym żadna ze stron nie jest 

uprawniona do rozwiązania Umowy w tym trybie w okresie 36-miesięcy liczonych od dnia 1 stycznia 2014 roku). 

Ponadto Umowa może, między innymi, zostać rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia przez: 

 Cyfrowy Polsat: (i) w przypadku wydania prawomocnej decyzji Prezesa UKE uchylającej 

decyzję dotyczącą rezerwacji częstotliwości wskazanych w Umowie lub zmieniającej te 

rezerwacje w sposób uniemożliwiający lub ograniczający możliwość wykonywania Umowy 

przez Polkomtel; (ii) w przypadku ograniczenia lub utraty uprawnienia do korzystania przez 

Mobyland z pasma 1800 MHz lub 900 MHz należących do Aero2 i CenterNet (obecnie Aero2) 

lub z infrastruktury sieciowej na podstawie umowy zawartej z Aero2, oraz (iii) jeśli, w 

przypadkach określonych Umową, Polkomtel nie będzie świadczył usług przez określony czas; 

oraz 
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 Polkomtel: (i) w przypadku naruszenia przez Cyfrowy Polsat określonych w Umowie warunków 

udostępniania przez Cyfrowy Polsat innym podmiotom usług transmisji danych nabywanych od 

Polkomtelu na podstawie Umowy; oraz (ii) w przypadku opóźnienia się przez Cyfrowy Polsat w 

uiszczeniu płatności należnych Polkomtelowi z tytułu Umowy. 

Porozumienia Cyfrowego Polsatu z Polkomtelem 

W dniu podpisania Umowy o Świadczenie Usług na Warunkach Hurtowych CP-PLK (tj. 27 marca 2014 roku), 

Cyfrowy Polsat zawarł z Polkomtelem dodatkowe porozumienie do tej umowy („Porozumienie I CP-PLK”). Na 

podstawie Porozumienia I CP-PLK, Cyfrowy Polsat złożył Polkomtelowi, w dniu podpisania porozumienia, 

zamówienie nr 1 na zakup usługi hurtowej transmisji danych o wielkości 61 mln GB, za łączną cenę 298,0 mln 

PLN netto (tj. za cenę jednostkową wynoszącą 0,00477 PLN netto za 1 MB) – ze skutkiem na dzień 1 stycznia 

2014 roku – obejmujące: (a) przewidziane Porozumieniem II CP-MBL zamówienie na zakup usługi transmisji 

danych świadczonej przez Mobyland na rzecz Cyfrowego Polsatu za pośrednictwem Polkomtelu (zobacz sekcję 

„Współpraca Cyfrowego Polsatu z Mobyland oraz Polkomtelem—Współpraca Cyfrowego Polsatu z Mobyland—

Porozumienia Cyfrowego Polsatu z Mobyland” w niniejszym punkcie 4.12.2 powyżej); oraz (b) nowo zamawiane 

wielkości usługi transmisji danych świadczonej bezpośrednio przez Polkomtel w oparciu o własną sieć mobilną 

Polkomtelu. Porozumienie I CP-PLK określa zasady wzajemnych rozliczeń stron z tytułu zamówienia nr 1 oraz 

zasady alokacji i rozliczania ruchu realizowanego przez abonentów Cyfrowego Polsatu w oparciu o usługi 

hurtowej transmisji danych świadczone na rzecz Cyfrowego Polsatu przez Mobyland oraz Polkomtel na 

podstawie, odpowiednio, Umowy Hurtowej Transmisji Danych CP-MBL oraz Umowy o Świadczenie Usług na 

Warunkach Hurtowych CP-PLK. Na mocy Porozumienia I CP-PLK, płatności z tytułu zamówienia nr 1 są 

dokonywane przez Cyfrowy Polsat na rzecz Polkomtelu w miesięcznych ratach, których wysokość została 

ustalona w porozumieniu, od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku. 

W dniu 3 marca 2015 roku, Cyfrowy Polsat zawarł z Polkomtelem porozumienie do Umowy („Porozumienie II 

CP-PLK”). Na podstawie Porozumienia II CP-PLK, Cyfrowy Polsat złożył Polkomtelowi, w dniu podpisania tego 

porozumienia, zamówienie nr 2 na zakup usługi hurtowej transmisji danych o wielkości 601 mln GB, za łączną 

cenę 1.442,2 mln PLN netto (tj. za cenę jednostkową wynoszącą 2,40 PLN netto za 1 GB) – ze skutkiem na dzień 

1 stycznia 2015 roku – obejmujące: (a) nowo zamawiane wielkości usługi transmisji danych świadczonej przez 

Polkomtel na rzecz Cyfrowego Polsatu; oraz (b) zamówione a nie zużyte usługi transmisji danych w ramach 

Porozumienia I CP-PLK. Porozumienie II CP-PLK określa zasady wzajemnych rozliczeń stron z tytułu 

zamówienia nr 2 dla ruchu realizowanego przez abonentów Cyfrowego Polsatu w oparciu o usługi hurtowej 

transmisji danych świadczone na rzecz Cyfrowego Polsatu przez Polkomtel, we własnej sieci mobilnej 

Polkomtelu oraz w sieci mobilnej eksploatowanej przez Polkomtel na podstawie odrębnych umów z Grupą LTE, 

na podstawie Umowy. Na mocy Porozumienia II CP-PLK, płatności z tytułu zamówienia nr 2 są dokonywane 

przez Cyfrowy Polsat na rzecz Polkomtelu w miesięcznych ratach, których wysokość została ustalona w 

Porozumieniu II CP-PLK, od stycznia 2015 roku do grudnia 2018 roku. Jednocześnie w ramach Porozumienia II 

CP-PLK strony ustaliły, że w przypadku gdy Mobyland uruchomi usługi hurtowe na kolejnych częstotliwościach 

własnych lub do których uzyska prawo korzystania, a następnie rozszerzy świadczony zakres usługi transmisji 

danych o te nowe częstotliwości, analogicznie Polkomtel je udostępni Cyfrowemu Polsatowi w ramach 

zamówionych usług transmisji danych. 
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(iv) Współpraca Polkomtelu z podmiotami z Grupy LTE 

Wprowadzenie 

Mobyland świadczy na rzecz Polkomtelu usługi mobilnej transmisji danych na warunkach hurtowych w oparciu o 

technologie LTE oraz HSPA+. Ponadto, na bazie częstotliwości należących do Grupy LTE oraz Polkomtelu, 

Aero2 oraz Polkomtel wspólnie projektują i rozwijają sieć mobilną dedykowaną do świadczenia usług i sprzedaży 

produktów opartych o transmisję danych w technologii LTE (na bazie pasma 1800 MHz), technologii 

HSPA/HSPA+ (na bazie pasma 900 MHz i 2100 MHz) oraz w technologii EDGE (na bazie pasma 900 MHz i 1800 

MHz). 

Zawarcie umów określających warunki współpracy Polkomtelu z Mobyland (w zakresie usługi mobilnej transmisji 

danych na warunkach hurtowych) oraz Aero2 (w zakresie wspólnego projektowania i rozwoju sieci mobilnej), 

poprzedzone zostało podpisaniem przez Polkomtel listów intencyjnych z Mobyland oraz Aero2, a następnie 

uzyskaniem opinii niezależnego doradcy finansowego, Booz & Company GmbH, potwierdzającej, że 

postanowienia tych umów odpowiadają warunkom jakie byłyby wynegocjowane przez niezależne strony (at arm’s 

length) i nie są krzywdzące dla Grupy Metelem, a ponadto, w zakresie umowy o świadczenie usług mobilnej 

transmisji danych na warunkach hurtowych, że jej warunki nie są mniej korzystne, z perspektywy Grupy Metelem, 

niż warunki jakiejkolwiek umowy o udostępnienie częstotliwości lub usług mobilnej transmisji danych na 

warunkach hurtowych zawartej przez Grupę LTE z Cyfrowym Polsatem lub którąkolwiek ze spółek zależnych lub 

powiązanych Cyfrowego Polsatu. 

Według stanu na dzień 31 marca 2015 roku, eksploatowana przez Grupę LTE sieć LTE/HSPA+, rozwijana 

wspólnie z Polkomtelem, składała się z 4.945 stacji bazowych działających w technologii HSPA+, około 4.200 

stacji bazowych działających w technologii LTE na bazie pasma 1800 MHz oraz ponad 1.000 stacji bazowych 

działających w technologii LTE na bazie pasma 800 MHz, które to stacje, w połączeniu ze stacjami bazowymi 

Polkomtelu działającymi w paśmie 2100 MHz, obejmowały swym zasięgiem 99% populacji Polski w technologii 

HSPA+ (na zewnątrz) oraz ponad 90% populacji Polski w technologii LTE (na zewnątrz). 

Umowa o świadczenie usług na warunkach hurtowych 

W dniu 9 marca 2012 roku, Mobyland i Polkomtel zawarły umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na 

warunkach hurtowych („Umowa o Świadczenie Usług na Warunkach Hurtowych PLK-MBL”, a na potrzeby 

niniejszego punktu, „Umowa”). Umowa ustala: (i) warunki współpracy w zakresie zapewniania Polkomtelowi 

dostępu do publicznej ruchomej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Mobyland („Sieć Mobyland”), (ii) 

warunki świadczenia przez Mobyland na rzecz Polkomtel szczegółowo określonych usług hurtowej transmisji 

danych w technologiach LTE i WCDMA (obejmującej technologię HSPA+), oraz (iii) warunki udostępniania przez 

Polkomtel innym podmiotom korzystającym z sieci Polkomtel, w tym Cyfrowemu Polsatowi, usług hurtowej 

transmisji danych nabywanych od Mobyland na podstawie Umowy. 

Zgodnie z Umową, Polkomtel może w każdym czasie złożyć Mobyland zamówienie na usługi transmisji danych. 

Każde zamówienie musi być złożone w wielkości wynoszącej 1 mln GB lub jej wielokrotności. Okres na 

wykorzystanie każdego zamówienia wynosi 36 miesięcy kalendarzowych od chwili jego przyjęcia przez 

Mobyland. Mobyland nie może odmówić przyjęcia zamówienia, chyba, że zostanie ono złożone na więcej niż 51 
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mln GB w określonym okresie rocznym, a Mobyland nie będzie posiadał technicznej możliwości jego 

zrealizowania. 

Wynagrodzenie należne Mobyland za usługi transmisji danych objęte danym zamówieniem ustalane jest w 

oparciu o przewidziane w Umowie stawki rozliczeniowe, z zastrzeżeniem upustów zależnych od złożonych 

zamówień. Płatności za każde zamówienie dokonywane są w równych miesięcznych ratach, przy czym liczba rat 

nie może być mniejsza niż dwanaście. 

Jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie będzie obowiązywało żadne zamówienie, wówczas, w przypadku 

wezwania przez Mobyland, Polkomtel złoży odpowiednie zamówienie (nie później niż w terminie 30 dni od 

takiego wezwania). 

Umowa zobowiązuje Mobyland do umożliwienia Polkomtelowi korzystania z usług transmisji danych w technologii 

LTE oraz technologii WCDMA (obejmującej technologię HSPA+), w obu przypadkach realizowanej w oparciu o 

istniejącą w danym czasie Sieć Mobyland. Ponadto, Mobyland zobowiązał się dołożyć wszelkich starań, aby, 

między innymi: (a) uwzględnić zgłaszane przez Polkomtel potrzeby w planowaniu pokrycia zasięgiem 

geograficznym Sieci Mobyland kolejnych obszarów oraz planowania pojemności Sieci Mobyland; (b) Sieć 

Mobyland niezbędna do świadczenia usług na rzecz Polkomtelu była systematycznie rozbudowywana z 

uwzględnieniem potrzeb wynikających ze wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne Polkomtelu; 

oraz aby (c) wykorzystanie pojemności Sieci Mobyland przez inne podmioty nie powodowało pogorszenia jakości 

usług transmisji danych świadczonych na rzecz Polkomtelu. Polkomtel może, na warunkach określonych w 

Umowie, odsprzedawać innym podmiotom korzystającym z sieci Polkomtel, w tym Cyfrowemu Polsatowi, usługi 

transmisji danych nabywane od Mobyland na podstawie Umowy. 

Umowa została zawarta na okres pięciu lat. Jeżeli na co najmniej dwa lata przed upływem tego okresu żadna ze 

stron nie zgłosi zamiaru zakończenia współpracy z jego upływem, Umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu 

na kolejny okres pięciu lat. Według stanu na datę Memorandum Ofertowego automatyczne przedłużenie Umowy 

w tym trybie już nastąpiło. Jeżeli na co najmniej dwa lata przed upływem kolejnego okresu pięcioletniego żadna 

ze stron nie zgłosi zamiaru zakończenia współpracy z jego upływem, po zakończeniu tego okresu Umowa 

przekształci się w Umowę zawartą na czas nieokreślony, którą każda ze stron będzie mogła wypowiedzieć z 

zachowaniem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

Umowa może, między innymi, zostać rozwiązana przez Polkomtel, bez zachowania terminu wypowiedzenia, w 

przypadku (i) wydania prawomocnej decyzji Prezesa UKE uchylającej decyzję dotyczącą rezerwacji 

częstotliwości z zakresu pasma 1800 MHz lub pasma 900 MHz przyznanych Grupie LTE lub zmieniającą te 

rezerwacje w sposób uniemożliwiający lub ograniczający Mobyland realizację Umowy, (ii) ograniczenia lub utraty 

uprawnienia do korzystania przez Mobyland z pasma 1800 MHz lub pasma 900 MHz na podstawie umów 

zawartych z Aero2 i CenterNet (obecnie Aero2) lub z infrastruktury sieciowej na podstawie umowy zawartej z 

Aero2 oraz (iii) jeśli, w przypadkach określonych Umową, Mobyland nie będzie świadczył usług przez określony 

czas. 

Umowa może, między innymi, zostać rozwiązana przez Mobyland, z zachowaniem co najmniej 

sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku przejęcia kontroli nad Polkomtelem przez 

konkurencyjnego operatora telekomunikacyjnego (zgodnie z definicją zawartą w Umowie), pod warunkiem 

złożenia wypowiedzenia w terminie trzech miesięcy od daty przejęcia kontroli. Ponadto, Umowa może zostać 
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rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem co najmniej 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w 

przypadku naruszenia istotnych warunków Umowy przez drugą stronę, jeżeli, mimo wezwania do usunięcia 

naruszenia, druga strona nie usunęła go w terminie 30 dni roboczych od daty wezwania. 

Porozumienia Polkomtela z Mobylandem 

W dniu 27 marca 2014 roku, Polkomtel zawarł ze spółką Mobyland porozumienie do Umowy („Porozumienie I 

PLK-MBL”). Do dnia jego podpisania, Polkomtel złożył na podstawie Umowy dwa zamówienia na łączny zakup 

usługi transmisji danych o wielkości 33 mln GB, za łączną cenę 222.0 mln PLN netto. Na mocy Porozumienia I 

PLK-MBL, strony określiły warunki zamówienia nr 3 do Umowy na zakup usługi transmisji danych o wielkości 

306 mln GB. Strony ustaliły, iż okres na wykorzystanie zamówienia nr 3 wyniesie 36 miesięcy licząc od dnia 1 

stycznia 2014 roku. 

Polkomtel złożył zamówienie nr 3 do Umowy w dniu zawarcia Porozumienia I PLK-MBL, tj. 27 marca 2014 roku, a 

Mobyland to zamówienie przyjął. Zgodnie z Porozumieniem I PLK-MBL, zamówienie nr 3 dotyczyło zakupu usługi 

transmisji danych o wielkości 306 mln GB, przy czym wielkość ta obejmowała: (a) niewykorzystane przez 

Polkomtel, na dzień 31 grudnia 2013 roku, usługi transmisji danych objęte złożonym w 2012 roku zamówieniem 

nr 2 do Umowy, oraz (b) nowo zamawiane wielkości usługi transmisji danych złożone spółce Mobyland przez 

Polkomtel, w związku ze złożonym Polkomtelowi przez Cyfrowy Polsat, na podstawie Umowy o Świadczenie 

Usług na Warunkach Hurtowych CP-PLK, zamówieniem przewidzianym Porozumieniem II CP-MBL oraz w 

Porozumieniu I CP-PLK („Zamówienie I CP-PLK”) (zobacz sekcję „Współpraca Cyfrowego Polsatu z Mobyland 

oraz Polkomtelem—Współpraca Cyfrowego Polsatu z Mobyland—Porozumienia Cyfrowego Polsatu z Mobyland” 

w niniejszym punkcie 4.12.2 powyżej). Łączna wartość zamówienia nr 3 wynosiła 1.442,3 mln PLN netto, 

natomiast średnia cena jednostkowa za 1 MB objęty zamówieniem nr 3 (uwzględniając wchodzące w skład 

zamówienia nr 3 niewykorzystane usługi transmisji danych objęte zamówieniem nr 2 do Umowy oraz Zamówienie 

I CP-PLK) wynosiła 0,0046031 PLN netto za 1MB, przy czym cena ta uwzględniała rabat na rzecz Polkomtelu. 

Po wykorzystaniu usług transmisji danych objętych zamówieniem nr 3, zgodnie z Umową i Porozumieniem I PLK-

MBL, przy składaniu kolejnych zamówień do Umowy Polkomtel będzie uprawniony do otrzymania dalszych 

rabatów w ograniczonym zakresie. 

Płatności z tytułu zamówienia nr 3 są dokonywane przez Polkomtel w miesięcznych ratach, których wysokość 

została ustalona w Porozumieniu I PLK-MBL, od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku. 

W dniu 3 marca 2015 roku, Polkomtel zawarł z Mobylandem porozumienie do Umowy („Porozumienie II PLK-

MBL”). Na podstawie Porozumienia II PLK-MBL, Polkomtel złożył Mobylandowi, w dniu podpisania tego 

porozumienia, zamówienie nr 4 na zakup usługi hurtowej transmisji danych o wielkości 1.572 mln GB, za łączną 

cenę 3.772,0 mln PLN netto (tj. za cenę jednostkową wynoszącą 2,40 PLN netto za 1 GB) – ze skutkiem na dzień 

1 stycznia 2015 roku – obejmujące: (a) nowo zamawiane wielkości usługi transmisji danych świadczonej przez 

Mobyland na rzecz Polkomtel (z prawem odsprzedaży do innych podmiotów korzystających z sieci Polkomtel, w 

tym do Cyfrowego Polsatu); oraz (b) zamówione a nie zużyte usługi transmisji danych w ramach Porozumienia I 

PLK-MBL. Porozumienie II PLK-MBL określa zasady wzajemnych rozliczeń stron z tytułu zamówienia nr 4 dla 

ruchu realizowanego przez abonentów Polkomtel oraz innych podmiotów korzystających z sieci Polkomtel, w tym 

Cyfrowego Polsatu, w oparciu o usługi hurtowej transmisji danych świadczone na rzecz Polkomtel przez 

Mobyland w Sieci Mobyland na podstawie Umowy. Na mocy Porozumienia II PLK-MBL, płatności z tytułu 
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zamówienia nr 4 będą dokonywane przez Polkomtel na rzecz Mobylandu w miesięcznych ratach, których 

wysokość została ustalona w Porozumieniu II PLK-MBL, od stycznia 2015 roku do grudnia 2018 roku. 

Jednocześnie w ramach Porozumienia II PLK-MBL strony ustaliły, że w przypadku gdy Mobyland uruchomi usługi 

hurtowe na kolejnych częstotliwościach własnych lub do których uzyska prawo korzystania, rozszerzy 

świadczony zakres usługi transmisji danych o te nowe częstotliwości. 

(v) Umowa o współużytkowanie sieci 

W następstwie podpisanego w dniu 29 listopada 2011 roku przez Polkomtel oraz Aero2 listu intencyjnego, w dniu 

30 marca 2012 roku, Aero2 i Polkomtel zawarły umowę o współpracy w zakresie wzajemnego świadczenia usług 

z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej („Umowa Współużytkowania Sieci”, a na potrzeby 

niniejszego punktu, „Umowa”).  

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy Polkomtelem i Aero2 w zakresie budowy, 

współużytkowania i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej Polkomtel i Aero2 na potrzeby prowadzenia 

przez nie działalności telekomunikacyjnej, oraz wzajemnego świadczenia usług przez strony w oparciu o ich 

infrastrukturę telekomunikacyjną i częstotliwości posiadane przez Polkomtel oraz Grupę LTE. 

Celem Umowy jest umożliwienie obu stronom obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej, a 

także jej optymalizację technologiczną oraz polepszenie jakości usług telekomunikacyjnych świadczonych przez 

strony. 

Na podstawie Umowy, każda ze stron zobowiązała się do świadczenia na rzecz drugiej strony określonych usług: 

(i) usług typu RAN; (ii) usług typu Site oraz (iii) usług transmisji Site (w połączeniu z usługą typu Site). 

W zakres usług typu RAN wchodzi (i) stworzenie i utrzymanie warunków technicznych dla nadawania sygnału 

radiowego na stacjach bazowych; (ii) przesyłania przez stronę świadczącą usługę danych strony korzystającej z 

usługi do punktu połączenia sieci transmisyjnych obu stron w celu umożliwienia stronie korzystającej z usługi 

realizacji usług transmisji głosowej, transmisji danych oraz SMS na rzecz klientów tej strony, a także (iii) 

stworzenie i utrzymanie warunków technicznych dla stacji bazowych. Realizacja usług typu RAN jest uzależniona 

od pozyskania przez strony wymaganych zgód i pozwoleń. 

W przypadku usług typu Site każda ze stron zobowiązała się do wynajęcia drugiej stronie, za opłatą określoną 

każdorazowo w zamówieniu, powierzchni na swoich stacjach bazowych, w celu zainstalowania na tej powierzchni 

przez najemcę (na koszt najemcy) określonych w zamówieniu urządzeń nadawczo-odbiorczych, w szczególności 

umożliwiających obsługę technologii LTE bądź HSPA+. 

Strona składająca zamówienie na usługę typu Site, może także zamówić usługę transmisji Site obejmującą usługi 

transmisji ruchu strony korzystającej od stacji bazowej do własnej sieci rdzeniowej. 

Umowa ma charakter umowy ramowej, a dokładny zakres usług świadczonych przez strony jest określany w 

zamówieniach składanych przez nie w ramach Umowy, przy czym żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności 

za nieprzyjęcie zamówienia złożonego przez drugą stronę. Każde zamówienie ma, w szczególności, określać 

rodzaj zamawianych usług oraz okres świadczenia usług.  
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Łączne wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia każdej z usług jest ustalane na podstawie jednostkowej 

ceny za daną usługę świadczonej w ramach jednej stacji bazowej, przemnożonej przez liczbę lokalizacji stacji 

bazowych (na potrzeby niniejszego punktu, „Lokalizacja”), w których świadczone będą usługi przy czym cena 

jednostkowa uzależniona jest od rodzaju tych usług, w tym rodzaju i liczby systemów oraz zastosowanej 

technologii, a także od ewentualnych inwestycji strony świadczącej usługę w daną Lokalizację. Wynagrodzenie 

należne jest stronom także za gotowość do świadczenia zamówionych usług. Umowa szczegółowo określa też 

zasady naprawiania przez strony powstałych szkód oraz rozliczeń między stronami w przypadku zaistnienia 

szkody. 

Umowa została zawarta na okres pięciu lat. Jeżeli na co najmniej rok przed upływem tego terminu żadna ze stron 

nie zgłosi zamiaru zakończenia współpracy, Umowa ulega przedłużeniu na okres kolejnych pięciu lat. Według 

stanu na datę Memorandum Ofertowego automatyczne przedłużenie Umowy w tym trybie już nastąpiło. Jeżeli na 

co najmniej rok przed upływem okresu kolejnych pięciu lat żadna ze stron nie zgłosi zamiaru zakończenia 

współpracy, Umowa ulega przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony, która może zostać 

wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Umowa może ponadto zostać rozwiązana przez każdą ze stron, bez zachowania okresów wypowiedzenia, 

między innymi, gdy na skutek ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego:  

 którakolwiek ze stron utraci rezerwację częstotliwości (w sposób, który będzie uniemożliwiał 

współpracę stron w zakresie usług typu RAN) lub pozwolenia radiowe niezbędne dla 

korzystania z usługi typu RAN w poszczególnych Lokalizacjach (w części dotyczącej tych 

Lokalizacji); oraz  

 którakolwiek ze stron, CenterNet (obecnie Aero2) lub Mobyland, utracą pozwolenie radiowe 

niezbędne dla korzystania z usługi typu SITE w poszczególnych Lokalizacjach (w części 

dotyczącej tych Lokalizacji). 

Ponadto, Umowa stanowi, iż strona świadcząca usługi na rzecz drugiej strony będzie uprawniona do rozwiązania 

Umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w części dotyczącej określonych Lokalizacji, 

jeżeli z przyczyn niezależnych od niej prowadzenie dotychczasowej działalności z wykorzystaniem danej 

Lokalizacji nie będzie możliwe lub będzie wiązało się z trudnymi do przezwyciężenia przeszkodami albo stanie 

się oczywiście nieopłacalne, przy czym, o ile będzie to możliwe, strona świadcząca Usługę zaproponuje drugiej 

stronie inną, porównywalną Lokalizację. 

Dodatkowo, w przypadku przejęcia przez podmiot trzeci kontroli nad stroną Umowy, druga strona może, z 

zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, wypowiedzieć Umowę w całości, lub części dotyczącej 

Usług świadczonych przez nią na rzecz strony, nad którą została przejęta kontrola. 

W latach 2012–2014 Aero2 składał Polkomtelowi zamówienia do Umowy określające rodzaj i szczegółowy zakres 

zamawianych usług, w związku z którymi, w ramach współpracy pomiędzy stronami na podstawie Umowy, 

Polkomtel inwestował w budowę rozwijanej wspólnie z Grupą LTE sieci LTE/HSPA+. Zgodnie z zamówieniami 

powyższe usługi będą świadczone w każdej Lokalizacji przez okres co najmniej pięciu lat liczonych od daty, w 

której Polkomtel zgłosi gotowość świadczenia usług w danej Lokalizacji. 
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(vi) Dodatkowe uzgodnienia dotyczące podmiotów z Grupy LTE oraz ich współpracy z Polkomtelem 

W związku z finansowaniem uzyskanym na podstawie Umowy Kredytów PLK oraz Umów Dotyczących Obligacji 

PLK (zobacz punkt 4.12.1 „Umowy finansowania” powyżej), w dniu 9 listopada 2011 roku Spartan (którego 

następcą prawnym jest Polkomtel), Ortholuck, Litenite, Spółki Eileme oraz Agent Zabezpieczeń PLK zawarli 

umowę zatytułowaną „LTE Side Agreement” („Umowa Dodatkowa LTE”).  

Umowa Dodatkowa LTE ustanowiła obowiązki zawarcia określonych umów, jak również nałożyła na Ortholuck 

oraz Litenite ograniczenia umowne w zakresie działalności Grupy LTE. 

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez Umowę Dodatkową LTE, Polkomtel utworzył spółkę celową LTE 

Holdings, która następnie przystąpiła do Umowy Dodatkowej LTE. Na udziałach LTE Holdings, stanowiących 

całość kapitału tej spółki, Polkomtel ustanowił zastaw na rzecz Agenta Zabezpieczeń PLK na zabezpieczenie 

wierzytelności wynikających z Umowy Kredytów PLK oraz Umowy Dotyczącej Obligacji Senior Notes PLK. W 

związku z zastawami ustanowionymi na udziałach Polkomtelu na rzecz Agenta Zabezpieczeń PLK, oraz 

zastawem opisanym powyżej, uprawnienia wynikające z umów opisanych poniżej stanowią formę zabezpieczenia 

wierzycieli z tytułu Umowy Kredytów PLK oraz Obligacji Senior Notes PLK, na rzecz których działa Agent 

Zabezpieczeń PLK. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Dodatkowej LTE, LTE Holdings nabyła od Ortholuck udziały stanowiące 49% 

kapitału zakładowego Litenite. Następnie pomiędzy Ortholuck oraz LTE Holdings w 2012 roku została zawarta 

umowa opcji kupna (call option) dotycząca, należących do Ortholuck, udziałów stanowiących pozostałe 51% 

kapitału zakładowego Litenite. Zgodnie z umową opcji kupna, LTE Holdings może zażądać od Ortholuck 

sprzedaży udziałów w Litenite po cenie rynkowej w przypadku niewypłacalności Aero2, CenterNet, Litenite lub 

Mobyland, naruszenia przez Aero2 lub Mobyland warunków Umowy Współużytkowania Sieci lub Umowy o 

Świadczenie Usług na Warunkach Hurtowych PLK, które uprawniałoby Polkomtel do wypowiedzenia tych umów, 

oraz w innych przypadkach określonych w tej umowie. 

Ponadto, na udziałach Litenite reprezentujących 51% kapitału zakładowego należących do Ortholuck został 

ustanowiony zastaw na rzecz Polkomtelu, który może przejąć na własność lub sprzedać udziały w Litenite w 

ramach dochodzenia zaspokojenia z przedmiotowego zastawu w przypadkach, w których możliwe będzie 

wykonanie przez LTE Holdings opcji kupna, o której mowa powyżej. Dodatkowo, w dniu 1 czerwca 2012 roku, 

Polkomtel przelał na zabezpieczenie prawa wynikające z opcji kupna i umowy zastawu na udziałach w Litenite 

Limited posiadanych przez Ortholuck na Agenta Zabezpieczeń PLK.  

W związku z ustanowionym na rzecz Agenta Zabezpieczeń PLK zastawem na udziałach w LTE Holdings, w 

przypadku wykonania określonych praw z przedmiotowego zastawu, opcja kupna może zostać wykonana, m.in. 

na polecenie Agenta Zabezpieczeń PLK. Wykonanie opcji kupna zwrotnego, o której mowa poniżej, jak również 

spłata zadłużenia z tytułu Umowy Kredytów PLK, Obligacji Senior Notes PLK oraz Obligacji PIK spowoduje 

wygaśnięcie przedmiotowej opcji kupna. 

W związku z Umową Dodatkową LTE, w 2012 roku pomiędzy spółkami Ortholuck oraz LTE Holdings została 

również zawarta umowa opcji kupna zwrotnego (call-back option), zgodnie z którą Ortholuck może żądać od LTE 

Holdings zwrotnej sprzedaży udziałów w Litenite w przypadku, w którym wskaźnik dźwigni finansowej (leverage 

ratio) określony w Umowie Kredytów PLK będzie wynosił poniżej 2,75:1, a jednocześnie nie wystąpią przesłanki 
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wykonania opcji kupna, o której mowa powyżej. Wykonanie opcji kupna w całości, jak również przejęcie lub 

sprzedaż przez Polkomtel pozostałych 51% udziałów w Litenite w wyniku realizacji przez Polkomtel umowy 

zastawu, spowoduje wygaśnięcie przedmiotowej opcji kupna zwrotnego. W Umowach Dotyczących Obligacji PLK 

(zobacz punkt 4.12.1 „Umowy finansowania” powyżej) Ortholuck zrzekł się jednak praw związanych z tą opcją do 

chwili zaspokojenia lub spłaty Obligacji Senior Notes PLK oraz Obligacji PIK. 

Umowa Dodatkowa LTE zawiera ograniczenia w zakresie: (i) rozporządzania udziałami w Litenite oraz emisji 

udziałów lub innych instrumentów, w których inkorporowane są prawa do objęcia udziałów w Litenite; (ii) 

rozporządzania przez Aero2, CenterNet, Litenite, Mobyland oraz Ortholuck swoimi aktywami; (iii) zmian 

określonych warunków Umowy Współużytkowania Sieci oraz Umowy o Świadczenie Usług na Warunkach 

Hurtowych PLK; (iv) dystrybucji środków przez Litenite (m. in. wypłaty dywidendy, umorzenia lub wykupu akcji 

własnych oraz innych sposobów transferu gotówki, spłaty określonego zadłużenia i odsetek, wypłaty 

wynagrodzenia z tytułu zarządzania, doradztwa, zaliczek oraz innych płatności do podmiotów powiązanych); (v) 

wypłaty przez Aero2, CenterNet oraz Mobyland na rzecz wspólników Litenite lub Ortholuck wynagrodzenia z 

tytułu zarządzania, doradztwa oraz innych opłat. Zgodnie z umową, ograniczenia wymienione w (iv) oraz (v) 

powyżej będą miały zastosowanie wyłącznie, jeżeli wskaźnik dźwigni finansowej (leverage ratio) określony w 

Umowie Kredytów PLK oraz analogiczny wskaźnik dla Aero2, CenterNet, Mobyland oraz Litenite będzie równy 

lub wyższy niż 2,75:1. 

Umowa Dodatkowa LTE stanowi również, że, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, Aero2, CenterNet, Litenite, 

Mobyland oraz Ortholuck nie mogą zawierać transakcji z jakimkolwiek podmiotem powiązanym z Grupą LTE (w 

tym, m.in. z podmiotami z Grupy Metelem), których całkowita wartość przekracza określony poziom, chyba, że 

warunki takiej transakcji nie są istotnie mniej korzystne dla Aero2, CenterNet, Litenite oraz Mobyland niż warunki, 

jakie mogłaby ona uzyskać w ramach porównywalnej transakcji rynkowej, dokonanej z podmiotem niebędącym 

spółką powiązaną. Dodatkowo, jeśli całkowita wartość takiej transakcji przekracza określony poziom, konieczne 

jest uzyskanie opinii niezależnego doradcy finansowego potwierdzającej, że transakcja jest uczciwa dla Aero2, 

CenterNet, Litenite oraz Mobyland z finansowego punktu widzenia lub że jej warunki nie są istotnie mniej 

korzystne, niż warunki, jakie można by uzyskać w ramach porównywalnej transakcji przeprowadzonej na 

zasadach rynkowych z podmiotem niebędącym podmiotem powiązanym z Grupą LTE. 

4.12.3. Pozostałe umowy 

Umowy udostępniania pojemności na transponderach 

W dniach 26 lutego 2009 oraz 1 października 2009 roku Cyfrowy Polsat zawarł z Eutelsat S.A. („Eutelsat”) cztery 

umowy, ze zmianami, na udostępnienie pojemności na transponderach 74, 78, 79 zlokalizowanych na satelicie 

Eutelsat Hot Bird 13B oraz na transponderze 112 zlokalizowanym na satelicie Eutelsat Hot Bird 13C. Umowy 

zostały zawarte do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

W dniu 6 lipca 2012 roku Cyfrowy Polsat zawarł z Eutelsat umowę na udostępnienie pojemności na 

transponderze C6 zlokalizowanym na satelicie Eutelsat 33A. Umowa została zawarta na okres 5 lat do dnia 30 

kwietnia 2017, jednak Cyfrowy Polsat ma możliwość przedłużenia okresu jej obowiązywania o kolejne 5 lat, o ile 

Cyfrowy Polsat wyrazi taką wolę na 6 miesięcy przed upływem pierwotnego okresu obowiązywania umowy. 
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W dniu 15 listopada 2013 Cyfrowy Polsat zawarł z Eutelsat umowę na udostępnienie 100% pojemności na 

transponderze 120 zlokalizowanym na satelicie Eutelsat Hot Bird 13C. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 

2017 roku. 

Ponadto w dniu 8 grudnia 2010 roku Telewizja Polsat zawarła umowę na dostęp do pojemności satelitarnej z 

Eutelsat, zgodnie z którą Telewizja Polsat otrzymała prawo do korzystania z transpondera 132 zlokalizowanego 

na satelicie Hot Bird 6. Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2017 roku z możliwością przedłużenia umowy 

przez Telewizję Polsat o kolejne siedem lat na tych samych warunkach. Na wniosek Eutelsat, za zgodą Telewizji 

Polsat, w dniu 29 lutego 2012 roku usługa została przeniesiona na transponder 132 zlokalizowany na satelicie 

Eutelsat Hot Bird 13C. 

W dniu 6 czerwca 2012 roku Telewizja Polsat zawarła z Eutelsat dwie umowy na przydział pojemności 

satelitarnej, zgodnie z którymi otrzymała ona prawo do korzystania z pojemności na transponderach F3 i F4 

zlokalizowanych na satelicie Atlantic Bird 1, odpowiednio do dnia 19 maja 2017 roku i do 5 czerwca 2017 roku. 

W dniu 27 czerwca 2012 roku Telewizja Polsat zawarła z Eutelsat umowę na przydział pojemności satelitarnej, 

zgodnie z którą otrzymała prawo do korzystania z pojemności na transponderze C6 zlokalizowanym na satelicie 

Eutelsat 33A, do dnia 30 czerwca 2017 roku. 

Prawem właściwym dla opisywanych umów jest prawo francuskie, zaś spory związane z umowami zostały 

poddane wyłącznej jurysdykcji sądu gospodarczego w Paryżu. 

Umowy dotyczące systemu warunkowego dostępu 

W dniu 2 listopada 2004 roku Cyfrowy Polsat zawarł z Nagravision S.A. („Nagravision”) umowę najmu, 

licencyjną, o instalację systemu warunkowego dostępu oraz sprzedaży kart SMART (z późniejszymi zmianami), 

zgodnie z którą Nagravision dostarcza Cyfrowemu Polsatowi system warunkowego dostępu (Conditional Access 

System, system CAS) wraz z niezbędnymi usługami instalacyjnymi i utrzymaniowymi, na które składa się: 

wynajem sprzętu, udzielenie licencji na oprogramowanie, wsparcie techniczne i utrzymaniowe (w tym usługi 

bezpieczeństwa), instalacja CAS oraz sprzedaż kart SMART. Cyfrowy Polsat wykorzystuje system CAS w celu 

kontrolowania dostępu widzów do poszczególnych płatnych pakietów programowych DTH. Każdy abonent, 

podpisując umowę na usługi płatnej telewizji satelitarnej, wraz z dekoderem otrzymuje kartę SMART, która 

umożliwia odbiór płatnej oferty programowej. Tytułem wynagrodzenia Cyfrowy Polsat płaci Nagravision 

miesięczną opłatę, będącą iloczynem liczby aktywnych kart SMART i stałej stawki miesięcznej. Umowa 

przewiduje, wymianę kart SMART przez Nagravision w przypadku wystąpienia naruszenia zasad 

bezpieczeństwa, które to naruszenie nie zostanie w określonym czasie usunięte. Ponadto, jeżeli system CAS 

zostanie naruszony Cyfrowemu Polsatowi przysługiwać będzie określony rabat w stosunku do uiszczanych przez 

Cyfrowy Polsat opłat miesięcznych. Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2020 roku. Nagravision może 

pisemnie wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli suma zaległości z 

tytułu wynagrodzenia po stronie Cyfrowego Polsatu jest większa niż łączna kwota ostatnich trzech faktur. 

Dodatkowo Nagravision może również pisemnie wypowiedzieć umowę z zachowaniem 12-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia m.in. w przypadku, gdy Spółka dopuści się istotnych naruszeń swoich obowiązków i nie zaniecha 

takich naruszeń w ciągu 3 miesięcy od wezwania do zaniechania takich naruszeń. Z chwilą otrzymania 

wypowiedzenia i na wniosek Cyfrowego Polsatu Nagravision ma obowiązek zapewnić Cyfrowemu Polsatowi 

wsparcie w zakresie migracji do nowego systemu warunkowego dostępu za wynagrodzeniem zgodnym z cenami 
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obowiązującymi na rynku. Prawem właściwym dla umowy jest prawo szwajcarskie, zaś spory związane z umową 

zostały poddane zapisowi na sąd polubowny London Court of International Arbitration w Londynie. 

W dniu 18 lipca 2012 roku Cyfrowy Polsat zawarł z Nagravision umowę dotyczącą instalacji elementów 

składających się na system warunkowego dostępu na dekoderach produkowanych przez Cyfrowy Polsat. 

Zgodnie z umową Nagravision udzielił Emitentowi niewyłącznej licencji do korzystania z oprogramowania 

Nagravision instalowanego oraz wykorzystywanego na dekoderach produkowanych przez Cyfrowy Polsat oraz 

zobowiązał się do świadczenia usług wsparcia technicznego w zintegrowaniu oprogramowania Nagravision z 

dekoderami Cyfrowego Polsatu. Umowa została zawarta na okres 4 lat do dnia 31 marca 2016 roku. Każda ze 

stron ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku upadłości drugiej strony, jak również w przypadku naruszenia 

istotnych postanowień umownych przez drugą stronę w sytuacji, gdy strona ta nie usunęła takich naruszeń w 

terminie wskazanym w umowie. Z tytułu udzielonej licencji Cyfrowy Polsat zobowiązany jest uiszczać opłatę 

licencyjną od każdego wyprodukowanego dekodera, który wykorzystuje oprogramowanie licencjodawcy. 

Ponadto, w przypadku zlecenia Nagravision usług wsparcia technicznego, Cyfrowy Polsat zobowiązany jest 

uiszczać na rzecz Nagravision dzienną ryczałtową opłatę integracyjna jako wynagrodzenie za takie usługi. 

Prawem właściwym dla umowy jest prawo szwajcarskie, zaś spory związane z umową zostały poddane zapisowi 

na sąd polubowny przy Szwajcarskiej Izbie Gospodarczej. 

Szczegółowe informacje na temat systemu warunkowego dostępu zostały zawarte w sekcji „Działalność na rynku 

płatnej telewizji—Technologia i infrastruktura usług płatnej telewizji—System dostępu warunkowego” punktu 4.5.1 

„Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych” powyżej. 

Umowy dotyczące naziemnej dystrybucji programu 

W dniu 29 września 2010 roku Telewizja Polsat oraz Polskie Media S.A. zawarły z TP Emitel sp. z o.o. („Emitel”) 

umowy dotyczące udostępniania naziemnych stacji do nadawania sygnału cyfrowego. Emitel zobowiązał się 

świadczyć usługi transmisji sygnału cyfrowego w technologii DVB-T w celu naziemnego rozprowadzania 

programów POLSAT, POLSAT News, TV4 i TV6 w ramach MUX-2. Umowy zostały zawarte na okres 10 lat i 

mogą zostać rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadkach określonych 

w umowach. Z tytułu świadczonych usług transmisji sygnału Emitel jest uprawniony do ryczałtowego 

miesięcznego wynagrodzenia w wysokości określonej odrębnie dla każdej z 48 stacji nadawczych, a z tytułu 

usług multipleksacji DVB-T Telewizja Polsat i Polskie Media S.A. uiszczają zryczałtowaną opłatę miesięczną. Po 

zakończeniu każdego półrocza kalendarzowego, wynagrodzenie przysługujące Emitel podlega waloryzacji o 

połowę wskaźnika inflacji. 

Emitel odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z 

umów z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności za utracone korzyści do kwoty określonej w umowach w 

stosunku do zdarzeń, jakie miały miejsce w danym roku kalendarzowym. Umowy przewidują ponadto kary 

umowne zastrzeżone na korzyść Telewizji Polsat i Polskie Media S.A. w przypadku niedostępności usług w 

odniesieniu do zdarzeń zaistniałych w danym roku kalendarzowym. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa 

Telewizji Polsat i Polskie Media S.A. do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego 

wysokość kar umownych. 
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Umowy licencyjne 

(i) Umowa licencyjna zawarta pomiędzy Cyfrowym Polsatem a Telewizją Polsat 

W dniu 30 grudnia 2011 roku Cyfrowy Polsat oraz Telewizja Polsat zawarły umowę licencyjną, z późniejszymi 

zmianami. Na podstawie umowy Telewizja Polsat udzieliła Spółce licencji na rozprowadzanie następujących 

programów: POLSAT w wersjach SD/HD, POLSAT2, POLSAT Sport w wersjach SD/HD, POLSAT Sport Extra w 

wersjach SD/HD, POLSAT Sport News, POLSAT Café, POLSAT Play, POLSAT News, POLSAT News 2, 

POLSAT Film w wersjach SD/HD, Polsat Romans, Disco Polo Music oraz Muzo.TV. 

Co do zasady licencje zostały udzielone jako licencje niewyłączne, jednakże w odniesieniu do programów 

POLSAT Sport oraz POLSAT Sport Extra Spółka uzyskała licencję wyłączną na rozprowadzanie satelitarne. 

Nabyte przez Spółkę prawa umożliwiają rozprowadzanie programów różnymi kanałami dystrybucji, w zależności 

od danego programu, obejmującymi rozprowadzanie: (i) bezprzewodowe satelitarne, (ii) poprzez ADSL, (iii) 

Internet, a także (iv) w technologii DVB-T. W przypadku rozprowadzania programów przez Internet Spółka może 

nadawać programy zarówno we własnym imieniu, jak i za pośrednictwem Redefine jako sublicencjobiorcy, w 

ramach pakietów usług serwisu IPLA. 

W zamian za udzielone licencje Telewizji Polsat przysługują miesięczne opłaty licencyjne uzależnione od 

używanych przez Spółkę kanałów dystrybucji. Za licencje udzielone na rozprowadzanie: (i) bezprzewodowe 

satelitarne, (ii) poprzez ADSL lub (iii) w technologii DVB-T – Spółka uiszcza miesięczną ryczałtową opłatę. 

Natomiast wysokość opłaty miesięcznej za licencję na rozprowadzanie programów przez Internet obliczana jest w 

oparciu o: (i) średnią miesięczną liczbę abonentów lub (ii) liczbę sprzedanych pakietów usług i udział 

oglądalności poszczególnych programów, przy czym za bezpośrednich abonentów Spółki stawka opłaty jest 

niższa niż za abonentów sublicencjobiorcy (tj. spółki Redefine). 

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 

sześciomiesięcznym wypowiedzeniem zarówno w całości, jak i w odniesieniu do poszczególnych programów. W 

określonych w umownie przypadkach strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, 

jednakże przerwy i zakłócenia w nadawaniu programów nie stanowią naruszenia umowy i mogą jedynie stanowić 

podstawę do obniżenia opłat licencyjnych. 

(ii) Umowa licencyjna zawarta pomiędzy Cyfrowym Polsatem a HBO Polska sp. z o.o. 

W dniu 4 sierpnia 2014 roku Cyfrowy Polsat zawarł z HBO Polska sp. z o.o. („HBO Polska”) umowę licencyjną 

na rozprowadzanie kanałów rozpowszechnianych przez HBO Polska i inne spółki z grupy HBO, a także na 

udostępnianie materiałów audiowizualnych z serwisu HBO GO. Na podstawie umowy, Cyfrowy Polsat otrzymał 

na okres trzech lat licencję na rozprowadzanie, zarówno w pakietach, jak i pojedynczo, programów telewizyjnych: 

HBO, HBO HD, HBO2, HBO Comedy, HBO2 HD, HBO Comedy HD, Cinemax HD i Cinemax 2 HD. Materiały 

audiowizualne z serwisu HBO GO dostarczane są przez Internet i są dostępne na zasadzie VOD w zamian za 

opłatę subskrypcyjną. 

Z tytułu opłaty licencyjnej, Cyfrowy Polsat uiszcza na rzecz HBO Polska miesięczną opłatę licencyjną za każdego 

abonenta, któremu Cyfrowy Polsat udostępnia lub na którego nakłada opłatę za dostęp do przynajmniej jednego 

z programów telewizyjnych lub materiałów w serwisie HBO GO. Wysokość miesięcznej opłaty licencyjnej jest 
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zależna od opłat nałożonych przez Cyfrowy Polsat na abonentów i nie może być niższa niż określona w umowie i 

wyrażona w USD stawka minimalna. 

Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień i 

nieusunięcia skutków naruszeń w terminie określonym w umowie. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą 

ze stron ze skutkiem natychmiastowym w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji oraz w przypadku opóźnień w 

uiszczaniu opłaty licencyjnej. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 1 stycznia 2017 roku, z 

możliwością jej automatycznego przedłużenia na kolejny trzyletni okres, chyba że jedna ze stron dokona 

wypowiedzenia umowy 6 miesięcy przed jej wygaśnięciem. 

Umowy roamingowe Polkomtelu 

(i) Umowa o roaming krajowy z P4 

W ramach usługi hurtowej roamingu krajowego świadczymy usługi połączeń głosowych, wysyłania wiadomości 

tekstowych oraz pakietowej transmisji danych (w tym MMS) dla operatora P4. Klienci P4 korzystają z sieci 

ruchomej Polkomtel od początku działalności P4 (od 2007 roku). Zawarta umowa umożliwia P4 oferowanie 

swoim abonentom możliwości wykorzystania sieci radiowej Polkomtel w obszarach, gdzie P4 nie ma własnej 

sieci. 

(ii) Umowy roamingu międzynarodowego 

Polkomtel jest stroną ponad 400 umów roamingu międzynarodowego z operatorami zagranicznych sieci 

komórkowych, na bazie których świadczy usługi głosowe, wysyłania wiadomości tekstowych i transmisji danych w 

około 200 krajach. Ponadto Polkomtel, jako pierwszy operator w Polsce, rozpoczął świadczenie usług LTE w 

roamingu. Umowy roamingowe określają, w szczególności, procedury bilingu, procedury uzgodnieniowe, zasady 

obsługi konsumenta, aspekty techniczne oraz procedury testowania, a także zasady bezpieczeństwa oraz 

sygnalizacji międzyoperatorskiej. Dodatkowo, celem zabezpieczenia przed nadużyciami telekomunikacyjnymi, 

umowy roamingowe zapewniają wymianę informacji o usługach roamingowych w czasie zbliżonym do 

rzeczywistego. Operator, którego abonent odwiedza operatora przyjmującego, płaci operatorowi przyjmującemu 

za świadczone usługi roamingowe w okresach miesięcznych, a następnie obciąża za nie opłatami swoich 

abonentów. 

Umowy roamingowe zawierane przez Polkomtel są na ogół zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać 

wypowiedziane przez którąkolwiek ze stron za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia lub wcześniej, w 

przypadku, gdy zostaną istotnie naruszone określone warunki umowy lub w przypadku niewypłacalności którejś 

ze stron umowy. Warunki poszczególnych umów różnią się w zależności od kraju operatora, z którym jest ona 

podpisana. 

W oparciu o umowy roamingowe, Polkomtel świadczy usługi roaming międzynarodowego swoim abonentom, a 

także abonentom MVNO, którzy korzystają z sieci Polkomtel. 

Umowy międzyoperatorskie 

Polkomtel jest stroną szeregu tzw. umów interkonektowych z innymi polskimi operatorami sieci mobilnych i 

stacjonarnych a także z wybranymi operatorami zagranicznymi, w celu umożliwienia swoim abonentom 
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wykonywania połączeń do abonentów tych operatorów. Zgodnie z postanowieniami umów interkonektowych 

zawieranych z polskimi operatorami, każda ze stron umowy obciąża drugą stronę umowy opłatami za 

zakańczanie połączeń we własnej sieci ustalanymi przez Prezesa UKE. 

Umowy o dostawę aparatów telefonicznych i akcesoriów 

Polkomtel jest stroną szeregu umów z zewnętrznymi dostawcami telefonów komórkowych i akcesoriów. Co do 

zasady umowy zawierają podobne postanowienie. Na ich podstawie dostawcy zobowiązują się dostarczać 

Polkomtelowi określone produkty, stosownie do składanych zamówień. Na podstawie tych umów, dostawcy 

zobowiązani są do sprzedaży Polkomtelowi produktów po cenach nie wyższych niż oferowane innym określonym 

klientom prowadzącym działalność w Polsce. Umowy o dostawę aparatów telefonicznych i akcesoriów zawierane 

są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia za 90 dniowym okresem wypowiedzenia, jak również na 

czas określony z możliwością ich przedłużenia, a każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w wymienionych przypadkach, w tym w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień (z 

zastrzeżeniem okresu na usunięcie takiego naruszenia). Niektóre umowy przewidują ponadto możliwość ich 

wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmiany kontroli nad drugą stroną. 

Umowy dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej 

Polkomtel, wspólnie z Aero2, jest stroną szeregu umów, z producentami sprzętu telekomunikacyjnego, o 

świadczenie usług dostaw sprzętu telekomunikacyjnego oraz utrzymania i rozbudowy utrzymania infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Współpraca Polkomtelu z tymi podmiotami (takimi jak, między innymi, Nokia Siemens 

Networks sp. z o.o., Ericsson sp. z o.o. oraz Huawei Polska sp. z o.o.) opiera się na umowach ramowych, bez 

określania konkretnych zobowiązań dotyczących rozbudowy infrastruktury. Umowy te określają dodatkowo 

warunki świadczenia usług wsparcia, takich jak modernizacje i uaktualnienia oprogramowania, czy też napraw 

infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4.13. Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących Cyfrowego 
Polsatu S.A. lub spółek zależnych podlegających konsolidacji 

Poniżej przedstawiono informacje na temat postępowań sądowych oraz administracyjnych za okres obejmujący 

ostatnie 12 miesięcy, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na 

sytuację finansową lub rentowność Grupy Cyfrowy Polsat. Poza postępowaniami opisanymi poniżej, w okresie 

ostatnich 12 miesięcy Cyfrowy Polsat ani inne spółki należące do Grupy Cyfrowy Polsat nie były uczestnikami 

żadnego postępowania sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego, które ma, lub może mieć, istotny wpływ 

na rentowność lub sytuację finansową Grupy. Ponadto, Cyfrowy Polsat nie posiada wiedzy na temat żadnego 

postępowania sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego grożącego Cyfrowemu Polsatowi lub innej spółce 

należącej do Grupy, które może mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Cyfrowego Polsatu lub 

Grupy Cyfrowy Polsat. 

Oprócz postępowań opisanych poniżej toczą się również inne postępowania, w których stroną jest Grupa, na 

które utworzono rezerwy zgodnie z najlepszą oceną Zarządu wartości ewentualnych przyszłych wypływów 

korzyści ekonomicznych związanych z uregulowaniem tych spraw. W opinii Zarządu, poziom rezerw na 31 marca 
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2015 roku jest wystarczający do pokrycia ewentualnych przyszłych wypływów, a niekorzystne rozwiązanie kwestii 

spornych nie będzie miało istotnie negatywnego wpływu na sytuację finansową Grupy. 

4.13.1. Postępowania sądowe 

GoMobile sp. z o.o. 

Spółka GoMobile Sp. z o. o. („GoMobile”) wszczęła przeciwko Polkomtelowi dwa postępowania o wartości 

przedmiotu sporu, odpowiednio: (i) 49,8 mln zł; oraz (ii) 0,6 mln zł. Oba postępowania związane są z zawartą 

przez GoMobile oraz Polkomtel w dniu 4 lipca 2003 roku umową współpracy w zakresie świadczenia usług 

systemu SMS. Umowa miała obowiązywać do 4 lipca 2009 roku. Polkomtel rozwiązał umowę z powodu rażącego 

naruszenia przez GoMobile postanowień umowy w postaci zawyżania przez GoMobile należnego tej spółce 

wynagrodzenia. Zdaniem Polkomtelu umowa została skutecznie rozwiązana z dniem 15 października 2007 roku. 

W ocenie GoMobile, Polkomtel nie miał podstaw do rozwiązania umowy, w związku z czym domaga się, między 

innymi: (i) wyrównania szkody powstałej na skutek nieuzasadnionego zaprzestania wykonywania umowy, (ii) 

odszkodowania za szkodę powstałą przez niewywiązywanie się przez Polkomtel z obowiązków podjęcia działań 

mających na celu rozwój współpracy stron i promocję świadczonej usługi; oraz (iii) zapłaty za świadczenie 

zrealizowane przez GoMobile. Polkomtel wniósł o oddalenie w całości powództw w obu postępowaniach 

wszczętych przeciwko Polkomtelowi przez GoMobile. 

Orange 

W dniu 15 grudnia 2014 roku Polkomtel otrzymał od Orange pozew o zapłatę kwoty 21 mln zł z tytułu działań 

rzekomo sprzecznych ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy o przeniesienie praw do dysponowania 

częstotliwościami radiowymi. W dniu 13 stycznia 2015 roku spółka złożyła odpowiedź na pozew. Polkomtel 

uznaje zgłoszone przez Orange roszczenia za bezpodstawne. 

4.13.2. Postępowania przed Prezesem UOKiK oraz postępowania sądowe dotyczące tzw. 
niedozwolonych klauzul umownych 

Na datę Memorandum Ofertowego Polkomtel jest stroną kilku postępowań prowadzonych przed Prezesem 

UOKiK. Postępowania te dotyczą głównie rzekomego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, spraw 

związanych z rzekomym naruszeniem prawa antymonopolowego, oraz rzekomego stosowania zakazanych 

klauzul w umowach. 

Postępowania dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i niedozwolonych klauzul umownych 

Polkomtel jest stroną kilku postępowań toczących się przed Prezesem UOKiK odnośnie rzekomego naruszenia 

zbiorowych interesów konsumentów w wyniku rzekomego umieszczania mylących informacji w warunkach 

niektórych ofert Polkomtelu. 

Polkomtel uczestniczy także w kilku postępowaniach wyjaśniających, które na datę Memorandum Ofertowego są 

prowadzone przez UOKiK odnośnie potencjalnego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów dotyczących, 

między innymi, przedstawiania konsumentom mylących informacji oraz naliczania nieuzasadnionych kar za 

rozwiązanie umowy. 
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Ponadto, na dzień 10 marca 2015 roku Polkomtel był stroną kilku postępowań prowadzonych przed SOKiK w 

sprawach o uznanie pewnych postanowień wzorców umownych, stosowanych przez Polkomtel w umowach z 

konsumentami, za niedozwolone.  

W dniu 27 grudnia 2012 roku do Polkomtel doręczono decyzję Prezesa UOKiK, którą kończy postępowanie 

prowadzone w związku z podejrzeniem rzekomego stosowania przez Polkomtel praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów dotyczące podawania w reklamach informacji w sposób, który mógł wprowadzać w błąd. 

Decyzją tą Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel karę w wysokości 4,5 mln zł. Polkomtel złożył odwołanie od ww. 

decyzji Prezesa UOKiK do SOKiK. W dniu 15 października 2014 roku wyrokiem SOKiK wysokość kary została 

obniżona do poziomu 1,5 mln zł. Wyrok nie jest prawomocny. Obie strony złożyły apelację. 

W dniu 23 grudnia 2014 roku do Polkomtel doręczono decyzję Prezesa UOKiK, którą kończy postępowanie w 

związku z podejrzeniem rzekomego stosowania przez Polkomtel praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów dotyczące niektórych zapisów znajdujących się w regulaminie sklepu internetowego oraz zapisów 

dotyczących zwrotu zakupionych urządzeń w przypadku rozwiązania przez abonenta umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych. Decyzją tą Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel kary w łącznej wysokości 8,8 mln zł. 

Polkomtel złożył odwołanie od ww. decyzji do SOKiK. 

W dniu 30 grudnia 2014 roku do Polkomtel doręczono decyzję Prezesa UOKiK, którą kończy postępowanie 

prowadzone w związku z podejrzeniem rzekomego stosowania przez Polkomtel praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów polegających na niedostarczeniu konsumentom zawierającym umowę o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej wraz z umową regulaminu promocji oraz o nieinformowaniu o 

zakończeniu promocji dotyczącej rachunku szczegółowego. Decyzją tą Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel karę 

w wysokości 6 mln zł. Polkomtel złożył odwołanie od ww. decyzji do SOKiK. 

Postępowania dotyczące spraw antymonopolowych 

Dnia 21 września 2010 roku Prezes UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe, które m.in. dotyczyło 

rzekomego stosowania przez Polkomtel praktyk naruszających konkurencję w związku z odmową przystąpienia 

do, uważanej przez Polkomtel za niekorzystną, umowy z INFO-TV-FM sp. z o.o. (spółką, która wygrała przetarg 

zorganizowany przez Prezesa UKE dotyczący częstotliwości przeznaczonych do świadczenia hurtowych usług 

audiowizualnych). Zgodnie z doniesieniami prasowymi, trzej pozostali główni operatorzy, tj. T-Mobile, Orange i 

P4, także odmówili zawarcia podobnych umów. 

W związku z powyższym, w dniu 23 listopada 2011 roku do Polkomtel doręczono decyzję Prezesa UOKiK, którą 

uznaje rzekome zawarcie porozumienia przez Polkomtel, PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A. oraz P4 za praktykę 

ograniczającą konkurencję na krajowym detalicznym rynku telefonii komórkowej oraz na krajowym hurtowym 

rynku usług telewizji mobilnej świadczonych w technologii DVB-H. Decyzją tą Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel 

karę w wysokości 33,5 mln zł. Zdaniem Zarządu przedmiotowe porozumienie nie miało miejsca. Polkomtel złożył 

odwołanie od ww. decyzji Prezesa UOKiK nakładającą karę do SOKiK. 

W dniu 23 listopada 2011 roku do Polkomtel (jednostki pośrednio zależnej od Cyfrowego Polsatu) doręczono 

decyzję Prezesa UOKiK, którą uznaje rzekome zawarcie porozumienia przez Polkomtel, PTK Centertel Sp. z 

o.o., PTC S.A. oraz P4 za praktykę ograniczającą konkurencję na krajowym detalicznym rynku telefonii 

komórkowej oraz na krajowym hurtowym rynku usług telewizji mobilnej świadczonych w technologii DVB-H. 
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Decyzją tą Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel karę w wysokości 33,5 mln zł. Zdaniem Zarządu przedmiotowe 

porozumienie nie miało miejsca. Polkomtel złożył odwołanie od ww. decyzji Prezesa UOKiK nakładającą karę do 

SOKiK. 

W toku tego postępowania, w dniu 24 lutego 2011 roku Prezes UOKiK nałożył także na Polkomtel karę w kwocie 

130,7 mln zł z tytułu rzekomego naruszenia proceduralnego Ustawy o Ochronie Konkurencji związanego z 

rzekomym brakiem współpracy z urzędnikami UOKiK. Zdaniem Zarządu, w trakcie kontroli Polkomtel w pełni i 

przez cały czas współpracował z UOKiK w zakresie przewidzianym prawem. Polkomtel zakwestionował owo 

roszczenie, w efekcie czego w dniu 18 czerwca 2014 SOKiK zmienił decyzję UOKiK, obniżając kwotę kary do 

wartości 4,0 mln zł. Wyrok nie jest prawomocny, obie strony postępowania złożyły apelację od wyroku SOKiK. W 

opinii Zarządu jest bardziej prawdopodobne, iż ostateczne rozstrzygnięcie postępowania będzie korzystne dla 

Polkomtel. 

W dniu 18 marca 2013 roku Prezes UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Polkomtelowi, T-

Mobile oraz Orange w sprawie rzekomego nadużywania przez tych przedsiębiorców kolektywnej pozycji 

dominującej na krajowym detalicznym rynku telefonii ruchomej, polegającej na: stosowaniu zróżnicowanych cen 

detalicznych za połączenia głosowe wykonywane przez indywidualnych użytkowników końcowych do sieci P4, tj. 

wyższych, w stosunku do stosowanych przez Polkomtel, T-Mobile oraz Orange cen detalicznych za połączenia 

głosowe wykonywane przez indywidualnych użytkowników końcowych z ich sieci do sieci każdego z tych trzech 

przedsiębiorców, w stopniu nieuwzględniającym poziomu zróżnicowania hurtowych opłat za zakańczanie 

połączeń głosowych w ich sieciach oraz w sieci P4. W opinii Polkomtelu zarzuty Prezesa UOKiK są całkowicie 

niezasadne, jednak w przypadku stwierdzenia przez organ naruszeń możliwe jest nałożenie na Polkomtel kary 

pieniężnej, którą, w przypadku nieuchylenia jej przez Sądy, Polkomtel zmuszony będzie zapłacić. 

4.13.3. Postępowania prowadzone przed Prezesem UKE i sądami administracyjnymi 

Na dzień 10 marca 2015 roku, Polkomtel był stroną w kilkudziesięciu postępowań administracyjnych 

prowadzonych przed Prezesem UKE. Postępowania te dotyczyły, między innymi, umów międzyoperatorskich w 

zakresie stawek rozliczeniowych. Ponadto, na dzień 10 marca 2015 roku Polkomtel był stroną kilku postępowań 

prowadzonych przed sądami administracyjnymi, wszczętych w wyniku złożenia skarg na decyzje lub 

postanowienia wydane przez Prezesa UKE, w tym w związku z podejmowaniem przez Polkomtel działań mając 

na celu unieważnienie wyników przetargu przeprowadzonego w 2013 roku na rezerwację częstotliwości 1800 

MHz rozstrzygniętego na korzyść P4 oraz T-Mobile.  

Postępowanie przed Prezesem UKE przedmiocie zmiany rezerwacji częstotliwości w paśmie 1800 MHz 

W dniu 24 grudnia 2013 roku Polkomtel wystąpił do Prezesa UKE o przedłużenie rezerwacji częstotliwości w 

paśmie 1800 MHz. Przed złożeniem wniosku o przedłużenie rezerwacji częstotliwości w paśmie 1800 MHz, w 

dniu 29 sierpnia 2013 roku, Polkomtel wystąpił o zmianę podmiotu dysponującego rezerwacją w zakresie 2,4 

MHz z zakresu częstotliwości objętych wnioskiem o przedłużenie rezerwacji na rzecz PTK Centertel. Powyższy 

wniosek został złożony w wykonaniu umowy zawartej przez Polkomtel z PTK Centertel w dniu 22 lipca 2013 roku 

dotyczącej przeniesienia przez Polkomtel pasma 2,4 MHz posiadanych przez Polkomtel częstotliwości z zakresu 

1800 MHz na rzecz PTK Centertel. Powyższa umowa z PTK Centertel została zawarta m.in. pod warunkiem 

wydania przez Prezesa UKE odpowiedniej decyzji. W dniu 10 września 2013 roku Telekomunikacja Polska S.A. 

(obecnie działająca pod firmą Orange) podała w raporcie bieżącym nr 98/2013, że PTK Centertel oraz T-Mobile 
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podpisały aneks do umowy o wzajemnym korzystaniu z mobilnych sieci dostępowych, na mocy którego Orange 

będzie korzystać z częstotliwości 1800 MHz, posiadanych przez T-Mobile. 

Polkomtel pismem z dnia 22 października 2013 roku poinformował Prezesa UKE, iż jego zdaniem dokonanie 

zmiany rezerwacji w zakresie przewidzianym wnioskiem złożonym przez Polkomtel może, wobec ujawnienia się 

okoliczności, o których mowa powyżej, wymagać wydania opinii organu antymonopolowego w sprawie 

zachowania warunków konkurencji. W dniu 28 lutego 2014 roku Prezes UKE wydał decyzję zmieniającą 

rezerwację częstotliwości poprzez zmianę rezerwacji w zakresie uprawnionego podmiotu dysponującego 

częstotliwościami z zakresów objętych wnioskiem na Orange, działającym wcześniej pod firmą Telekomunikacja 

Polska S.A. tj. na podmiot, który w dniu 31 grudnia 2013 roku, jako spółka przejmująca, połączył się z PTK 

Centertel oraz Orange Polska sp. z o.o. (spółki przejmowane). Na skutek wydania przez Prezesa UKE takiej 

decyzji oraz nadaniu jej, na wniosek Orange, rygoru natychmiastowej wykonalności, z dniem 1 marca 2014 roku 

podmiotem dysponującym przedmiotowym pasmem stał się Orange. W dniu 3 marca 2014 roku Polkomtel złożył 

w UKE wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności 

wskazując, iż przedmiotowa decyzja obarczona jest istotnymi wadami wynikającymi z naruszenia przepisów 

prawa materialnego i procesowego, w szczególności w zakresie zagwarantowania Polkomtel możliwości 

wypowiedzenia się co do całości materiału i dowodów zebranych w sprawie oraz nadania decyzji rygoru 

natychmiastowej wykonalności, a także w zakresie uznania przez Prezesa UKE, że Polkomtel dokonał 

modyfikacji wniosku w zakresie podmiotu uprawnionego do dysponowania przedmiotowymi częstotliwościami. 

W dniu 22 lipca 2014 roku Prezes UKE uchylił w całości decyzję z dnia 28 lutego 2014 roku i umorzył 

przedmiotowe postępowanie. Na niniejszą decyzji Orange złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. W dniu 8 września 2014 r. Prezes UKE wydał decyzję dokonującą na kolejny okres 

(przedłużenie) rezerwację częstotliwości Polkomtel w paśmie 1800 MHz obejmującej także zakres 2,4 MHz.  

4.14. Ogólne informacje o Grupie Polsat 

4.14.1. Skład Grupy 

Tabela poniżej przedstawia spółki wchodzące w skład organizacji Grupy na dzień 31 marca 2015 roku wraz ze 

wskazaniem metody konsolidacji. 

Spółka Siedziba Przedmiot działalności 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

31 marca 

2015 

31 

grudnia 

2014 

Jednostka Dominująca 
   

 

Cyfrowy Polsat S.A. 
ul. Łubinowa 4a,  

Warszawa 

działalność radiowa  

i telewizyjna, telekomunikacja 
n/d n/d 

Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną 
 

 

Cyfrowy Polsat Trade Marks  

sp. z o.o. 

ul. Łubinowa 4a,  

Warszawa 

zarządzanie majątkiem 

trwałym i prawami własności 

intelektualnej 

100% 100% 

Cyfrowy Polsat Finance AB Stureplan 4C, transakcje finansowe 100% 100% 
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Spółka Siedziba Przedmiot działalności 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

31 marca 

2015 

31 

grudnia 

2014 

(publ) 4 TR 114 35 Sztokholm, 

Szwecja 

Telewizja Polsat sp. z o.o.  
ul. Ostrobramska 77, 

Warszawa 

nadawanie i produkcja 

telewizyjna 
100% 100% 

Polsat Media Biuro Reklamy  

sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Ostrobramska 77, 

Warszawa 
reklama 100% 100% 

Polsat Media Biuro Reklamy  

sp. z o.o.  

ul. Ostrobramska 77, 

Warszawa 
media 100% 100% 

Nord License AS 
Vollsvseien 13B, Lysaker, 

Norwegia 
obrót licencjami programowymi 100% 100% 

Polsat License Ltd. 
Alte Landstrasse 17, 8863 

Buttikon, Szwajcaria 
obrót licencjami programowymi 100% 100% 

Polsat Ltd. 

238A King Street, 

W6 0RF Londyn, Wielkia 

Brytania 

nadawania telewizyjne 100% 100% 

Radio PIN S.A.(1) 
ul. Ostrobramska 77, 

Warszawa 
działalność radiowa 100% - 

Telewizja Polsat Holdings 

 sp. z o.o. 

ul. Ostrobramska 77, 

Warszawa 
działalność holdingowa 100% 100% 

Media-Biznes sp. z o.o. 
ul. Ostrobramska 77, 

Warszawa 
działalność telewizyjna 100% 100% 

Polsat Brands  

(einfache Gesellschaft) 

Alte Landstrasse 17, 8863 

Buttikon, Szwajcaria 

zarządzanie prawami 

własności intelektualnej 
100% 100% 

INFO-TV-FM sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa 
działalność radiowa i 

telewizyjna 
100% 100% 

Redefine sp. z o.o. 
al. Stanów Zjednoczonych 61 

A, Warszawa 

działalność portali 

internetowych 
100% 100% 

Poszkole.pl sp. z o.o. 
al. Stanów Zjednoczonych 61 

A, Warszawa 

działalność portali 

internetowych 
100% 100% 

Gery.pl sp. z o.o. 
al. Stanów Zjednoczonych 61 

A, Warszawa 

działalność portali 

internetowych 
100% 100% 

Frazpc.pl sp. z o.o. 
al. Stanów Zjednoczonych 61 

A, Warszawa 

działalność portali 

internetowych 
100% 100% 

Netshare sp. z o.o 
al. Stanów Zjednoczonych 61 

A, Warszawa 

pośrednictwo w sprzedaży 

miejsca na cele reklamowe w 

mediach elektronicznych 

100% 100% 



CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

INFORMACJE O GRUPIE POLSAT (WYCIĄG Z MEMORANDUM OFERTOWEGO) 
 

 

 
 
 

171 

Spółka Siedziba Przedmiot działalności 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

31 marca 

2015 

31 

grudnia 

2014 

(Internet) 

CPSPV1 sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa usługi techniczne 100% 100% 

CPSPV2 sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa usługi techniczne 100% 100% 

PL 2014 sp. z o.o. 
al. Stanów Zjednoczonych 53, 

Warszawa 

pozostała działalność 

związana ze sportem 
100% 100% 

Metelem Holding Company  

Limited (1) 

Kostakis Pantelidi 1, 

1010 Nikozja, Cypr 
działalność holdingowa 100% 100% 

Eileme 1 AB (publ) (2) 
Stureplan 4C, 114 35 
Sztokholm, Szwecja 

działalność holdingowa i 

finansowa 
100% 100% 

Eileme 2 AB (publ) (2) 
Stureplan 4C, 114 35 
Sztokholm, Szwecja 

działalność holdingowa i 

finansowa 
100% 100% 

Eileme 3 AB (publ) (2) 
Stureplan 4C, 114 35 
Sztokholm, Szwecja 

działalność holdingowa i 

finansowa 
100% 100% 

Eileme 4 AB (publ) (2) 
Stureplan 4C, 114 35 
Sztokholm, Szwecja 

działalność holdingowa 100% 100% 

Polkomtel sp. z o.o. (2) 
ul. Postępu 3, 02-676 
Warszawa 

działalność telekomunikacyjna  100% 100% 

Nordisk Polska sp. z o.o. (2) 
ul. Postępu 3, 02-676 
Warszawa 

działalność telekomunikacyjna 100% 100% 

Polkomtel Finance AB (publ) (2) 
Norrlandsgatan 18,  
111 43 Sztokholm, Szwecja 

działalność finansowa 100% 100% 

Liberty Poland S.A. (2) 
ul. Katowicka 47, 41-500 
Chorzów 

działalność telekomunikacyjna 100% 100% 

Polkomtel Business 

Development sp. z o.o. (2) 
ul. Postępu 3, 02-676 
Warszawa 

pozostała działalność 

wspierająca usługi finansowe 
100% 100% 

Plus TM Management 

sp. z o.o. (2) 
ul. Postępu 3, 02-676 
Warszawa 

działalność telekomunikacyjna 100% 100% 

LTE Holdings Limited (2) 
Kostakis Pantelidi 1,  

1010 Nikozja, Cypr 
działalność holdingowa 100% 100% 

Plus TM Group  

sp. z o.o. SKA (2) 
ul. Postępu 3, 02-676 
Warszawa 

dzierżawa własności 

intelektualnej i podobnych 

przedmiotów 

100% 100% 

Plus TM Group  

sp. z o.o. (2) 
ul. Postępu 3, 02-676 
Warszawa 

działalność holdingowa 100% 100% 

Jednostki, w których udziały wyceniane są metodą praw własności   

Polsat JimJam Ltd. 
105-109 Salusbury Road 
Londyn NW6 6RG  
Wielka Brytania 

działalność telewizyjna 50% 50% 
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Spółka Siedziba Przedmiot działalności 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

31 marca 

2015 

31 

grudnia 

2014 

Polski Operator Telewizyjny 
sp. z o.o. 

ul. Huculska 6, Warszawa 
telekomunikacja oraz 
radiodyfuzja 

50% 50% 

New Media Ventures sp. z o.o. 
(2) 

Wołoska 18, 02-675 Warszawa 
obsługa programów 
lojalnościowych 

49,97% 49,97% 

Paszport Korzyści sp. z o.o. (2) Postępu 3, 02-676 Warszawa  
obsługa programów 
lojalnościowych 

49% 49% 

(1) W dniu 27 lutego 2015 roku Telewizja Polsat sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Radio PIN S.A. za kwotę 4,3 mln 
złotych. Spółka Radio PIN S.A. jest nadawcą kanału radiowego Muzo.fm. 

(2) Spółka konsolidowana od dnia 7 maja 2014 roku.  

Dodatkowo w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku 

wykazano udziały w poniższych jednostkach: 

Spółka Siedziba Przedmiot działalności 

Udział w ogólnej liczbie głosów 

(%) 

31 marca 2015 
31 grudnia 

2014 

Karpacka Telewizja  

Kablowa sp. z o.o.(1) 

ul. Chorzowska 3, 

Radom 
nie prowadzi działalności 99% 99% 

Litenite Limited(2) 
Kostakis Pantelidi 1,  
1010 Nikozja, Cypr 

działalność holdingowa 49% 49% 

(1) Udziały wyceniane po koszcie zakupu z uwzględnieniem trwałej utraty wartości 
(2) W związku z ograniczeniami w prawie do dywidendy jak również konstrukcją transakcji powiązanych z ich nabyciem, udziały w Litenite Limited 

zostały ujęte jako inwestycja w jednostkę stowarzyszoną bez uwzględnienia zmian w wynikach i aktywach netto. 

4.15. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 

4.15.1. Skład osobowy Zarządu 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Rok pierwszego 

powołania 

Rok powołania na 

obecną kadencję 
Rok upływu kadencji 

Tomasz Gillner-

Gorywoda 
Prezes Zarządu 2014 2014 2016 

Tobias Solorz Wiceprezes Zarządu 2014 2014 2016 

Dariusz Działkowski Członek Zarządu 2007 2013 2016 

Tomasz Szeląg Członek Zarządu 2009 2013 2016 

Aneta Jaskólska Członek Zarządu 2010 2013 2016 

Maciej Stec Członek Zarządu 2014 2014 2016 
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4.15.2. Skład osobowy Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Rok 

pierwszego 

powołania 

Rok powołania 

na obecną 

kadencję 

Rok upływu 

kadencji 

Zygmunt Solorz-Żak 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń 
2008 2015 2018 

Robert Gwiazdowski 
Niezależny (1) członek Rady Nadzorczej 

Członek Komitetu Audytu 
2008 2015 2018 

Józef Birka Członek Rady Nadzorczej 2015 2015 2018 

Aleksander Myszka Członek Rady Nadzorczej 2015 2015 2018 

Leszek Reksa 
Niezależny (1) członek Rady Nadzorczej 

Członek Komitetu Audytu 
2008 2015 2018 

Heronim Ruta 

Członek Rady Nadzorczej 

Członek Komitetu Audytu 

Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń 

2001 2015 2018 

1) spełniają kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6 

4.16. Struktura akcjonariatu 

W poniższej tabeli przedstawiono właścicieli znaczących pakietów akcji Cyfrowy Polsat datę Memorandum 

Ofertowego. Informacje w tabeli oparte są o informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z art. 69 Ustawy o 

Ofercie. 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w ogólnej 

liczbie akcji (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Reddev Investments Limited (1), w tym:   154.204.296 24,11% 306.709.172 37,45% 

- akcje imienne uprzywilejowane   152.504.876 23,85% 305.009.752 37,24% 

- akcje zwykłe na okaziciela   1.699.420 0,27% 1.699.420 0,21% 

Embud Sp. z o.o. (2) 58.063.948 9,08% 58.063.948 7,09% 

Karswell Limited (2)  157.988.268 24,70% 157.988.268 19,29% 

Sensor Overseas Limited (3), w tym:   54.921.546 8,59% 81.662.921 

 

9,97% 

- akcje imienne uprzywilejowane   26.741.375 4,18% 53.482.750 6,53% 

- akcje zwykłe na okaziciela   28.180.171 4,41% 28.180.171 3,44% 

Pozostali   214.367.958 33,52% 214.539.208 26,20% 

Razem   639.546.016 100,00% 818.963.517 100,00% 

(1) Reddev Investments Limited jest podmiotem pośrednio zależnym od Pana Zygmunta Solorza-Żaka. 
(2) Podmiot kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka. 

(3) Podmiot kontrolowany przez EVO Foundation, z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein.  
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4.17. Pozostałe informacje istotne dla oceny naszej sytuacji kadrowej, gospodarczej i finansowej, a 
także naszych wyników finansowych 

4.17.1. Transakcje z podmiotami powiązanymi zawartych na warunkach innych niż rynkowe 

Transakcje z podmiotami powiązanymi Grupy w okresie 3 miesięcy zakończonym 30 marca 2015 roku były 

zawierane wyłącznie na warunkach rynkowych i zostały opisane w Nocie 18 do skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku. 

4.17.2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Cyfrowym Polsatem i Grupą 

W 2014 roku nie było zmian w podstawowych zasadach zarządzania Cyfrowym Polsatem i Grupą.  

4.17.3. Rynki zbytu i uzależnienie od odbiorcy lub dostawcy 

Wszystkie nasze usługi oferowane są na terytorium Polski. Udział żadnego z naszych dostawców lub odbiorców 

nie przekracza 10% naszych przychodów operacyjnych.  

4.17.4. Związki zawodowe 

W Grupie Polkomtel działają dwa związki zawodowe: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Na dzień 31 marca 2015 roku, 173 pracowników, czyli 

4,8% łącznej liczby stałych pracowników Grupy Polkomtel (w przeliczeniu na pełne etaty), było członkami 

związków zawodowych. Na datę Memorandum Ofertowego, nie posiadamy wiedzy o jakichkolwiek sporach ze 

związkami zawodowymi lub innych sporach zbiorowych w ramach Grupy Polkomtel. 

4.17.5. Polityka dywidendy 

Zgodnie z polityką dywidendy przyjętą przez Zarząd w dniu 22 stycznia 2014 roku Cyfrowy Polsat zamierza 

zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy. Rekomendując 

podział zysku Cyfrowego Polsatu za dany rok obrotowy objęty nową polityką dywidendy, Zarząd będzie 

przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% 

jednostkowego zysku netto Cyfrowego Polsatu, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia Grupy dług netto/EBITDA 

na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x.  

Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Cyfrowego Polsatu oraz propozycję wypłaty dywidendy, 

Zarząd będzie również brać pod uwagę kwotę osiągniętego przez Cyfrowy Polsat jednostkowego zysku netto, 

sytuację finansową Grupy, istniejące zobowiązania (w tym ewentualne ograniczenia wynikające z umów 

dotyczących finansowania i zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz jednostek z Grupy Cyfrowy Polsat), możliwość 

dysponowania kapitałami rezerwowymi, dokonywane przez Zarząd i Radę Nadzorczą oceny perspektyw 

Cyfrowego Polsatu i jego Grupy w określonej sytuacji rynkowej, jak również konieczność wydatkowania środków 

w związku z realizacją nadrzędnego celu Cyfrowego Polsatu i jego Grupy, jakim jest stały rozwój, w 

szczególności poprzez akwizycje oraz podejmowanie nowych projektów. Zgodnie z uchwałą Zarządu, nowa 

polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od jednostkowego zysku netto Cyfrowego 

Polsatu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. 
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4.18. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2013 i 2014 roku oraz za I kwartał 2015 roku 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za 2013 rok i 2014 rok oraz za pierwszy kwartał 2014 roku i 

pierwszy kwartał 2015 roku są dostępne na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu pod adresem: 

http://grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow. 

Poniżej przedstawione zostały tabele zawierające podstawowe informacje finansowe dotyczące Grupy. Dane w 

poniższych tabelach podano w mln złotych. 

4.18.1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

 

za rok zakończony 

 
31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  

Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 7.409,9 2.910,8 

Koszty operacyjne (5.977,1) (2.157,7) 

Pozostałe przychody operacyjne, netto 9,6 36,8 

Zysk z działalności operacyjnej 1.442,4 789,9 

Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto 15,2 16,1 

Koszty finansowe (1.146,0) (216,0) 

Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw 

własności 
2,6 2,9 

Zysk brutto za okres 314,2 592,9 

Podatek dochodowy (21,7) (67,4) 

Zysk netto za okres 292,5 525,5 

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 292,5 525,5 

Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 0,54 1,51 

 

 

za okres 3 miesięcy zakończony 

 
31 marca 2015  31 marca 2014  

Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 2 329,0 723,3 

Koszty operacyjne (1.909,0) (507,5) 

Pozostałe przychody operacyjne, netto 8,7 3,6 

Zysk z działalności operacyjnej 428,7 219,4 

Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto 28,9 1,3 

Koszty finansowe (261,3) (108,8) 

Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw 

własności 
0,5 0,7 

Zysk brutto za okres 196,8 112,6 

Podatek dochodowy (26,0) (14,4) 

Zysk netto za okres 170,8 98,2 

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 170,8 98,2 

Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 0,27 0,28 

 

http://grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow
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4.18.2. Skonsolidowany bilans 

Aktywa 

 
31 marca 2015 31 grudnia 2014  31 grudnia 2013 

Zestawy odbiorcze 416,6 421,1 407,6 

Inne rzeczowe aktywa trwałe 2.855,8 2.961,6 251,1 

Wartość firmy 10.831,2 10.826,8 2.602,8 

Relacje z klientami 4.002,2 4.145,8 - 

Marki 1.783,7 1.797,1 890,8 

Inne wartości niematerialne  2.527,5 2.591,4 137,4 

Długoterminowe aktywa programowe 158,7 135,8 71,6 

Nieruchomości inwestycyjne 5,2 5,3 5,3 

Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 84,1 81,0 29,5 

Inne aktywa długoterminowe 238,0 198,5 20,8 

w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych  - 1,2 - 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 229,0 234,2 38,9 

Aktywa trwałe razem 23.132,0 23.398,6 4.455,8 

 
 

 
  

Krótkoterminowe aktywa programowe 163,1 152,1 181,3 

Zapasy 252,9 301,4 146,8 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1.599,5 1.453,4 374,4 

Należności z tytułu podatku dochodowego  28,9 26,0 0,2 

Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 165,3 141,7 70,1 

Pozostałe aktywa obrotowe 212,9 160,1 105,4 

w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych 26,3 22,2 - 

Lokaty krótkoterminowe 42,7 - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.478,9 1.735,3 342,2 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 12,7 12,6 - 

Aktywa obrotowe razem 3.956,9 3.982,6 1.220,4 

 
 

 
  

Aktywa razem 27.088,9 27.381,2 5.676,2 

Pasywa 

 
31 marca 2015 31 grudnia 2014  31 grudnia 2013 

Kapitał zakładowy 25,6 25,6 13,9 

Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej  7.237,4 7.237,4 1.295,1 

Pozostałe kapitały (12,7) (12,2) (9,0) 

Zyski zatrzymane 2.061,6 1.890,8 1.701,2 

Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 9.311,9 9.141,6 3.001,2 

Udziały niekontrolujące - - - 

Kapitał własny razem 9.311,9 9.141,6 3.001,2 

 
 

 
  

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 7.357,9 7.683,5 239,9 
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31 marca 2015 31 grudnia 2014  31 grudnia 2013 

Zobowiązania z tytułu obligacji 4.470,0 4.550,2 1.340,0 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  13,4 11,7 0,2 

Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS 724,4 750,3 - 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego  888,6 887,8 108,1 

Przychody przyszłych okresów 5,5 4,7 4,1 

Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 167,4 184,2 7,9 

w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 22,6 40,1 0,1 

Zobowiązania długoterminowe razem 13.627,2 14.072,4 1.700,2 

 
 

 
  

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1.543,9 1.322,6 246,0 

Zobowiązania z tytułu obligacji 462,5 464,4 98,7 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 2,7 6,8 0,2 

Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS 113,0 117,1 - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  1.333,5 1.523,0 413,2 

w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 99,7 87,0 12,0 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 22,5 48,0 4,5 

Kaucje otrzymane za wydany sprzęt 1,4 1,4 2,7 

Przychody przyszłych okresów 670,3 683,9 209,5 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 4.149,8 4.167,2 974,8 

Zobowiązania razem 17.777,0 18.239,6 2.675,0 

 
 

 
  

Pasywa razem 27.088,9 27.381,2 5.676,2 

 
4.18.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

za rok zakończony 

 

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 

Zysk netto 292,5 525,5 

Korekty: 1.825,3 334,3 

Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 1.295,9 256,4 

Płatności za licencje filmowe i sportowe  (306,8)  (222,4) 

Amortyzacja licencji filmowych i sportowych 224,4 220,4 

Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości 

niematerialnych 
 (2,9)  (35,8) 

Wartość sprzedanych aktywów programowych 30,5 6,4 

Odsetki  603,7 183,8 

Zmiana stanu zapasów 0,5 14,8 

Zmiana stanu należności i innych aktywów (191,9) 60,9 

Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów  (195,6)  (104,9) 

Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną (4,9) 6,5 

Wycena instrumentów zabezpieczających (3,9) 14,4 

Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw 

własności 
 (2,6)  (2,9) 
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za rok zakończony 

 

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 

Straty z tytułu różnic kursowych, netto 369,9 16,3 

Podatek dochodowy  21,7 67,4 

Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu 

operacyjnym 
 (193,1)  (158,9) 

Strata na instrumentach pochodnych, netto 84,3 - 

Inne korekty 96,1 11,9 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej  2.117,8 859,8 

Podatek dochodowy zapłacony  (189,1)  (67,5) 

Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 45,2 10,4 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.973,9 802,7 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  (263,6)  (60,8) 

Nabycie wartości niematerialnych  (71,8)  (62,0) 

Płatności z tytułu koncesji (482,3) - 

Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte 

środki pieniężne 
1.800,4  (64,3) 

Wpływy netto ze zbycia jednostki zależnej - 48,7 

Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4,1 2,1 

Pożyczki udzielone (23,1) - 

Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych 6,6 - 

Otrzymane dywidendy 2,5 2,5 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 972,8  (133,8) 

Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek  (1.087,1)  (431,1) 

Zaciągnięcie kredytów 2.800,0 - 

Spłata obligacji (2.275,9) - 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (0,9)  (0,4) 

Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, Cash Pool, leasingu 

finansowego i zapłacone prowizje* 
 (872,2)  (165,0) 

Wypłacone dywidendy (102,9) - 

Zapłata za usługi doradcze związane z emisją akcji (3,9) - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (1.542,9)  (596,5) 

Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1.403,8 72,4 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 342,2 270,3 

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1,9  (0,5) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1.747,9** 342,2 
* Obejmuje wpływ instrumentów IRS/CIRS/forward, premie za wcześniejszą spłatę obligacji oraz zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania 
** W tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 12,6 mln złotych 

 

 

za okres 3 miesięcy zakończony 

 

31 marca 2015 31 marca 2014 

Zysk netto 170,8 98,2 

Korekty: 282,2 86,6 

Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 467,9 62,4 

Płatności za licencje filmowe i sportowe (41,5) (109,4) 
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za okres 3 miesięcy zakończony 

 

31 marca 2015 31 marca 2014 

Amortyzacja licencji filmowych i sportowych 43,7 40,1 

Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości 

niematerialnych 

(0,4) - 

Wartość sprzedanych aktywów programowych 0,1 - 

Odsetki  177,4 90,4 

Zmiana stanu zapasów 48,6 (16,3) 

Zmiana stanu należności i innych aktywów (211,8) (5,1) 

Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów (216,1) 31,5 

Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną (11,7) (13,3) 

Wycena instrumentów zabezpieczających (0,6) 11,1 

Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw 

własności 

(0,5) (0,7) 

Straty z tytułu różnic kursowych, netto 37,1 10,3 

Podatek dochodowy  26,0 14,4 

Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu 

operacyjnym 

(43,6) (30,6) 

Strata na instrumentach pochodnych, netto 10,6 - 

Inne korekty (3,0) 1,8 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej  453,0 184,8 

Podatek dochodowy zapłacony (48,5) (17,8) 

Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 13,2 2,2 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 417,7 169,2 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (137,6) (19,4) 

Nabycie wartości niematerialnych (19,1) (20,0) 

Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte 

środki pieniężne 

(4,2) - 

Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

 

0,2 0,3 

Lokaty krótkoterminowe (42,7) - 

Pożyczki udzielone (6,0) - 

Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych 1,2 - 

Otrzymane dywidendy - 2,5 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (208,2) (36,6) 

Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek (157,0) (37,4) 

Zaciągnięcie kredytów 50,0 - 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (2,5) (0,1) 

Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, Cash Pool, leasingu 

finansowego i zapłacone prowizje* 

(357,9) (9,1) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (467,4) (46,6) 

Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (257,9) 86,0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1.747,9** 342,2 

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1,6 - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1.491,6*** 428,2 
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* Obejmuje wpływ instrumentów IRS/CIRS/forward 

** W tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 12,6 mln złotych 
*** W tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 12,7 mln złotych 

 
 
4.19. Informacje finansowe pro forma za 2013 i 2014 r. 

Dane w poniższych tabelach podano w mln złotych. 

Niezbadane skonsolidowane zestawienie przychodów, kosztów operacyjnych i EBITDA pro forma Grupy Polsat 
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku 

   
Korekty pro forma 

 

 Grupa CP 
S.A. bez 
Grupy 

Metelem (1) 

Grupa 
Metelem 

(2) 

Ujednolicenie 
prezentacji 
danych (3) 

Eliminacja 
wzajemnych 

sald 
i transakcji (4) 

Koszty 
nabycia (5) 

Razem pro 
forma 

Przychody ze sprzedaży, usług, 
produktów, towarów i materiałów 

2.910,8 6.682,3 63,9 (18,6) - 9.638,4 

Koszty operacyjne bez kosztów 
amortyzacji, utraty wartości i 
likwidacji 

(1.901,3) (3.901,7) (11,7) 18,6 (5,5) (5.801,6) 

Pozostałe przychody/(koszty) 
operacyjne, netto 

36,8 77,3 (52,2) - - 61,9 

EBITDA 1.046,3 2.857,9 - - (5,5) 3.898,7 

1) Dane finansowe Grupy bez Grupy Metelem zostały zestawione na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 
31 grudnia 2013 roku. 

2) Dane finansowe Grupy Metelem zostały zestawione na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Metelem zamieszczonego w 
prospekcie emisyjnym akcji serii I oraz serii J Cyfrowego Polsatu. 

3) W celu ujednolicenia prezentacji danych finansowych Grupy Metelem z formatem rachunku zysków i strat przedstawionym w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku dokonano następujących zmian prezentacyjnych: 
a) Przychody z tytułu kar umownych 
Pomiędzy prezentacją stosowaną w Grupie i w Grupie Metelem występuje różnica w ujmowaniu przychodów z tytułu kar umownych. Ponieważ 
w Grupie stanowią one przychody podstawowej działalności dokonano przeniesienia analogicznej pozycji o wartości 63,9 mln PLN z Pozostałych 
przychodów operacyjnych Grupy Metelem do Przychodów ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów. 
b) Odpisy na należności, koszty nieściągalnych należności i wynik na sprzedaży należności 
Ponadto, Grupa Metelem ujmuje utworzenie odpisów na należności i ich rozwiązanie, koszty nieściągalnych należności, a także wynik na sprzedaży 
należności w pozostałej działalności operacyjnej. W Grupie są one prezentowane w obrębie podstawowej działalności operacyjnej w pozycji koszty 
operacyjne, jako efekt netto tych transakcji. W związku z powyższym dokonano reklasyfikacji kwoty 11,7 mln PLN z pozycji Pozostałe 
przychody/(koszty) operacyjne, netto do pozycji Koszty operacyjne bez kosztów amortyzacji, utraty wartości i likwidacji. 

4) Eliminacja wzajemnych sald (przychodów i kosztów) w kwocie 18,6 mln PLN, będących efektem transakcji zawieranych między Grupą a Grupą 
Metelem 

5) Korekta dotyczy ujęcia kosztów doradczych związanych z transakcją nabycia 
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Niezbadane skonsolidowane zestawienie przychodów, kosztów operacyjnych i EBITDA pro forma Grupy za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku 

   Korekty pro forma  

 Grupa CP 
S.A. bez 
Grupy 

Metelem (1) 

Grupa 
Metelem (2) 

Eliminacja 
wzajemnych sald 

i transakcji (3) 

Koszty 
nabycia (4) 

Razem pro 
forma 

Przychody ze sprzedaży, usług, produktów, 
towarów i materiałów 

3.160,1 6.666,7 (121,8) - 9.705,0 

Koszty operacyjne bez kosztów 
amortyzacji, utraty wartości i likwidacji 

(2.160,2) (3.890,1) 131,5 5,5 (5.913,3) 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, 
netto 

23,5 (21,6) (0,9) - 1,0 

EBITDA 1.023,4 2.755,0 8,8 5,5 3.792,7 

1) Dane finansowe Grupy bez Grupy Metelem zostały zestawione na podstawie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2014 roku 

2) Dane finansowe Grupy Metelem zostały zestawione na podstawie pakietu konsolidacyjnego (wewnętrzne materiały Grupy) 
3) Eliminacja wzajemnych sald (przychodów i kosztów), będących efektem transakcji zawieranych między Grupą a Grupą Metelem 
Korekta dotyczy eliminacji kosztów doradczych związanych z transakcją nabycia. 

 



CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 
 
 

Z-1 

5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 
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CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 

Stan na dzień 22.07.2015 godz. 14:54:49
Numer KRS: 0000010078 

 
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 21.06.2001

Ostatni wpis Numer wpisu 59 Data dokonania wpisu 30.06.2015

Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/25562/15/618

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP REGON: 670925160, NIP: 7961810732

3.Firma, pod którą spółka działa CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji RHB 1651 SĄD REJONOWY W RADOMIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc.
WARSZAWA

2.Adres ul. ŁUBINOWA, nr 4A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 03-878, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej ------

4.Adres strony internetowej ------

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów
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Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1 30.10.1996 R.-STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ-NOTARIUSZ SŁAWOMIR WOLBERGIER, KANCELARIA
NOTARIALNA W RADOMIU UL.SIENKIEWICZA 3 REP.A-6526/96;
17.05.2001 R. ZMIANA STATUTU, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI Z KANCELARII
NOTARIALNEJ PRZY UL. ZIMNEJ 2M.23 W WARSZAWIE; REP. A NR 4638/2001; ZMIANA ART.7
STATUTU

2 17.03.2003, REP. A 1410/2003, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, PROWADZĄCY
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL.ZIMNEJ 2 M.23; W ART.7 STATUTU
DODANO PKT 21)

3 09.09.2004R. REP.A-5296/2004, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.ZIMNA 2 M.23
ZMIENIONO: ART.7, TYTUŁ ROZDZIAŁU III, ART.11 UST.1, ART.11 UST.3, ART.11 UST.4,
ART.12 UST.1 PKT A), ART.12 UST.2, ART.15 UST.3, ART.19 UST.2, ART.20 UST.1, ART.20
UST.4, ART.21 UST.3, ART.24 (PIERWSZE ZDANIE), ART.24 PKT A), ART.24 PKT G), ART.24
PKT I), ART.24 PKT N), ART.25 UST.7, ART.28 UST.1, ART.28 UST.2, ART.28 UST.3, ART.33
PKT A), ART.36 STATUTU SPÓŁKI
DODANO: ART.22 UST.3 STATUTU SPÓŁKI

4 18.12.2003, REP. A-9098/2003, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ZIMNA 2 M.23, ZMIENIONO: ART. 8, ART. 27 POPRZEZ
DODANIE NOWEGO PKT 4 I OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEGO PKT 4 JAKO PKT 5;
18.03.2004, REP. A-2446/2004, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ZIMNA 2 M.23, ZMIENIONO: ART. 2, ART. 3 ORAZ ART. 26
STATUTU SPÓŁKI.

5 7.12.2004, REP. A 7015/2004, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.ZIMNA 2 M 23
ZMIENIONO: ART.8, W ART.27 DODANO NOWY PKT 5, A DOTYCHCZASOWY PKT 5
OZNACZONO JAKO PKT 6

6 16.05.2006, REP. 3531/2006, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, PROWADZĄCY
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL.ZIMNEJ 2 M.23, ZMIENIONO ART.3, TYTUŁ
ROZDZIAŁU II, ART.7 I ART.26 STATUTU SPÓŁKI

7 21.11.2006, REP. A - 7431/2006, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ZIMNA 2 M. 23, ZMIENIONO ART. 16 STATUT SPÓŁKI.

8 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 17 KWIETNIA 2007 ROKU, REPERTORIUM A NR
2672/2007, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
PRZY UL. ZIMNEJ NR 2 LOKAL 23 W WARSZAWIE
ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE ARTYKUŁY STATUTU CYFROWY POLSAT S.A. - ART. 15 UST. 1
ORAZ ART. 16

9 05.09.2007 R. - DARIUSZ WIERZCHUCKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 5748/2007 -
ZMIENIONO ART. ART. 10, 19, 20, 27, DODANO ART. 20A.

10 20.09.2007 R. - DARIUSZ WIERZCHUCKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 5967/2007 -
DODANO ART. 38.

11 27.09.2007 R. - DARIUSZ WIERZCHUCKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 6060/2007 -
ZMIENIONO ART. 8.

12 05.09.2007 R. - NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE, UL. ZIMNA 2 M. 23, REP. A NR 5748/2007 - ZMIANA ART. 8;
30.10.2007 R. - NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE, UL. ZIMNA 2 M. 23, REP. A NR 6939/2007 - ZMIANA ART. 27.

13 04.12.2007 R., NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE PRZY UL. ZIMNEJ 2 M. 23, REP. 8240/2007, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 8
ZMIENIA SIĘ: ART. 12 UST. 2, ART. 14 UST. 3, ART. 18, ART. 19 UST. 1, ART. 21 UST. 2, ART.
35.
DODAJE SIĘ: ART. 15 UST. 5, ART. 19 UST. 3 LIT. H.

14 ZMIANA ART.11,19,25,27,35; SKREŚLENIE ART.37; ZMIANA NUMERACJI ART.38 NA 37; TEKST
JEDNOLITY Z DN.23.04.2009 - NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KN W WARSZAWIE, NR
REP.A 2416/2009

15 08.03.2010 R., REP. A NR 2389/2010, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA
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NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ZIMNEJ 2 M 23 ZMIENIONO ART. 8, USUNIĘTO UST. 2
W ART. 27, DOTYCHCZASOWE UST. 3 I 4 W ART. 27 OZNACZONO JAKO UST. 2 I 3

16 24.06.2010 R., REP. A NR 5915/2010, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W WARSZAWIE
- DODANO W ART. 7 STATUTU PKT: 28, 29 I 30.

17 04.05.2011 R. - DARIUSZ WIERZCHUCKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 5114/2011 -
ZMIENIONO ART. 19, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.

18 19.05.2011 R. - DARIUSZ WIERZCHUCKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 5843/2011 -
ZMIENIONO ART. 8.

19 5.06.2012 R., REP. A NR 4400/2012, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE
ZMIANA ART. 27 UST. 1

20 11 CZERWCA 2013 R.; NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE, UL.ZIMNA 2 M. 23, REP. A NR 3737/2013
ZMIANA ART. 7;

21 23.09.2014 R., NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE, REP. A NR 5552/2014, ZMIANA ART. 8, ART. 15 UST. 1, ART. 16.

22 16.01.2015 R., REP. A NR 141/2015, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ZIMNEJ 2 LOK. 23
ZMIANA ART. 7, ART. 11, ART, 14, ART. 15 UST. 1, ART. 16, ART. 24 LIT. J

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału
w zysku?

NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 25 581 840,64 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego ------

3.Liczba akcji wszystkich emisji 639546016

4.Wartość nominalna akcji 0,04 ZŁ
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5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25 581 840,64 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego

--- ZŁ

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

1.Określenie wartości akcji objętych za
aport

1 11 647 727,20 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji

1 1.Nazwa serii akcji SERIA A

2.Liczba akcji w danej serii 2500000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

2 500 000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU: PO 2 GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ

 

2 1.Nazwa serii akcji SERIA B

2.Liczba akcji w danej serii 2500000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

2 500 000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU: PO 2 GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ

 

3 1.Nazwa serii akcji SERIA C

2.Liczba akcji w danej serii 7500000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

7 500 000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU: PO 2 GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ

 

4 1.Nazwa serii akcji SERIA D

2.Liczba akcji w danej serii 175000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

166 917 501 AKCJI OZNACZONYCH NUMERAMI OD 1 DO 166 917 501 UPRZYWILEJOWANYCH CO
DO PRAWA GŁOSU; PO 2 GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ

 

5 1.Nazwa serii akcji E

2.Liczba akcji w danej serii 75000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

6 1.Nazwa serii akcji SERIA F

2.Liczba akcji w danej serii 5825000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

7 1.Nazwa serii akcji H

2.Liczba akcji w danej serii 80027836
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3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

8 1.Nazwa serii akcji I

2.Liczba akcji w danej serii 47260690

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

9 1.Nazwa serii akcji J

2.Liczba akcji w danej serii 243932490

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE,
- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE,
WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM WICEPREZESEM
ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, DWÓCH WICEPREZESÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z
PROKURENTEM ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma DZIAŁKOWSKI 

2.Imiona DARIUSZ 

3.Numer PESEL/REGON 67042712696

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w

NIE
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czynnościach?

7.Data do jakiej została zawieszona ------

2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SZELĄG 

2.Imiona TOMASZ PIOTR

3.Numer PESEL/REGON 77011305695

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JASKÓLSKA 

2.Imiona ANETA JUSTYNA

3.Numer PESEL/REGON 75070404380

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SOLORZ 

2.Imiona TOBIAS MARKUS

3.Numer PESEL/REGON 80081919257

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

5 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GILLNER GORYWODA

2.Imiona TOMASZ 

3.Numer PESEL/REGON 58122603290

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

6 1.Nazwisko / Nazwa lub firma STEC 

2.Imiona MACIEJ ARKADIUSZ

3.Numer PESEL/REGON 74123000010

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------
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Rubryka 2 - Organ nadzoru

1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko RUTA 

2.Imiona HERONIM BOGUSŁAW

3.Numer PESEL 50072503794

2 1.Nazwisko GWIAZDOWSKI 

2.Imiona ROBERT ANDRZEJ

3.Numer PESEL 60032304178

3 1.Nazwisko REKSA 

2.Imiona LESZEK 

3.Numer PESEL 52061304276

4 1.Nazwisko SOLORZ ŻAK

2.Imiona ZYGMUNT JÓZEF

3.Numer PESEL 56080407253

5 1.Nazwisko MYSZKA 

2.Imiona ALEKSANDER 

3.Numer PESEL 49093006896

6 1.Nazwisko BIRKA 

2.Imiona JÓZEF FRANCISZEK

3.Numer PESEL 47041701633
 

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1 61, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1 60, , , DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA

2 61, , , DZIAŁALNOŚC TELEKOMUNIKACYJNA

3 82, , , USŁUGI W ZAKRESIE CALL CENTER

4 59, , , PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA FILMÓW, NAGRAŃ AUDIO I VIDEO, ZAKUP ORAZ
SPRZEDAŻ PRAW AUTORSKICH

5 26, , , PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I
TELEKOMUNIKACYJNYCH

6 70, , , DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I
ZARZĄDZANIA

7 69, , , USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

8 78, , , USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

9 63, , , DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
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Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w
polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1 05.06.2002 01.01.2000 - 31.12.2000

2 30.09.2002 01.01.2001 - 31.12.2001

3 28.11.2003 01.01.2002 - 31.12.2002

4 26.08.2004 01.01.2003-31.12.2003

5 05.09.2005 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.

6 07.08.2006 1 STYCZNIA 2005 - 31 GRUDNIA 2005

7 11.09.2007 01.01.2006 - 31.12.2006

8 17.07.2008 01.01.2007 DO 31.12.2007

9 04.05.2009 01.01.2008 - 31.12.2008

10 02.07.2010 01.01.2009 - 31.12.2009

11 31.05.2011 01.01.2010 - 31.12.2010

12 12.06.2012 01.01.2011 - 31.12.2011

13 23.07.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

14 06.05.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

15 09.05.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta

1 ***** 01.01.2000 - 31.12.2000

2 ***** 01.01.2001 - 31.12.2001

3 ***** 01.01.2002 - 31.12.2002

4 ***** 01.01.2003-31.12.2003

5 ***** 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.

6 ***** 1 STYCZNIA 2005 - 31 GRUDNIA 2005

7 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

8 ***** 01.01.2007 DO 31.12.2007

9 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008

10 ***** 01.01.2009 - 31.12.2009

11 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

12 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

13 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

14 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

15 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

3.Wzmianka o złożeniu uchwały
lub postanowienia o
zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego

1 ***** 01.01.2000 - 31.12.2000

2 ***** 01.01.2001 - 31.12.2001

3 ***** 01.01.2002 - 31.12.2002

4 ***** 01.01.2003-31.12.2003

5 ***** 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.

6 ***** 1 STYCZNIA 2005 - 31 GRUDNIA 2005

7 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

8 ***** 01.01.2007 DO 31.12.2007

9 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008

10 ***** 01.01.2009 - 31.12.2009

11 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

12 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011
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13 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

14 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

15 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

4.Wzmianka o złożeniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

1 ***** 01.01.2000 - 31.12.2000

2 ***** 01.01.2001 - 31.12.2001

3 ***** 01.01.2002 - 31.12.2002

4 ***** 01.01.2003-31.12.2003

5 ***** 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.

6 ***** 1 STYCZNIA 2005 - 31 GRUDNIA 2005

7 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

8 ***** 01.01.2007 DO 31.12.2007

9 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008

10 ***** 01.01.2009 - 31.12.2009

11 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

12 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

13 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

14 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

15 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w
polu

Data złożenia Za okres od do

1.Skonsolidowane roczne
sprawozdanie finansowe

1 17.07.2008 01.01.2007 DO 31.12.2007

2 04.05.2009 01.01.2008 - 31.12.2008

3 02.07.2010 01.01.2009 - 31.12.2009

4 31.05.2011 01.01.2010 - 31.12.2010

5 12.06.2012 01.01.2011 - 31.12.2011

6 23.07.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

7 06.05.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2007 DO 31.12.2007

2 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008

3 ***** 01.01.2009 - 31.12.2009

4 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

5 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

6 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

7 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

3.Uchwała lub postanowienie o
zatwierdzeniu
skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego

1 ***** 01.01.2007 DO 31.12.2007

2 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008

3 ***** 01.01.2009 - 31.12.2009

4 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

5 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

6 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

7 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
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4.Sprawozdanie z działalności
jednostki dominującej

1 ***** 01.01.2007 DO 31.12.2007

2 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008

3 ***** 01.01.2009 - 31.12.2009

4 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

5 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

6 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

7 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.1996

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na

zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów
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Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZENIE ZOSTAŁO DOKONANE W DRODZE PRZENIESIENIA NA CYFROWY POLSAT S.A.
Z SIEDZIBĄ W EMOWIE /SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA/ CAŁEGO MAJĄTKU POLSAT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE /SPÓŁKA
PRZEJMOWANA/ WPISANEJ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR 0000011720,
O NUMERZE REGON 016372500, W TRYBIE ART.492 PAR.1 PKT.1 ORAZ ART.516 KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA
OGŁOSZONYM W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM Z DNIA 16 GRUDNIA 2004
ROKU NR 245, POZ.13221, BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO CYFROWEGO
POLSATU S.A. ORAZ BEZ ZMIANY STATUTU CYFROWEGO POLSATU S.A.; UCHWAŁA SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ POLSAT SP.Z O.O. O POŁĄCZENIU Z DNIA 27 STYCZNIA 2005 ROKU
ZOSTAŁA PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW POLSAT SP. Z
O.O. /AKT NOTARIALNY REP.A 509/2005, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI
PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL.ZIMNEJ 2 LOKAL 23/.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

Brak wpisów
 

2 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 515 § 1 KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH I POPRZEZ PRZENIESIENIE NA CYFROWY POLSAT S.A. (SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA) CAŁEGO MAJĄTKU PRAGA BUSINESS PARK SP. Z O.O. (SPÓŁKA
PRZEJMOWANA), W TRYBIE ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, BEZ
PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I BEZ ZMIANY STATUTU CYFROWEGO POLSATU
S.A. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CYFROWY POLSAT
S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 4 LISTOPADA 2008 ROKU,
UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRAGA BUSINESS
PARK SP. Z O.O. Z DN. 04.11.2008 R.

Podrubryka 1
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Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów
przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

1 1.Nazwa lub firma PRAGA BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot
jest zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000252905

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 016279113
 

3 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

WZMIANKA O PODJĘCIU DNIA  15 WRZEŚNIA 2010 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA UCHWAŁY NR 6 POŁĄCZENIOWEJ,
ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO PROWADZĄCEGO
KANCELARIE NOTARIALNA W WARSZAWIE ZA REP. A NR 8735/2010, O POŁĄCZENIU
TRANSGRANICZNYM CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,
KTÓRA JEST ("SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ") ORAZ M.PUNKT HOLDINGS LIMITED SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA CYPRZE,  KTÓRA JEST ("SPÓŁKĄ
PRZEJMOWANĄ"), PRZEPROWADZANYM NA PODSTAWIE ART. 492 1 PKT 1 K.S.H. W
ZWIĄZKU Z ART. 516  Z INDEKSEM 15 K.S.H. I ART. 516 K.S.H. ORAZ SEKCJI 201 I DO
SEKCJI 201 X CYPRYJSKIEGO PRAWA SPÓŁEK ZMIENIONEGO PRZEZ SEKCJĘ II USTAWY
LAW N.186(I)2007 IMPLEMENTUJĄCA POSTANOWIENIA DYREKTYWY CYPRYJSKIEGO
PRAWA SPÓŁEK POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA
SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

Brak wpisów
 

4 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZENIE CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (JAKO
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) Z M.PUNKT HOLDINGS LIMITED (CYPRYJSKA SPÓŁKA PRYWATNA Z
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGRANICZONĄ DO WYSOKOŚCI AKCJI) Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE
(JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ) POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ - JAKO
JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ W DRODZE SUKCESJI UNIWERSALNEJ I ROZWIĄZANIE SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ BEZ PRZEPROWADZANIA JEJ LIKWIDACJI, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI
ART. 492 § 1 PKT 1)KSH W ZW. Z ART. 516 INDEKS 15 KSH I AR. 516 INDEKS 1 KSH ORAZ
SEKCJI 201 I CYPRYJSKIEGO PRAWA SPÓŁEK, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE
POŁĄCZENIA Z DNIA 30 LIPCA 2010 ROKU.
POŁĄCZENIE PRZEPROWADZANE JEST NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA CYFROWY POLSAT S.A. Z DNIA 15.09.2010 ROKU W SPRAWIE
TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA CYFROWY POLSAT S.A. I M.PUNKT HOLDINGS LIMITED
Z SIEDZIBA NA CYPRZE OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ
NOTARIUSZA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W
WARSZAWIE, PRZY UL.ZIMNEJ 2 LOK. 23, ZA REPERTORIUM A NR 8735/2010

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów
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przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

1 1.Nazwa lub firma M.PUNKT HOLDINGS LIMITED

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot
jest zarejestrowany

REJESTR INNY NIŻ REJESTR SĄDOWY I EWIDENCJA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

3.Numer w rejestrze 125353

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr MINISTER HANDLU, PRZEMYSŁU I TURYSTYKI

5.Numer REGON ---
 

5 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

PODJĘCIE UCHWAŁY O POŁĄCZENIU CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE (JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ) Z MPUNKT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ) ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI
ART. 492 § 1 PKT 1) KSH W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 1 KSJ.
POŁĄCZENIE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NWZ CYFROWY POLSAT
SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 04.05.2011 R., PROTOKÓŁ NOTARIALNY ZA REP. A NR
5114/2011, NOTARIUSZ W WARSZAWIE DARIUSZ WIERZCHUCKI.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

1 1.Nazwa lub firma MPUNKT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot
jest zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000246160

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 690683303
 

6 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZENIE CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (JAKO
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) Z MPUNKT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ) POPRZEZ: (I) PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ -
JAKO JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ W DRODZE SUKCESJI UNIWERSALNEJ ORAZ (II) ROZWIĄZANIE SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ BEZ PRZEPROWADZANIA JEJ LIKWIDACJI, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI
ART. 492 § 1 PKT 1) KSH, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 21
MARCA 2011 ROKU.
POŁĄCZENIE PRZEPROWADZANE JEST NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA CYFROWY POLSAT S.A. Z DNIA 04.05.2011 ROKU W SPRAWIE
POŁĄCZENIA CYFROWY POLSAT S.A. I MPUNKT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ
DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE,
PRZY UL.ZIMNEJ 2 LOK. 23, ZA REP.A  NR 5114/2011 ORAZ UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA MPUNKT POLSKA S.A. Z DNIA 23.05.2011 ROKU W SPRAWIE
POŁĄCZENIA CYFROWY POLSAT S.A. I MPUNKT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA
DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO PROWADZĄCEGO  KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W
WARSZAWIE, PRZY UL. ZIMNEJ 2 LOK. 23, ZA REP. A NR 5861/2011.

Podrubryka 1
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Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów
przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

1 1.Nazwa lub firma MPUNKT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot
jest zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000246160

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 690683303
 

7 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

WZMIANKA O PODJĘCIU UCHWAŁY O POŁĄCZENIU CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Z MTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) POPRZEZ
PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BEZ
PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I BEZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
- UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CYFROWY POLSAT
SPÓŁKA AKCYJNA Z DN. 05.08.2011 ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO
MARTĘ JÓZEFINĘ KOLBUSZ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE DARIUSZA
WIERZCHUCKIEGO ZA NR REP. A 8406/2011

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

Brak wpisów
 

8 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZENIE CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA) Z
MTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA) POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ CAŁEGO
MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Z DN. 05.08.2011
ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARTĘ JÓZEFINĘ KOLBUSZ,
ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO ZA NR REP. A
8406/2011

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

1 1.Nazwa lub firma MTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot
jest zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000008837

Strona 14 z 16

piotrkowiczm
Typewritten Text
Z-15



Identyfikator wydruku: RP/10078/59/20150722145449          

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 691552030
 

9 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZENIE CYFROWEGO POLSATU SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (JAKO
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) Z CYFROWYM POLSATEM TECHNOLOGY SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ)
POPRZEZ: (I) PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ - JAKO JEDYNEGO WSPÓLNIKA
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W DRODZE SUKCESJI
UNIWERSALNEJ ORAZ (II) ROZWIĄZANIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BEZ PRZEPROWADZANIA
JEJ LIKWIDACJI, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART. 492 § 1 PKT 1) KSH, NA ZASADACH
OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.
POŁĄCZENIE PRZEPROWADZANE JEST NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA CYFROWEGO POLSATU S.A. Z DNIA 4 GRUDNIA 2012 ROKU W
SPRAWIE POŁĄCZENIA CYFROWEGO POLSATU S.A. Z CYFROWYM POLSATEM TECHNOLOGY
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM
PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, ZA REP. A NR 10398/2012 ORAZ UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CYFROWEGO POLSATU TECHNOLOGY
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 4 GRUDNIA 2012 ROKU W SPRAWIE
POŁĄCZENIA CYFROWEGO POLSATU TECHNOLOGY SP. Z O.O. Z CYFROWYM POLSATEM
S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ
NOTARIUSZA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W
WARSZAWIE, ZA REP. A NR 10402/2012.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

1 1.Nazwa lub firma CYFROWY POLSAT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot
jest zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000254220

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 140501529
 

10 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZENIE CYFROWEGO POLSATU SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (JAKO
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) Z REDEFINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ) POPRZEZ: PRZENIESIENIE NA
SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ - JAKO JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - CAŁEGO
MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W DRODZE SUKCESJI UNIWERSALNEJ ORAZ
ROZWIĄZANIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BEZ PRZEPROWADZANIA JEJ LIKWIDACJI,
ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W
PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 14 KWIETNIA 2015 ROKU.
POŁĄCZENIE PRZEPROWADZANE JEST NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA CYFROWEGO POLSATU S.A. Z DNIA 18 MAJA 2015 ROKU W
SPRAWIE POŁĄCZENIA CYFROWEGO POLSATU S.A. Z REDEFINE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA
DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE,
PRZY UL. ZIMNEJ 2 LOK. 23, ZA REP. A NR 3169/2015 ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW REDEFINE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA
18 MAJA 2015 ROKU W SPRAWIE POŁĄCZENIA REDEFINE SP. Z O.O. Z CYFROWYM
POLSATEM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM
SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. ZIMNEJ 2 LOK. 23, ZA REP. A NR
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Identyfikator wydruku: RP/10078/59/20150722145449          

3173/2015.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

1 1.Nazwa lub firma REDEFINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot
jest zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000287684

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 141066449
 

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 22.07.2015

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl
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CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

ZAŁĄCZNIKI 
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TEKST JEDNOLITY STATUTU  

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

(tekst jednolity z uwzględnieniem zmian dokonanych w dniu 16 stycznia 2015 roku, 

ustalony Uchwałą nr 01/19/01/2015 Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2015 roku  

podjętą na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2015 roku) 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  

 

ROZDZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne 

Art. 1 

Stawający zawierają jako założyciele spółkę akcyjną zwaną dalej Spółką. ----------------  

Art. 2 

1. Firma Spółki brzmi: Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna. -----------------------------------  

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Cyfrowy Polsat S.A. oraz 

wyróżniającego ją znaku graficznego. ------------------------------------------------------  

Art. 3 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. ------------------------------------------------------------------  

Art. 4 

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą.----------  

Art. 5 

Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa, 

a także tworzyć i przystępować do innych Spółek i organizacji gospodarczych. ---------  

Art. 6 

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony. -----------------------------------------------  
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ROZDZIAŁ II. 

Przedmiot działalności Spółki 

Art. 7 

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----------------------------------------------------------  

1. działalność radiowa i telewizyjna; ------------------------------------------------------   

2. działalność telekomunikacyjna; ---------------------------------------------------------  

3. przetwarzanie danych; --------------------------------------------------------------------  

4. działalność związana z bazami danych; -----------------------------------------------  

5. działalność związana z informatyką; ---------------------------------------------------  

6. usługi w zakresie call center; ------------------------------------------------------------  

7. działalność artystyczna i literacka;  ----------------------------------------------------  

8. działalność rozrywkowa; -----------------------------------------------------------------  

9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż 

praw autorskich; ---------------------------------------------------------------------------  

10. działalność w zakresie reklamy; --------------------------------------------------------  

11. usługi w zakresie poligrafii; -------------------------------------------------------------  

12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu 

elektrycznego;  ----------------------------------------------------------------------------  

13. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji 

nadajników telewizyjnych i radiowych; -----------------------------------------------  

14. działalność w zakresie budownictwa; --------------------------------------------------  

15. zarządzanie nieruchomościami; ---------------------------------------------------------  

16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości; --------  

17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;  

18.  produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych; ------------------------------  

19. wynajem i dzierżawa;------------------------------------------------------------- 

20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów; ------------------------  

21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa; ---------------------------  

22. wykonywanie badań i analiz technicznych; -------------------------------------------  

23. prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych; -  
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24. działalność holdingów; -------------------------------------------------------------------  

25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania; ---  

26. świadczenie usług finansowych; --------------------------------------------------------  

27. pośrednictwo finansowe; -----------------------------------------------------------------  

28. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych; -----------------------------------------  

29. usługi kadrowo-płacowe; ----------------------------------------------------------------  

30.  usługi doradztwa gospodarczego i finansowego; ------------------------------------  

31. działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; -------------------------------  

32. działalność portali internetowych; ------------------------------------------------------  

33. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; ----------------------  

34. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet; -------------------------------------------------------------------------------------  

35. działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii 

elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne 

jednostki. -----------------------------------------------------------------------------------  

Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, 

nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji. ------------------------------------  

 

ROZDZIAŁ III. 

Kapitał zakładowy. Akcje 

Art. 8 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.581.840,64 zł (dwadzieścia pięć milionów 

pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt cztery 

grosze) oraz dzieli się na 639.546.016 (sześćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset 

czterdzieści sześć tysięcy szesnaście) akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze 

(0,04 zł) każda, w tym: ----------------------------------------------------------------------------  

1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, 

uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 2 500 000. 

Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. --  
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2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, 

uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 2 500 000. 

Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. --  

3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, 

uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 7 500 000. 

Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. --  

4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych 

numerami 1 – 175 000 000, w tym:----------------------------------------------------------  

a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście 

tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu 

w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 

(dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 – 166 917 501 --------------------------  

b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta 

dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 

502 – 175 000 000. -------------------------------------------------------------------------  

5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, 

oznaczonych numerami 1 – 75 000 000. ----------------------------------------------------  

6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na 

okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 5 825 000. ----------------------------------------  

7. 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset 

trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 80 

027 836. -----------------------------------------------------------------------------------------  

8. 47.260.690 (czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset 

dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii I, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 

47 260 690. --------------------------------------------------------------------------------------  

9. 243.932.490 (dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa 

tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii J, na okaziciela, 

oznaczonych numerami 1 – 243 932 490. --------------------------------------------------  
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Art. 9 

Akcje będą pokryte gotówką w ¼ (jednej czwartej) ich wartości nominalnej przed 

zarejestrowaniem Spółki, a pozostałej części w ratach i terminach wskazanych w 

uchwale Walnego Zgromadzenia.  ---------------------------------------------------------------  

Art. 10 

1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela.  

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -------------------  

Art. 11 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony: -----------------------------------------------  

a) w drodze emisji nowych akcji, -----------------------------------------------------------  

b) przez zwiększenie wartości nominalnej akcji. -----------------------------------------  

2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. ----  

3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez:--------------------------------  

a) zmniejszenie wartości nominalnej akcji, -----------------------------------------------  

b) umorzenie części akcji, lub ---------------------------------------------------------------  

c) połączenie akcji. ----------------------------------------------------------------------------  

4.  Spółka może emitować obligacje zamienne. ----------------------------------------------  

 

Art. 12 

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w 

przypadku: --------------------------------------------------------------------------------------  

a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, ------------------------------------------  

b) nabycia przez Spółkę własnych akcji. ---------------------------------------------------  

2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. --------------------  

3. Akcje mogą być umorzone na wniosek akcjonariusza. -----------------------------------  

4. Spłata umorzonych akcji nastąpi według wartości księgowej. W przypadku 

notowania Spółki na giełdzie papierów wartościowych, cenę spłaty określa średni 

kurs akcji Spółki z ostatnich trzydziestu dni przed datą uchwały Walnego 

Zgromadzenia o umorzeniu. ------------------------------------------------------------------  
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ROZDZIAŁ IV. 

Władze Spółki 

Art. 13 

Władzami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------  

I. Zarząd, ---------------------------------------------------------------------------------------  

II. Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------------  

III. Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------  

I.  ZARZĄD SPÓŁKI 

Art. 14 

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi bieżące sprawy 

Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. --------------------------------------------------------  

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie 

zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady 

Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu. -------  

3. Szczegółową procedurę działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, 

uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----------------------  

4. Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu jest ustalany przez Radę 

Nadzorczą. --------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 15 

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa 

Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu. ---------------------------  

2. Rada Nadzorcza powołując członków Zarządu, określa ich liczbę. --------------------  

3. Kadencja Pierwszego Zarządu wynosi dwa lata. Kadencja każdego następnego 

Zarządu wynosi trzy lata. Kadencja Zarządu jest wspólna.  -----------------------------  

4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, 

co nie stoi na przeszkodzie ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę. --------  

5. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decyduje 

głos Prezesa Zarządu. --------------------------------------------------------------------------  
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Art. 16 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: ----------------------------------   

- w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający 

samodzielnie, -------------------------------------------------------------------------------  

- w przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający 

samodzielnie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub 

innym Wiceprezesem Zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, 

dwóch Wiceprezesów  Zarządu działających łącznie, Wiceprezes Zarządu 

działający łącznie z prokurentem albo członek Zarządu działający łącznie z 

prokurentem. --------------------------------------------------------------------------------  

Art. 17 

Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. ---------  

Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.  -----------------------------------------  

Art. 18  

Do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada 

Nadzorcza.-------------------------------------------------------------------------------------------  

II. RADA NADZORCZA 

Art. 19 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

gałęziach przedsiębiorstwa. W ramach sprawowania nadzoru, Rada Nadzorcza 

może żądać od Zarządu wszelkich informacji i dokumentów dotyczących 

działalności Spółki. ----------------------------------------------------------------------------  

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu 

spółek handlowych, a w szczególności: -----------------------------------------------------  

a) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i 

dokumentami jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i 

rocznych Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia 
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strat oraz składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z 

wyników badań, ----------------------------------------------------------------------------  

b) sporządzanie raz w roku i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny 

systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla 

Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------  

c) powoływanie członków Zarządu, --------------------------------------------------------  

d) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 

czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, ------  

e) zawieszanie z ważnych przyczyn w czynnościach poszczególnych lub 

wszystkich członków Zarządu, -----------------------------------------------------------  

f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----------------------------------------------------  

g) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, -----------------------------------  

h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, ----------  

i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy. ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy: ---------------  

a) dokonanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny 

pracy Zarządu, ------------------------------------------------------------------------------  

b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał 

Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------------------------------------  

c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki 

opracowanych przez Zarząd, -------------------------------------------------------------  

d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych 

do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ---------------------------  

e) wyrażanie zgody na uczestniczenie w innych spółkach, -----------------------------  

f) wyrażanie zgody na powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków 

organów spółek zależnych,  --------------------------------------------------------------  

g) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem 

powiązanym, --------------------------------------------------------------------------------  
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h) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności skutkujących 

zaciągnięciem zobowiązania, z wyjątkiem: --------------------------------------------  

(i) czynności przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 

rocznym programie działania Spółki, lub ----------------------------------  

(ii) czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania do wartości 

10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), w tym także udzielanie 

poręczeń lub gwarancji oraz wystawianie lub poręczanie weksli, 

dokonywanej w ramach bieżącej działalności, w tym w szczególności 

działalności w zakresie płatnej telewizji cyfrowej oraz działalności 

wirtualnego operatora telefonii komórkowej. -----------------------------  

i) wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii we wszystkich istotnych dla Spółki 

sprawach. ------------------------------------------------------------------------------------  

4. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej, w tym zasady funkcjonowania 

poszczególnych komitetów w jej składzie, określa uchwalony przez nią Regulamin 

Rady Nadzorczej.  ------------------------------------------------------------------------------  

Art. 20 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------  

2. Walne Zgromadzenie przed wyborem członków Rady Nadzorczej na nową 

kadencję, określa liczbę członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------  

3. Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród swoich członków 

Przewodniczącego Rady. ----------------------------------------------------------------------  

4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata i jest wspólna. -----------------------------  

Art. 20a 

W okresie, w którym akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w 

rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w 

skład Rady Nadzorczej może wchodzić dwóch członków spełniających kryteria 

niezależnego członka Rady Nadzorczej, określone w regulacjach obowiązujących na 

rynku regulowanym, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu. ---------------------  
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Art. 21 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. --------------  

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź członek Rady Nadzorczej wskazany przez 

Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzeniom Rady 

Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący a w razie jego nieobecności członek 

Rady Nadzorczej wskazany na piśmie przez Przewodniczącego lub inny członek 

Rady Nadzorczej wybrany przez członków obecnych na posiedzeniu. ----------------  

3. Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek 

członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej powinno odbywać się najpóźniej w ciągu 14 dni od 

daty zgłoszenia pisemnego wniosku Przewodniczącemu. --------------------------------  

Art. 22 

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W razie 

równości przeważa głos Przewodniczącego. -----------------------------------------------  

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich 

członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu nie mniej niż połowy 

składu Rady. ------------------------------------------------------------------------------------  

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane za pomocą środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość jak również członek Rady 

Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka 

Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------  

Art. 23 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ------------  
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III. WALNE ZGROMADZENIE 

Art. 24 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych 

kodeksem spółek handlowych oraz przez niniejszy Statut. ----------------------------------  

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----------------------------  

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, 

sprawozdania finansowego za rok ubiegły, --------------------------------------------  

b) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia start,  --------------------  

c) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi skwitowania z wykonania 

obowiązków, --------------------------------------------------------------------------------  

d) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich 

wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przepisu art. 19,  ------------------------------------  

e) zmiana Statutu Spółki, --------------------------------------------------------------------  

f) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, ------------------------------------------  

g) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, ----------------------------------  

h) połączenie lub przekształcenie Spółki, --------------------------------------------------  

i) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ---------------------------------------------------------  

j) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, --------------  

k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa 

użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki, ----------------------  

l) nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku 

za cenę przewyższającą 1/5 (jedną piątą) wpłaconego kapitału zakładowego, 

jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem lat dwóch od zarejestrowania 

Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------  

m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej 

przy nawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, --------------------  

n) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych. ---------------  
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Art. 25 

1.  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  --  

2.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy 

po zakończeniu roku obrotowego Spółki. ---------------------------------------------------  

3.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w 

niniejszym Statucie oraz gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania 

Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. ----------------------------------------------  

Art. 26 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. --------------------------------------  

Art. 27 

1.  Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze 

reprezentujący łącznie więcej niż 50 % ogółu głosów w Spółce. ------------------------  

2.  Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez 

pełnomocników. ---------------------------------------------------------------------------------  

3.  Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu uczestniczą w obradach Walnego 

Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------  

Art. 28 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych 

chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki 

surowsze. ----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Z zachowaniem przepisu art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych zmiana 

przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji.-------------------------------  

3. W sytuacji, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą 

sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału 

zakładowego (art. 397 kodeksu spółek handlowych) uchwała w sprawie 

rozwiązania Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych. ----  
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Art. 29 

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba 

przez niego wskazana. Następnie Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego 

Zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad i powołuje sekretarza, którego 

zadaniem jest sporządzenie listy obecności z wyszczególnieniem ilości akcji jakie 

każdy z obecnych posiada i ilości przysługujących każdemu głosów. Podpisana przez 

Przewodniczącego Zgromadzenia lista obecności będzie wyłożona podczas obrad.  ----  

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

Art. 30 

Rok obrachunkowy odpowiada kalendarzowemu. --------------------------------------------  

Art. 31 

Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1996 roku. --------------------------  

Art. 32 

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego 

sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz 

dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. ---------------------  

Art. 33 

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----------------------------------------------  

a) Kapitał Zakładowy,  -----------------------------------------------------------------------  

b) Kapitał Zapasowy,  ------------------------------------------------------------------------  

c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.  ---------------------------  

Art. 34 

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: --------------------------  

1. odpisy na kapitał zapasowy, ------------------------------------------------------------------  

2. odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa, -------------------  

3. dywidendę dla akcjonariuszy, ----------------------------------------------------------------  
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4. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------  

Art. 35 

1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki. -------------------------------------------------------------------------  

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. ---------------------------------  

PRZEPISY KOŃCOWE 

Art. 36 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy 

kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------------  

Art. 37 

1. Udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu 

spółek handlowych, od osób zagranicznych, w walnym zgromadzeniu nie może 

przekroczyć 49%. ------------------------------------------------------------------------------  

2. Członkami Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki muszą być w większości 

osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. ----  

3. Ograniczenia określone w ust. 1 nie dotyczą osób zagranicznych, których siedziba 

lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. ----------------------------------------------------  

 

Z-32



CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 
 
 

Z-33 

5.3. Tekst uchwał stanowiących podstawę emisji Obligacji 

 



PROTOKÓŁ 

Z PODJĘCIA PRZEZ ZARZĄD 

SPÓŁKI "CYFROWY POLSAT" SA. "SPÓŁKA" 

UCHWAŁY PRZY WYKORZYSTANIU TRYBU PISEMNEGO 

ODPIS 

W dniu 25 czerwca 2015 roku Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A., działając na podstawie § 7 ust. 5 

Regulaminu Zarządu, podjął w trybie pisemnym następującą uchwałę: 

Uchwała Zarządu spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna 
nr 01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie programu emisji obligacji Spółki 

Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje: 

§1 
1. Zarząd postanawia o otwarciu programu emisJI obligacji ("Program Emisji"), w ramach 

którego Spółka będzie mogla wielokrotnie zaciągać zobowiązania fmansowe w drodze emisji 

przez Spółkę w ramach Programu Emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela 

denominowanych w złotych ("Obligacje"). 

2. Łączna wartość nominalna Obligacji nie przekroczy kwoty 1.000.000.000 (słownie: jednego 

miliarda) złotych. 

3. Obligacje mogą być emitowane w jednej lub w wielu seriach. 

4. Poszczególne serie Obligacji będą emitowane na podstawie odrębnych uchwał emisyjnych 

podejmowanych przez Zarząd ("Uchwały Emisyjne"), na podstawie których zostaną 

określone szczegółowe warunki emisji Obligacji danej serii, w tym w formie suplementu 

sporządzanego dla danej serii Obligacji, którego wzór stanowi Załącznik 1 do Wzoru 

Warunków Emisji (zdefiniowanego w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały). 

5. Obligacje mogą być emitowane w trybie oferty publicznej lub poprzez proponowanie nabycia 

niestanowiące oferty publicznej. 

6. Obligacje zostaną wyemitowane jako papiery 

papterów wartościowych prowadzonym 

Wartościowych S.,A. ("KDPW"). 

wartościowe zarejestrowane w depozycie 

przez Krajowy Depozyt Papierów 

7. Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji do alternatywnego 

systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 

ramach rynku Catalyst (,,ASO GPW"). 

8. Przydział Obligacji może być dokonywany przez Zarząd odrębną uchwałą albo przez osoby 

upoważnione przez Zarząd w Uchwałach Emisyjnych. 

9. Zarząd jest upoważniony do etapowej realizacji emisji Obligacji, wstrzymania emisji lub 
całkowitej lub częściowej rezygnacji z niej. 

§2 
1. Zarząd Spółki niniejszym akceptuje i zatwierdza wzór podstawowych warunków emtsp 

Obligacji określony w Załaczniku 1 do niniejszej uchwały ("Wzór Warunków Emisji"). 

2. We Wzorze Warunków Emisji mogą być dokonywane, bez potrzeby podejmowania 

dodatkowej uchwały przez Zarząd, zmiany techniczne i redakcyjne oraz zmiany, które nie 

wpływają istotnie na prawa i obowiązki Spółki oraz nie wpływają na procedurę rejestracji 
Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

Protokół z podjęcia przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. uchwały w trybie pisemnym 
w sprawie programu emisji obligacji Spółki 
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§3 
1. Zarząd wyraża zgodę i upoważnia osoby uprawnione do reprezentacji Spółki do 

podejmowania wszelkich czynności i składania wszelkich oświadczeń woli, jakie mogą być 

konieczne lub właściwe do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności w związku z 

rejestracją Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 
i wprowadzeniem Obligacji do ASO GPW. 

2. Zarząd niniejszym upoważnia doradców Spółki zaangażowanych do prac nad przygotowaniem 

Programu Emisji do dokonywania wszelkich czynności koniecznych lub właściwych do 

przeprowadzenia emisji Obligacji oraz wprowadzenia ich do ASO GPW. 

§4 
Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na otwarcie Programu Emisji na 

wartinkach określonych w niniejszej uchwale oraz na podjęcie przez Zarząd czynności 

niezbędnych do realizacji Programu Emisji. 

l 
§5 

;Uthwała wchodzi w życie w dniu wyrażenia przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na otwarcie 

Programu Emisji na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. 

Uchwala zostala podjrta: 

' (słownie: '~L< y<A...Jl.. ) glosami za, 
_·_ (slownie: _____ _;glosami przeciw i 

_-_ (słownie: ) wstryymującymi sir od g losu 

Na tym Protok' zakończono. 

Do protokołu łączono: 

-Załącznik 1 d chwały nr 01/25/06/2015- Wzór Warunkó 

Prezes Zarządu 

Cyfrowy Polsat S A. 

Pan Tomasz G" er-Gorywoda 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 
Pan Tomasz Szeląg 

L 

Wiceprezes Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Tobias Solorz 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Dariusz Działkawski 

nek Zarządu 

owy Polsat S.A. 

Członek Zarzą 

Cyfrowy Pol at S.A. 
Pan Mac'tej Stec Pani Aneta Jaskólska /protokolant/ 

Protokół z podjęcia przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. uchwały w trybie pisemnym 
w sprawie programu emisji obligacji Spółki 

2 
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PROTOKÓŁ 

Z PODJĘCIA PRZEZ ZARZĄD 

SPÓLKI "CYFROWY POLSAT" S.A. "SPÓLKA" 

UCHWAŁY PRZY WYKORZYSTANIU TRYBU PISEMNEGO 

W dniu 25 czerwca 2015 roku Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A., działając na podstawie § 7 ust. 5 

Regulaminu Zarządu, podjął w trybie pisemnym następującą uchwałę: 

Uchwała Zarządu spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna 
nr 01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie programu emisji obligacji Spółki 

ąd Spółki niniejszym postanawia, co następuje: 

§1 
Zarząd postanawia o otwarciu programu emisji obligacji ("Program Emisji"), w ramach 

którego Spółka będzie mogła wielokrotnie zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji 

przez Spółkę w ramach Programu Emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela 

denominowanych w złotych ("Obligacje"). 

2. Łączna wartość nominalna Obligacji nie przekroczy kwoty 1.000.000.000 (słownie: jednego 

miliarda) złotych. 

3. Obligacje mogą być emitowane w jednej lub w wielu seriach. 

4. Poszczególne serie Obligacji będą emitowane na podstawie odrębnych uchwał emisyjnych 

podejmowanych przez Zarząd ("Uchwały Emisyjne"), na podstawie których zostaną 

określone szczegółowe warunki emisji Obligacji danej serii, w tym w formie suplementu 

sporządzanego dla danej serii Obligacji, którego wzór stanowi Załącznik l do Wzoru 

Warunków Emisji (zdefiniowanego w § 2 ust. l niniejszej uchwały). 

5. Obligacje mogą być emitowane w trybie oferty publicznej lub poprzez proponowanie nabycia 

niestanowiące oferty publicznej. 

6. Obligacje zostaną wyemitowane jako papiery 

papterow wartościowych prowadzonym 

Wartościowych S.A. G,KDPW"). 

wartościowe zarejestrowane w depozycie 

przez Krajowy Depozyt Papierów 

7. Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji do alternatywnego 

systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 

ramach rynku Catalyst (,,ASO GPW"). 

8. Przydział Obligacji może być dokonywany przez Zarząd odrębną uchwałą albo przez osoby 

upoważnione przez Zarząd w Uchwałach Emisyjnych. 

9. Zarząd jest upoważniony do etapowej realizacji emisji Obligacji, wstrzymania emisji lub 

całkowitej lub częściowej rezygnacji z niej. 

§2 
l. Zarząd Spółki niniejszym akceptuje i zatwierdza wzór podstawowych warunków effilSJl 

Obligacji określony w Załaczniku l do niniejszej uchwały ("Wzór Warunków Emisji"). 
2. We Wzorze Warunków Emisji mogą być dokonywane, bez potrzeby podejmowania 

dodatkowej uchwały przez Zarząd, zmiany techniczne i redakcyjne oraz zmiany, które nie 

wpływają istotnie na prawa i obowiązki Spółki oraz nie wpływają na procedurę rejestracji 

Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

Protokół z podjęcia przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. uchwały w trybie pisemnym 
w sprawie programu emisji obligacji Spółki 
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§3 
1. Zarząd wyraża zgodę i upowazrua osoby uprawnione do reprezentacji Spółki do 

podejmowania wszelkich czynności i składania wszelkich oświadczeń woli, jakie mogą być 

konieczne lub właściwe do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności w związku z 

rejestracją Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 
i wprowadzeniem Obligacji do ASO GPW. 

2. Zarząd niniejszym upoważnia doradców Spółki zaangażowanych do prac nad przygotowaniem 

Programu Emisji do dokonywania wszelkich czynności koniecznych lub właściwych do 

przeprowadzenia emisji Obligacji oraz wprowadzenia ich do ASO GPW. 

§4 
Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na otwarcie Programu Emisji na 

warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz na podjęcie przez Zarząd czynności 

niezbędnych do realizacji Programu Emisji. 

§5 
Uchwała wchodzi w życie w dniu wyrażenia przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na otwarcie 

Programu Emisji na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. 

u chwała została podjrta: 

,;_ (słownie:.\:;, '' """""' l glosami za, 
_· (słownie: __ -=-_--! głosami przeciw i 
_ (słownie: ) wstT"{))mującymi sir od głosu 

Na tym Protokół zakończono. 
Do protokołu załączono: 
-Załącznik 1 do uchwały nr 01/25/06/2015- Wzór Warunków Obligacji 

Prezes Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Tomasz Gillner-Gorywoda 

---:. ..... :.. 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Tomasz Szeląg 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Maciej Stec 

Wiceprezes Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Tobias Solorz 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Dariusz Działkawski 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pani Aneta Jaskólska /protokolant/ 

Protokół z podjęcia przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. uchwały w trybie pisemnym 2 
w sprawie programu emisji obligacji Spółki 
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REPERTORIUM A Nr 40&3 /2015 
Dariusz Wierzchucki notariusz w Warszawie, 
Kancelaria Notarialna, ul. Zimna nr 2 lokal 23. 
Dnia trzynastego lipca 
roku dwa tysiące piętnastego (13.07.2015) 
Poświadczam zgodność powyższej kserokopii 
z okazanym mi oryginałem dokumentu. 
Pobrano za dokonanie czynności notarialnej 
z § 13 rozporządzenia w sprawie maksymalnych 
stawek taksy notarialnej złotych .. J.~ 1:-
oraz podatku V A T od czynności notarialnej 
według stawki 23% złotych ... ~-\~ 

notariusz 
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PROTOKÓŁ 

Z PODJĘCIA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ 

SPÓŁKI "CYFROWY POŁSAT" S.A. 

"SPÓŁKA" 

UCHWAŁY 

PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW JEDNOCZESNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODŁEGWŚĆ 

W dniu 25 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu S.A., działając na podstawie 

art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 4 Regulaminu Rady 

Nadzorczej postanowiła podjąć uchwałę przy wykorzystaniu środków jednoczesnego porozumiewania 

się na odległość, tj. przy użyciu środków łączności telefonicznej. 

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieniu o treści projektowanej uchwały oraz o 

dacie, w której ma nastąpić głosowanie nad podjęciem uchwały. 

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział: Pan Zygmunt Solorz-Żak- Przewodniczący Rady Nadzorczej 

oraz Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Heronim Ruta, Pan Robert Gwiazdowski, Pan Leszek Reksa, 

Pan JózefBirka i Pan Aleksander Myszka. 

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę: 

Uchwała Rady Nadzorczej 

Cyfrowy Po1sat S.A. 

nr 01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie programu emisji obligacji oraz w sprawie wyrażenia 

zgody na emisję przez Spółkę obligacji w ramach tego programu 

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie Art. 19 ust. 3 lit. h Statutu Spółki postanawia, co następuje: 

§l 

l. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na otwarcie programu emisji obligacji ("Program Emisji") i jego 

realizację na zasadach określonych w uchwale nr 01125/06/2015 Zarządu Spółki z dnia 25 czerwca 

2015 r. w sprawie otwarcia programu emisji obligacji Spółki ("Uchwała Programowa"). 

2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji 

przez Spółkę poszczególnych serii niezabezpieczonych obligacji na okaziciela emitowanych w 

ramach Programu Emisji ("Obligacje") na zasadach określonych w Uchwale Programowej, do 

łącznej maksymalnej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji, tj. 

1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) PLN . 

. :d/<.1< '·l l \·b 1\'-'<·:•i·I'PI'.~IIU ~-.'\ llc:i111;dy pl/V \,V)'kPI/;,-.LIIIill ,1,.,11,,.\\ jl<>l<l/\lllil<"\.\'.1111:1 .i•:ll;ll•,lk;•lu~( 

/ d11id .: ~Ul' l \l l':l 21! ~-~ l 
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, 
3. Uchwały emisyjne Obligacji konkretnych serii będą podejmowane przez Zarząd w terminie l roku od 

dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podejmowanie przez Zarząd uchwał emisyjnych Obligacji 

konkretnych serii po upływie tego terminu wymaga odrębnej zgody Rady Nadzorczej. 

§2 

Rada Nadzorcza wyraża zgodę i upoważnia Zarząd SpóJki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i 

faktycznych niezbędnych do realizacji Programu Emisji, w tym w szczególności do określenia 

warunków emisji każdej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji. 

§3 

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do informowania Rady Nadzorczej o przebiegu Programu Emisji. 

§4 

· Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwala została pądjęt a: 
_";__ (slownie: h-eot-.J>MAL-) glosami za, 
- (słownie: glosami przeciw i 

_-_ (słownie: ) wstrzymującymi się od głosu 

Na tym protokół zakończono. 

!' 
i 4 
' ·..o V\..0 .......... 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Członek Rady Nadzorczej 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Zygmunt Solorz-Żak 

~/.// 
//f / 

bk-Ra · · adzorc~ej~ 
__.-Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Heronim Ruta 
~ 

~ 
CzłoneK Rady Nadzorczej 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan JózefBirka 

Pan Robert Gwiazdowski 

Członek Rady Nadzorczej 

Cyfrowy Polsat S.A. 

yfrowy Polsat S.A. 

Pan Aleksander Myszka 

~. !,,,,,_., :'" j',d>.,\IU '-...\. lh'!\ll;d:, jl!/" '·\_IL<'I': ,;,JI\;U --.!<•dk<>\'- 1'"1<-'IIIHI• ".,ii)LI ·lo"llol .,,jJ,~·i"·• 

l l li 01.1 -~ '• c'/< 'l \l c"il .~!! l 'l l 
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PROTOKÓŁ 

Z PODJĘCIA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ 

SPÓLKI "CYFROWY POLSAT" S.A. 

"SPÓLKA" 

UCHWAŁY 

PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW JEDNOCZESNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGWŚĆ 

·""<q~ i·~·-~, 
/?z~'' ~~niu .25 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Cyfrowego P,olsatu S.A., działając na p.odstawie 

-~~f 'I~'f,, 88 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 ust. 3 Statutu Społb oraz § 5 ust. 4 Regulaminu Rady 

~M''')Ni/:, orczej postanowiła podjąć uchwałę przy wykorzystaniu środków jednoczesnego porozumiewania 

Y na odległość, tj. przy użyciu środków łączności telefonicznej. 

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieniu o treści projektowanej uchwały oraz o 

dacie, w której ma nastąpić głosowanie nad podjęciem uchwały. 

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział: Pan Zygmunt Solorz-Żak- Przewodniczący Rady Nadzorczej 

oraz Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Heronim Ruta, Pan Robert Gwiazdowski, Pan Leszek Reksa, 

Pan JózefBirka i Pan Aleksander Myszka. 

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę: 

Uchwała Rady Nadzorczej 

Cyfrowy Polsat S.A. 

nr 01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie programu emisji obligacji oraz w sprawie wyrażenia 

zgody na emisję przez Spółkę obligacji w ramach tego programu 

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie Art. 19 ust. 3 lit. h Statutu Spółlci postanawia, co następuje: 

§l 

l. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na otwarcie programu emisji obligacji ("Program Emisji") i jego 

realizację na zasadach określonych w uchwale nr 01125/06/2015 Zarządu Spółki z dnia 25 czerwca 

2015 r. w sprawie otwarcia programu emisji obligacji Spółki ("Uchwała Programowa"). 

2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji 

przez Spółkę poszczególnych serii niezabezpieczonych obligacji na okaziciela emitowanych w 

ramach Programu Emisji ("Obligacje") na zasadach określonych w Uchwale Programowej, do 

łącznej maksymalnej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji, tj. 

1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) PLN. 

·•h i,.;;·. •!'•.! '•'·t L • :, IJJ., d•11ii. ·• ',,,. •'',ill; · 'li• ,"\ ill -!i•··! >"\ 
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3. Uchwały emisyjne Obligacji konkretnych serii będą podejmowane przez Zarząd w terminie l roku od 

dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podejmowanie przez Zarząd uchwał emisyjnych Obligacji 

konkretnych serii po upływie tego terminu wymaga odrębnej zgody Rady Nadzorczej. 

§2 

Rada Nadzorcza wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i 

faktycznych niezbędnych do realizacji Programu Emisji, w tym w szczególności do określenia 

warunków emisji każdej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji. 

§3 

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do informowania Rady Nadzorczej o przebiegu Programu Emisji. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uf!hwa/a zastal a pod_{ęta: 
fe)_ (slownie:?IJV:,c.v<J?.4it?()_g/osami za, 

(słownie: glosami przeciw i 
::::_ (słownie: ~ ) wstrzymującymi się od głosu 

Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Cyfi·owy Polsat S.A. 

Pan Zygmunt Solorz-Żak 

Członek Rady Nadzorczej 

Cyfrowy Polsat S.A. 

~""F 
Członek Rady Nadzorczej 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan JózefBirka 

Protokolant 

Pani Aneta Jaskólska 

.r,/ / 

Członek Rady Nadzorczej .. 
Cyfrowy J>óisat S.A. 

ski 

~----+f----

Członek Rady 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Aleksander Myszka 

~:·.·. 11-·· ·'''!"•''""'l'•·i.d!i,·-._\.uciP•,d.nJ/ :;,,; :.1•·•· :!\ .. "jl-•1, :-;••i•::,J·P.J I<.D'"-il•:•i,•·· 
·.!!· i.l :~ ~ '· l' 'l"\\ ·;l :'' i \ -c~/ 
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REPERTORIUM A Nr 40'3-"\ /2015 
Dariusz Wierzchucki notariusz w Warszawie, 
Kancelaria Notarialna, ul. Zimna nr 2 lokal 23. 
Dnia trzynastego lipca 
roku dwa tysiące piętnastego (13.07.2015) 
Poświadczam zgodność powyższej kserokopii 
z okazanym mi oryginałem dokumentu. 
Pobrano za dokonanie czynności notarialnej 
z § 13 rozporządzenia w sprawie m11ksymalnych 
stawek taksy notarialnej złotych ... ~4~-
oraz podatku V A T od czynności notarialnej 
według stawki 23% złotych ..... ?.1 ?;;'... 

notariusz 
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PROTOKÓŁ 

Z PODJĘCIA PRZEZ ZARZĄD 

SPóŁKI "CYFROWY POLSAT" S.A. "SPóŁKA" 

UCHWAŁ PRZY WYKORZYSTANIU TRYBU PISEMNEGO 

W dniu 2 lipca 2015 roku Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A., działając na podstawie § 7 ust. S 

Regulaminu Zarządu, podjął w trybie pisemnym następujące uchwały: 

Uchwała Zarządu spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna 
nr 01/02/07/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. 

w sprawie emisji obligacji seńi A 

Zarząd Spółki, w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 
2015 r. w sprawie programu emisji obligacji Spółki oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 
01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie programu 
emisji obligacji oraz w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji w ramach tego 
programu (łącznie "Uchwały Programowe"), niniejszym postanawia, co następuje: 

§1 

1. Zarząd podejmuje decyzję o emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na 
okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 (rysiąc) PLN każda oraz o łącznej wartości 
nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) złotych ("Obligacje"). 

2. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji ustanowionego 
Uchwałami Programowymi. 

3. Szczegółowe warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji") określone zostały w warunkach 
emisji Obligacji oraz suplemencie sporządzonym dla Obligacji, stanowiącym integralną część 
warunków emisji Obligacji. Warunki Emisji stanowią Załacznik 1 do niniejszej uchwały. 

§2 

1. Obligacje będą emitowane w drodze oferty publicznej przeprowadzanej w sposób wskazany w 
art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238). 

2. Zarząd upoważnia każdego z członków Zarządu do ustalenia, zgodnie z własną oceną, kręgu 
inwestorów, do których zostaną skierowane propozycje nabycia Obligacji. 

3. Propozycje nabycia Obligacji mogą być kierowane do inwestorów za pośrednictwem 

pełnomocników, w rym w szczególności (ale nie wyłącznie) za pośrednictwem Trigon Dom 
Maklerski S.A. działającego jako agent emisji, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Spółkę. 

§3 

Zarząd upoważnia każdego z członków Zarządu do dokonania, zgodnie z własną oceną, 
przydziału Obligacji. Przydział Obligacji zostanie dokonany poprzez podpisanie lisry wskazującej 
liczbę Obligacji przydzieloną każdemu inwestorowi. 

1 
Protokół z podjęcia przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. uchwał w trybie pisemnym 
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§4 

Zarząd upoważnia każdego z członków Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i 
faktycznych niezbędnych lub wskazanych w celu wykonania niniejszej uchwały. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

Uchlvala została fX!dj~ta: 
_;;;,__ (słownie: hfou...,w"JL) glosami za, 

~ (słownie: ) glosami przeci1v i 
_::::___ (słownie: _____ ) wsf'i)lmu;f{cymi si~ od glosu 

Uchwała Zarządu spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna 
nr 02/02/07/2015 z dnia 2lipca 2015 r. 

w sprawie określenia wzoru propozycji nabycia obligacji serii A 
emitowanych w ramach programu emisji Spółki 

Zarząd Spółki, w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 
2015 r. w sprawie programu emisji obligacji Spółki, uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 
01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie programu 
emisji obligacji oraz w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji w ramach tego 
programu oraz uchwałą Zarządu Spółki nr 01/02/07/2015 z dnia 2lipca 2015 r. w sprawie emisji 
obligacji serii A ("Uchwała Emisyjna"), niniejszym postanawia, co następuje: 

§1 

Zarząd Spółki niniejszym akceptuje i zatwierdza wzory następujących dokumentów w związku z 
emisją obligacji na podstawie Uchwały Emisyjnej ("Obligacje"): 

(i) propozycji nabycia Obligacji kierowanej do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, 
stanowiącej Załacznik 1 do niniejszej uchwały; 

(ii) propozycji nabycia Obligacji kierowanej do pozostałych inwestorów, stanowiącej 

Załacznik 2 do niniejszej uchwały; 

(iii) memorandum ofertowego, stanowiącego Załacznik 3 do niniejszej uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 
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protokołu załączono: 

Załącznik 1 do uchwały nr 01/02/07/2015- Warunki Emisji Obligacji 

Załącznik 1 do uchwały nr 02/02/07/2015 -Wzór Propozycji Nabycia Obligacji dla 

EBOiR 

znik 2 do uchwały nr 02/02/07/2015- Wzór Propozycji Nabycia Obligacji dla 

tałych inwestorów 

znik 3 do uchwały nr 02/02/07/2015- Wzór Memorandum Ofertowego 

Prezes Zarzą 
Cyfrowy Pol t S.A. 
Pan Tomas:z illner-Gorywo a 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 
Pan Tomasz Szeląg 

Wiceprezes Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 
Pan Tobias Solorz 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Dariusz Działkawski 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 
Pan Maciej Stec Pani Aneta J askólska /protokolant/ 

3 
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PROTOKÓŁ 

Z PODJĘCIA PRZEZ ZARZĄD 

SPÓLKI "CYFROWY POLSAT" S.A. "SPÓLKA" 

UCHWAL PRZY WYKORZYSTANIU TRYBU PISEMNEGO 

W dniu 2 lipca 2015 roku Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A., działając na podstawie § 7 ust. 5 

Regulaminu Zarządu, podjął w trybie pisemnym następujące uchwały: 

Uchwała Zarządu spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna 
nr 01/02/07/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. 

w sprawie emisji obligacji serii A 

Zarząd Spółki, w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 
2015 r. w sprawie programu emisji obligacji Spółki oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 
01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie programu 
emisji obligacji oraz w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji w ramach tego 
programu (łącznie "Uchwały Programowe"), niniejszym postanawia, co następuje: 

§1 

1. Zarząd podejmuje decyzję o emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na 
okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) PLN każda oraz o łącznej wartości 
nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) złotych ("Obligacje"). 

2. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji ustanowionego 
Uchwałami Programowymi. 

3. Szczegółowe warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji") określone zostały w warunkach 
emisji Obligacji oraz suplemencie sporządzonym dla Obligacji, stanowiącym integralną część 
warunków emisji Obligacji. Warunki Emisji stanowią Załacznik 1 do niniejszej uchwały. 

§2 

1. Obligacje będą emitowane w drodze oferty publicznej przeprowadzanej w sposób wskazany w 
art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238). 

2. Zarząd upoważnia każdego z członków Zarządu do ustalenia, zgodnie z własną oceną, kręgu 
inwestorów, do których zostaną skierowane propozycje nabycia Obligacji. 

3. Propozycje nabycia Obligacji mogą być kierowane do inwestorów za pośrednictwem 

pełnomocników, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) za pośrednictwem Trigon Dom 
Maklerski S.A. działającego jako agent emisji, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Spółkę. 

§3 

Zarząd upowazrua każdego z członków Zarządu do dokonania, zgodnie z własną oceną, 
przydziału Obligacji. Przydział Obligacji zostanie dokonany poprzez podpisanie listy wskazującej 
liczbę Obligacji przydzieloną każdemu inwestorowi. 

1 
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§4 

Zarząd upoważnia każdego z członków Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i 
faktycznych niczb<;dnych lub wskazanych w celu wykonania niniejszej uchwały. 

§5 

,«.ri~ ' .. :'·<~ .. • .. · ·.··.-'.,·~~hwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

~
~· '·, • . c •• 

.. ~-) \-':'(.' 
)~], :-.-\ ~~0t 
·-,.1-">l;: · .. ' ><::fi 

:s,~ r } u. wała została podfrta: 

:
6 '~.. ~~·· r.;! (sloumie: f!.M u' rJ VI!!!!:} głosami za, 

"'' ,,', ~--- (rlownie: - ) g!oJami przeciw i 
_~_ (słownie: ) WJ!r-:rynmjąrymi JŻ[ od g!oJu 

Uchwała Zarządu spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna 
nr 02/02/07/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. 

w sprawie określenia wzoru propozycji nabycia obligacji serii A 
emitowanych w ramach programu emisji Spółki 

Zarząd Spółki, w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 
2015 r. w sprawie programu emisji obligacji Spółki, uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 
01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie programu 
emisji obligacji oraz w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji w ramach tego 
programu oraz uchwałą Zarządu Spółki nr 01/02/07/2015 z dnia 2lipca 2015 r. w sprawie emisji 
obligacji serii A ("Uchwała Emisyjna"), niniejszym postanawia, co następuje: 

§1 

Zarząd Spółki niniejszym akceptuje i zatwierdza wzory następujących dokumentów w związku z 
emisją obligacji na podstawie Uchwały Emisyjnej ("Obligacje"): 

(i) propozycji nabycia Obligacji kierowanej do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, 
stanowiącej Załącznik 1 do niniejszej uchwały; 

(ii) propozycji nabycia Obligacji kierowanej do pozostałych inwestorów, stanowiącej 

Załącznik 2 do niniejszej uchwały; 

(iii) memorandum ofertowego, stanowiącego Załącznik 3 do niniejszej uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

2 
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U'"hwa!a zo.rtala podjcta: 

_c_ (rlownie: ?/.;z" C(~ glosami za, 

___::::_ (.rlownie: _____ ) glosami przetiw i 

__:_ (słownie: ) wstrzymującymi Jif od gloJti 

Na tym Protokół zakończono. 

Do protokołu załączono: 

Załącznik 1 do uchwały nr 01/02/07/2015- Warunki Emisji Obligacji 

Załącznik 1 do uchwały nr 02/02/07/2015- Wzór Propozycji Nabycia Obligacji dla 

EBOiR 

Załącznik 2 do uchwały nr 02/02/07/2015- Wzór Propozycji Nabycia Obligacji dla 

pozostałych inwestorów 

Załącznik 3 do uchwały nr 02/02/07/2015- Wzór Memorandum Ofertowego 

Prezes Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Tomasz Giliner-Garywoda 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Tomasz Szeląg 

Członek Zarząd 

Cyfrowy Polsa S.A. 

PanMa~ ec 

Wiceprezes Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Tobias Solorz 

CzłoneK Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Dariusz Działkawski 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pani Aneta J askólska /protokolant/ 

3 
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PROTOKÓŁ 

Z PODJĘCIA PRZEZ ZARZĄD 

SPÓŁKI "CYFROWY POLSAT" S.A. "SPÓŁKA" 

UCHWAŁ PRZY WYKORZYSTANIU TRYBU PISEMNEGO 

W dniu 2 lipca 2015 roku Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A., działając na podstawie § 7 ust. 5 

Regulaminu Zarządu, podjął w trybie pisemnym następujące uchwały: 

Uchwała Zarządu spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna 
nr 01/02/07/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. 

w sprawie emisji obligacji serii A 

Zarząd Spółki, w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 
2015 r. w sprawie programu emisji obligacji Spółki oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 
01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie programu 
emisji obligacji oraz w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji w ramach tego 
programu (łącznie "Uchwały Programowe"), niniejszym postanawia, co następuje: 

§1 

1. Zarząd podejmuje decyzję o emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na 
okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) PLN każda oraz o łącznej wartości 
nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) złotych C Obligacje"). 

2. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji ustanowionego 
Uchwałami Programowymi. 

3. Szczegółowe warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji") określone zostały w warunkach 
emisji Obligacji oraz suplemencie sporządzonym dla Obligacji, stanowiącym integralną część 
warunków emisji Obligacji. Warunki Emisji stanowią Załącznik 1 do niniejszej uchwały. 

§2 

1. Obligacje będą emitowane w drodze oferty publicznej przeprowadzanej w sposób wskazany w 
art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238). 

2. Zarząd upoważnia każdego z członków Zarządu do ustalenia, zgodnie z własną oceną, kręgu 
inwestorów, do których zostaną skierowane propozycje nabycia Obligacji. 

3. Propozycje nabycia Obligacji mogą być kierowane do inwestorów za pośrednictwem 
pełnomocników, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) za pośrednictwem Trigon Dom 
Maklerski S.A. działającego jako agent emisji, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Spółkę. 

§3 

Zarząd upoważnia każdego z członków Zarządu do dokonania, zgodnie z własną oceną, 
przydziału Obligacji. Przydział Obligacji zostanie dokonany poprzez podpisanie listy wskazującej 
liczbę Obligacji przydzieloną każdemu inwestorowi. 

1 
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§4 

Zarząd upoważnia każdego z członków Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i 
faktycznych niezbędnych lub wskazanych w celu wykonania niniejszej uchwały. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

Uchwała została pod;~ta: 

~(słownie:\ l?2C{ ) [,{U}-) głosami za, 

_- (słownie: __ -=-__ ) głosami przetiw i 

_-_ (słownie: ) wstr"{)Jmującymi się od głosu 

Uchwała Zarządu spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna 
nr 02/02/07/2015 z dnia 2łipca 2015 r. 

w sprawie określenia wzoru propozycji nabycia obligacji serii A 
emitowanych w ramach programu emisji Spółki 

Zarząd Spółki, w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 
2015 r. w sprawie programu emisji obligacji Spółki, uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 
01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie programu 
emisji obligacji oraz w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji w ramach tego 
programu oraz uchwałą Zarządu Spółki nr 01/02/07/2015 z dnia 2lipca 2015 r. w sprawie emisji 
obligacji serii A ("Uchwała Emisyjna"), niniejszym postanawia, co następuje: 

§1 

Zarząd Spółki niniejszym akceptuje i zatwierdza wzory następujących dokumentów w związku z 
emisją obligacji na podstawie Uchwały Emisyjnej ("Obligacje"): 

(i) propozycji nabycia Obligacji kierowanej do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, 
stanowiącej Załacznik 1 do niniejszej uchwały; 

(ii) propozycji nabycia Obligacji kierowanej do pozostałych inwestorów, stanowiącej 

Załacznik 2 do niniejszej uchwały; 

(iii) memorandum ofertowego, stanowiącego Załacznik 3 do niniejszej uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

2 
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Uchwała została pod;~ta: 

L (słownie:l"t;u,u.· ~ J głosami za, 

_:__ (słownie: __.. ) głosami przeciw i 

_::::__ (słownie: / ) wst"{))mującymi sif od głosu 

N a tym Protokół zakończono. 

Do protokołu załączono: 

Załącznik 1 do uchwały nr 01/02/07/2015- Warunki Emisji Obligacji 

Załącznik 1 do uchwały nr 02/02/07/2015 -Wzór Propozycji Nabycia Obligacji dla 
EBOiR 

Załącznik 2 do uchwały nr 02/02/07/2015- Wzór Propozycji Nabycia Obligacji dla 
pozostałych inwestorów 

Zdp"ik 7 do "'hwruy m 02/02/07/2015- %6< M<m~=f~"wogo 

Prezes Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Tornasz Gillner-Gorywoda 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Tornasz Szeląg 

Wiceprezes Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Tobias Solorz 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

Pan Dariusz Działkawski 

n k Zarządu 

Cy, r wy Polsat S.A. 

Członek Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 
Pan Maciej Stec Pani Aneta Jaskólska /protokolant/ 
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REPERTORIUM A Nr 409o /2015 
Dariusz Wierzchucki notariusz w Warszawie, 
Kancelaria Notarialna, ul. Zimna nr 2 lokal 23. 
Dnia trzynastego lipca 
roku dwa tysiące piętnastego (!3.07.2015) 
Poświadczam zgodność powyższej kserokopii 
z okazanym mi oryginałem dokumentu. 
Pobrano za dokonanie czynności notarialnej 
z § l3 rozporządzenia w sprawie maksymalnych 
stawek taksy notarialnej złotych ... :0.4• -
oraz podatku V A T od czynności notarialnej 
według stawki 23% złotych ... Ał.,':\.2.. 

notariusz 
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CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

ZAŁĄCZNIKI 
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ODPIS 
WARUNKI EMISJI OBLIGACJI 

Emitentem obligacji ("Obligacje"), do których odnoszą się niniejsze warunki emisji ("Warunki 
Emisji"), jest Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Łubinowej 4a, 03-
878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010078, NIP 796-181-07-32 ("Emitent"). T ~ . Emisja Obligacji dokonywanajest na podstawie uchwały zarządu Emitenta nr 01/25/06/2015 z dnia 25 

~ ,,.;qerwca 2015 r. oraz uchwały rady nadzorczej Emitenta nr 01/25/06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., 
\\ ,. ,. zgodnie z którymi Emitent może dokonywać emisji obligacji w seriach w ramach programu emisji do 
~ , .: \łącinej wartości nominalnej 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) złotych ("Program") oraz 
N '>~' ~chv{ały zarządu Emitenta wskazanej w Suplemencie (zgodnie z definicją poniżej). 

~ . ' 1./ DEFINICJE 

~ 
~ 
·~ 
~ 
~ 

l 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

1.1. Definicje 

"Agent Emisji" omacza Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 
Kraków, którego funkcję określa Punkt 13 (Funkcja Agenta Emisji). 

"ASO" oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez GPW. 

"Banki Referencyjne" omacza banki wskazane w Suplemencie do niniejszych Warunków Emisji. 

"Dodatkowa Marża Odsetkowa" ma maczenie nadane w Podpunkcie 3.6(1) niniejszych Warunków 
Emisji. 

"Dokumenty Istniejącego Zadłużenia Finansowego" oznacza: 

(a) 

(b) 

(c) 

dokumenty Zadłużenia Finansowego któregokolwiek z członków Grupy, istniejącego w Dniu 
Emisji, w tym: 

(i) 

(i i) 

(iii) 

umowę Senior Faci/ities Agreement z dnia 11 kwietnia 2014 r. zawartą przez m.in. 
Emitenta oraz umowy i dokumenty z nią związane; 

umowę Senior Faci/ities Agreement z dnia 17 czerwca 2013 r. zawartą przez m.in. 
Polkomtel sp. z o.o. oraz umowy i dokumenty z nią związane; oraz 

umowę Indenture z dnia 26 stycznia 2012 r. oraz obligacje (dłużne papiery 
wartościowe) Senior Notes poddane prawu stanu Nowy Jork, wyemitowane przez 
spółkę Eileme 2 AB (pub!) na jej podstawie, których wymagalność przypada w 
2020 r. oraz umowy i dokumenty z nimi związane; 

umowy dotyczące transakcji pochodnych zabezpieczających ryzyko stopy procentowej oraz 
kursów walut zawieranych w związku z umowami i instrumentami wymienionymi powyżej; 
oraz 

w przypadku dokonania Dozwolonego Nabycia, w wyniku którego nowy podmiot stałby się 
członkiem Grupy, dokumenty Zadłużenia Finansowego takiego podmiotu oraz Jego 
podmiotów zależnych, istniejącego w dniu dokonania Dozwolonego Nabycia. 

"Dokumenty Zadłużenia Refinansującego" oznacza wszelkie umowy, porozumienia, oświadczenia 
oraz czynności, na podstawie których lub w związku z którymi Emitent bądź inny członek Grupy 
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zaciągnie lub może zaciągnąć Zadłużenie Finansowe m.in. w celu częściowej lub całkowitej spłaty 
Dozwolonego Zadłużenia Finansowego któregokolwiek z członków Grupy. 

"Doradca Finansowy" omacza którykolwiek z podmiotów wchodzących w skład następujących grup 
kapitałowych: Deloitte, EY, KPMG, PricewaterhouseCoopers oraz każdy inny podmiot świadczący 
usługi w zakresie wycen spółek (przedsiębiorstw), posiadający odpowiednią renomę na rynku polskim 
lub na rynkach międzynarodowych. 

.. "Dozwolona Gwarancja" oznacza gwarancję, poręczenie, przystąpienie do długu, zwolnienie z 
~ ~~ {', owiedzialności (indemnity) (w tym gwarancję, poręczenie, przystąpienie do długu, zwolnienie z 
(f~ .. ~~' wiedzialności (indemnity) udzielone lub dokonane w odniesieniu do jakiegokolwiek 

-~.'. :'' . R :>i iązania któregokolwiek członka Grupy): 

• 

l. .~ .. , . 
• • ~' --t 

· '• .G ') udzielone lub dokonane w czasie, gdy Wskaźnik Zadłużenia na koniec ostatniego Kwartału 
'~ •:.' Obrotowego, dla którego zostały udostępnione sprawozd:;nia finansowe zgodnie z Punktem 
• • .,.,"-' 9.l,jest nie wyższy niż 3,5:1; 
··"1'~· . -

(b) udzielone lub dokonane w toku normalnej działalności gospodarczej (w tym w związku z 
umowami zawieranymi z kontrahentami (w tym agentami i klientami) w toku normalnej 
działalności gospodarczej); 

(c) udzielone lub dokonane w związku z postępowaniami przetargowymi, w których uczestniczą 
członkowie Grupy; 

(d) udzielone lub dokonane na rzecz któregokolwiek członka Grupy jako beneficjenta; 

(e) udzielone lub dokonane w związku z inwestycjami typu joint venture, bądź w odniesieniu do 
zobowiązań podmiotów powstałych w ramach inwestycji typujoint venture; 

(f) udzielone lub dokonane w ramach transakcji typu cash poo!ing; 

(g) udzielone lub dokonane w celu dokonania lub w związku z dokonaniem Dozwolonego 
Nabycia lub rozporządzenia innego niż Niedozwolone Rozporządzenie (w tym m.in. na rzecz 
nabywców wierzytelności, w przypadku gdy sprzedaż lub inne rozporządzenie 

wierzytelnością stanowi Rozporządzenie inne niż Niedozwolone Rozporządzenie), w celu 
udzielenia lub w związku z udzieleniem Dozwolonej Pożyczki, bądź w celu zaciągnięcia lub 
w związku z zaciągnięciem Dozwolonego Zadłużenia Finansowego; 

(h) udzielone lub dokonane w ramach systemu wzajemnej kompensaty zobowiązań i należności 
(netting), ustaleń o wzajemnych potrąceniach (set-off arrangements) lub innych czynności o 
podobnym skutku; 

(i) udzielone lub dokonane w Dokumentach Istniejącego Zadłużenia Finansowego lub w 
związku z zadłużeniem wynikającym z Dokumentów Istniejącego Zadłużenia Finansowego; 

(j) udzielone w celu ustanowienia zabezpieczenia wymaganego w związku z publicznym 
wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji ogłoszonego w związku z 
Dozwolonym Nabyciem; 

(k) których udzielenie lub dokonanie jest wymagane przez stosowne przepisy prawa w związku z 
dokonaniem czynności dozwolonej na podstawie niniejszych Warunków Emisji; lub 

(l) jakąkolwiek gwarancję, poręczenie, przystąpienie do długu, zwolnienie z odpowiedzialności 
(indemnity), inne niż dozwolone na podstawie któregokolwiek z poprzednich Podpunktów, 
pod warunkiem, że dotyczą one łącznie kwoty zobowiązań nie przekraczającej w żadnym 
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• 

• 

• 

momencie 150.000.000 (słownie: stu pięćdziesięciu milionów) złotych lub równowartości tej 
kwoty w innej walucie lub walutach (bez wliczania podatku VAT). 

"Dozwolona Pożyczka" oznacza: 

(a) jakąkolwiek Pożyczkę udzieloną w czasie, gdy Wskaźnik Zadłużenia na koniec ostatniego 
Kwartału Obrotowego, dla którego zostały udostępnione sprawozdania finansowe zgodnie z 
Punktem 9.1, obliczony pro-forma, tj. z uwzględnieniem udzielenia takiej Pożyczki, jest nie 
wyższy niż 3,5: l; 

Pożyczkę udzieloną kontrahentowi któregokolwiek członka Grupy (w tym agentowi lub 
klientowi) w toku normalnej działalności gospodarczej; 

Pożyczkę stanowiącą Zadłużenie Finansowe, do którego odnosi się definicja Dozwolonego 
Zadłużenia Finansowego; 

Pożyczkę udzieloną innemu członkowi Grupy; 

(e) Pożyczkę udzieloną w ramach transakcji typu joint venture, bądź podmiotowi powstałemu w 
ramach transakcjijoint venture; 

(f) Pożyczkę w ramach transakcji typu cash pooling; 

(g) Pożyczkę udzieloną w celu dokonania lub w związku z dokonaniem Dozwolonego Nabycia 
lub rozporządzenia innego niż Niedozwolone Rozporządzenie, bądź w związku z udzieleniem 
Dozwolonej Gwarancji; 

(h) Pożyczkę udzieloną pracownikowi, współpracownikowi lub osobie pełniącej funkcję w 
organach członka Grupy w związku z opcjami na akcje/udziały lub warrantami 
subskrypcyjnymi; 

(i) Pożyczkę udzieloną pracownikowi, współpracownikowi lub osobie pełniącej funkcję w 
organach członka Grupy z funduszu socjalnego utworzonego przez takiego członka Grupy 
zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub innym 
aktem prawnym, który tę ustawę zastąpi, pod warunkiem, że ten fundusz socjalny jest 
finansowany przez danego członka Grupy tylko w stopniu wymaganym przez prawo; lub 

(j) jakiekolwiek Pożyczki, inne niż dozwolone na podstawie któregokolwiek z poprzednich 
Podpunktów, pod warunkiem, że ich łącma kwota główna pozostająca do spłaty nie 
przekroczy w żadnym czasie 150.000.000 (słownie: stu pięćdziesięciu milionów) złotych lub 
równowartości tej kwoty w innej walucie lub walutach (bez wliczania podatku VAT). 

"Dozwolona Wypłata Dywidendy" oznacza płatność przez Emitenta dywidendy, zaliczki na poczet 
dywidendy, ceny za nabywane przez Emitenta akcje własne lub zwrot dopłat dokonywany przez 
Emitenta, pod warunkiem, że: 

(a) W skaźnik Zadłużenia na koniec ostatniego Kwartału Obrotowego, dla którego zostały 
udostępnione sprawozdania finansowe zgodnie z Punktem 9.1, poprzedzającego Kwartał 

Obrotowy, w którym podjęta jest uchwała odpowiedniego organu Emitenta o wypłacie 
dywidendy, zaliczki na dywidendę, nabyciu akcji własnych bądź zwrocie dopłat, obliczony 
pro-forma, tj. z uwzględnieniem takiej płatności, jest nie wyższy niż 3,5:1; lub 

(b) płatność ta dokonywana jest przez Emitenta w związku z Dozwolonym Nabyciem lub 
Rozporządzeniem innym niż Niedozwolone Rozporządzenie. 
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"Dozwolone Nabycie" oznacza: 

(a) nabycie lub objęcie dowolnej liczby Praw Udziałowych, w spółce lub innym podmiocie 
istniejącym w chwili takiego nabycia, bądź nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że: 

(i) jeżeli środki wydatkowane na zapłatę ceny za takie Prawa Udziałowe w danej spółce 
lub innym podmiocie, przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, 
przewyższają kwotę 200.000.000 (słownie: dwustu milionów) złotych lub 
równowartość tej kwoty w innej walucie lub walutach (bez wliczania podatku VAT), 
przed dokonaniem takiego nabycia lub objęcia uzyskana zostanie opinia o 
godziwości ceny (jairness opinion) sporządzona przez Doradcę Finansowego; oraz 

(ii) taki podmiot po nabyciu lub objęciu jego Praw Udziałowych, bądź podmiot, który 
nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będzie prowadził 
w przewazającej mierze działalność zasadniczo taka samą, podobną, 

komplementarną, wspomagającą, powiązaną lub pomocniczą wobec działalności 

prowadzonej przez któregokolwiek członka Grupy lub inne podmioty działające w 
branży, w której którykolwiek członek Grupy prowadzi działalność, w tym 
działalność w zakresie nadawania sygnału radiowego i telewizyjnego, za pomocą 
sieci satelitarnej, naziemnej lub sieci Internet, produkcji filmów oraz programów 
telewizyjnych i radiowych, mediów, public relations, reklamy, rozrywki, 
świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, przesyłu danych, 
zarządzania i doradztwa, !T, leasingu, usług finansowych (w tym usług brokerskich, 
doradztwa inwestycyjnego, maklerskich i bankowych), ubezpieczeniowych (w tym 
usług pośrednictwa ubezpieczeniowego), brokerskich, pośrednictwa, nabywania i 
sprzedaży pojemności danych, nabywania i sprzedaży energii oraz paliw, produkcji, 
nabywania i sprzedaży urządzeń telekomunikacyjnych lub innych urządzeń lub 
aktywów służących do prowadzenia działalności opisanej powyżej, jak również 
działalności holdingowej lub inwestycyjnej w odniesieniu do podmiotów 
prowadzących działalność opisaną powyżej; 

(b) nabycie lub objęcie dowolnej liczby Praw Udziałowych w związku z zawiązaniem 

(utworzeniem) spółki lub innego podmiotu, jeśli taka spółka lub inny podmiot są zawiązywane 
(tworzone) w celu prowadzenia działalności, o której mowa w Podpunkcie (a)(ii); lub 

(c) nabycie lub objęcie dowolnej liczby Praw Udziałowych, nabycie przedsiębiorstwa lub 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, inne niż dozwolone na podstawie któregokolwiek z 
Podpunktów pcwyżej, pod warunkiem, że łączne środki pieniężne wydatkowane na zapłatę 
ceny za takie Prawa Udziałowe, przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa 
do Dnia Wykupu lub Dnia Przedterminowego Wykupu nie przekroczą 100.000.000 (słownie: 
stu milionów) złotych lub równowartości tej kwoty w innej walucie lub walutach (bez 
wliczania podatku V A T). 

"Dozwolone Zadłużenie Finansowe" oznacza: 

(a) 

(b) 

jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe zaciągnięte w czasie, gdy Wskaźnik Zadłużenia na koniec 
ostatniego Kwartału Obrotowego, dla którego zostały udostępnione sprawozdania finansowe 
zgodnie z Punktem 9.1, obliczony pro-forma, tj. z uwzględnieniem zaciągnięcia takiego 
Zadłużenia Finansowego, oraz wykorzystania środków uzyskanych w wyniku zaciągnięcia 
takiego Zadłużenia Finansowego, jest nie wyższy niż 4,0: l; 

Zadłużenie Finansowe z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach Programu; 

4 

Z-58



(c) Zadłużenie Finansowe zaciągnięte na podstawie Dokumentów Istniejącego Zadłużenia 
Finansowego; 

(d) Zadłużenie Finansowe zaciągnięte na podstawie Dokumentów Zadłużenia Refinansującego, 
którego kwota będzie odpowiadała sumie kwoty głównej, odsetek, wszelkich opłat, marż, 
prowizji i kosztów płatnych na podstawie dokumentów refinansowanego Zadłużenia 
Finansowego (w szczególności, ale nie wyłącmie, Dokumentów Istniejącego Zadłużenia 

Finansowego) oraz kosztów (w tym prowizji i opłat) uzyskania finansowania na podstawie 
Dokumentów Zadłużenia Refinansującego, jak również pozostałe Zadłużenie Finansowe 
zaciągnięte na podstawie Dokumentów Zadłużenia Refinansującego, w postaci kredytu 
obrotowego lub odnawialnego, kredytów w rachunkach bieżących, gwarancji, akredytyw lub 
innego Zadłużenia Finansowego udostępnionego w ramach limitu kredytu obrotowego lub 
odnawialnego; 

Zadłużenie Finansowe zaciągnięte w toku normalnej działalności gospodarczej, w tym z tytułu 
faktoringu, forfaitingu, dyskonta wierzytelności, umowy inkasa, kredytu kupieckiego, 
wymagalnego regresu banku lub innej instytucji finansowej, która udzieliła gwarancji lub 
poręczenia (w tym za pożyczkę lub kredyt na zakup towarów i usług oferowanych w ramach 
normalnej działalności gospodarczej Grupy) lub podobnych umów; 

(f) Zadłużenie Finansowe z tytułu wymagalnego regresu lub zwolnienia z odpowiedzialności w 
odniesieniu do jakiejkolwiek gwarancji, poręczenia, przejęcia odpowiedzialności lub 
akredytywy dokumentowej lub jakiegokolwiek innego podobnego instrumentu wystawionego 
przez bank lub instytucję finansową w odniesieniu do zobowiązań podmiotu będącego 
członkiem Grupy, zaciągniętych w toku jego normalnej działalności gospodarczej lub w 
dokumentacji Dozwolonego Nabycia lub rozporządzenia innego niż Niedozwolone 
Rozporządzenie, bądź w związku z Dozwolonym Nabyciem (w szczególności, w związku z 
ustanowieniem zabezpieczenia wymaganego w związku z publicznym wezwaniem do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji ogłoszonego w związku z Dozwolonym 
Nabyciem) lub rozporządzeniem innym niż Niedozwolone Rozporządzenie; 

(g) Zadłużenie Finansowe, w przypadku którego wierzycielem jest podmiot powiązany z 
podmiotem zaciągającym takie Zadłużenie Finansowe (w rozumieniu MSSF), nie będący 
członkiem Grupy (w szczególności Pan Zygmunt Solorz-Żak lub jego Osoby Powiązane lub 
podmioty przez nich kontrolowane), zaciągnięte w jakimkolwiek celu, pod warunkiem, iż 

zgodnie z warunkami takiego Zadłużenia Finansowego, ostateczny termin spłaty 

(wymagalności) przypada w dniu późniejszym, niż Dzień Wykupu; 

(h) Zadłużenie Finansowe z tytułu leasingu finansowego, kapitałowego, zwrotnego oraz innych 
umów, które zgodnie z właściwymi standardami rachunkowości powinny być tak traktowane; 

(i) Zadłużenie Finansowe zaciągnięte w ramach transakcji typu cash poo/ing; 

(j) Zadłużenie Finansowe zaciągnięte w celu dokonania lub w związku z dokonaniem 
Dozwolonego Nabycia lub rozporządzenia innego niż Niedozwolone Rozporządzenie; 

(k) Zadłużenie Finansowe z tytułu Dozwolonej Gwarancji; 

(l) Zadłużenie Finansowe z tytułu Dozwolonej Pożyczki; 

(m) Zadłużenie Finansowe zaciągnięte w celu dokonania lub w związku z dokonaniem 
Dozwolonej Wypłaty Dywidendy; 

(n) Zadłużenie Finansowe z tytułu transakcji walutowych lub transakcji pochodnych, zawartych w 
celu zabezpieczenia przed wahaniami stóp procentowych, bądź kursów walut lub cen (w 
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(o) 

szczególności, w związku z Dokumentami Istniejącego Zadłużenia Finansowego lub 
Dokumentami Zadłużenia Refinansującego); lub 

jakiekolwiek inne Zadłużenie Finansowe, inne niż dozwolone na podstawie któregokolwiek z 
poprzednich Podpunktów, którego łączna kwota nie przekracza w żadnym czasie l 00.000.000 
(słownie: stu milionów) złotych (lub równowartości tej kwoty w innej walucie lub walutach, 
bez wliczania podatku V A T), 

czym Emitentowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oraz zmiany podstawy uznania danej 
ności za Dozwolone Zadłużenie Finansowe. 

;.r • \ ,!' ' 1 l 

·~.;;}, D~.i ń Badania" oznacza daty: 3 I marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia każdego roku, 
Ki''. 'rz)i, ·dające przed Dniem Wykupu lub Dniem Przedterminowego Wykupu ostatniej niewykupionej 
· . O. rgacji. 

"Dzień Emisji" oznacza dzień, w którym Obligacje zostaną zapisane po raz pierwszy na Rachunkach 
Papierów Wartościowych lub Rachunkach Zbiorczych; Intencją Emitenta jest, aby przypadał on na 
dzień wskazany jako Dzień Emisji w Suplemencie lub około tej daty. 

"Dzień Płatności Kwoty do Zapłaty" oznacza każdy dzień, w którym dana Kwota do Zapłaty stanie 
się wymagalna, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji. 

"Dzień Płatności Odsetek" ma znaczenie nadane w Punkcie 3.1 (Płatność Kwoty Odsetek) 
niniejszych Warunków Emisji. 

"Dzień Przedterminowego Wykupu" oznacza dzień, w którym nastąpi Przedterminowy Wykup. 

"Dzień Roboczy" oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy 
w Polsce, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie 
czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji. 

"Dzień Wykupu" ma znaczenie nadane w Punkcie 6.1 niniejszych Warunków Emisji. 

"Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji" oznacza 6. Dzień Roboczy przed danym Dniem 
Płatności Kwoty do Zapłaty, bądź inny dzień dozwolony przez Regulacje KDPW jako dzień, w 
którym zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób 
uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji w Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty, 
najbliższy dacie wskazanej powyżej, o którym Emitent zawiadomi Obligatariuszy. 

"Dzień Ustalenia Stopy Procentowej" oznacza 3. Dzień Roboczy przed rozpoczęciem każdego 
Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa, bądź inny dzień 

dozwolony przez Regulacje KDPW jako dzień określenia stopy oprocentowania, najbliższy dacie 
wskazanej powyżej, o którym Emitent zawiadomi Obligatariuszy. 

"EBIT" oznacza dla każdego Okresu Badania, skonsolidowany wynik z działalności operacyJneJ 
Grupy przed opodatkowaniem (i z uwzględnieniem wyniku z działalności zaniechanej): 

(a) z wyłączeniem wszelkich odsetek, prowizji, opłat, dyskont, premii lub obciążeń (w tym opłat i 
premii związanych z przedterminową spłatą zadłużenia lub wykupem instrumentów 
dłużnych), wpływu różnic kursowych oraz innych płatności finansowych, niezależnie od tego, 
czy zostały zapłacone, są wymagalne czy zostały skapitalizowane przez lub na rzecz 
któregokolwiek członka Grupy (w ujęciu skonsolidowanym) w odniesieniu do danego Okresu 
Badania; 
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(b) z wyłączeniem wszelkich odsetek naliczonych, należnych lub zapłaconych innym członkom 

Grupy; 

(c) bez uwzględniania wpływu zdarzeń jednorazowych; 

d) po odliczeniu kwoty zysku (lub dodaniu kwoty straty) każdego z członków Grupy w zakresie 
przypadającym na udziały mniejszościowe; 

bez uwzględniania kosztów poniesionych przez któregokolwiek członka Grupy w związku z 
Dozwolonym Nabyciem; 

po odliczeniu kwoty zysku wypracowanego przez dowolny podmiot spoza Grupy, w części w 
jakiej kwota tego zysku zawarta w sprawozdaniu finansowym tego podmiotu spoza Grupy 
przekracza kwotę faktycznie otrzymaną w gotówce przez podmioty należące do Grupy, w 
ramach wypłat dokonywanych przez taki podmiot spoza Grupy; 

z wyłączeniem niezrealizowanych zysków i strat na transakcjach na instrumentach 
pochodnych zawartych w celu zabezpieczenia przed wpływem zmiany kursów walut i stóp 
procentowych; 

(h) z wyłączeniem zysków lub strat wynikających z przeszacowania wartości aktywów 
dokonanego po dniu 31 grudnia 2014 roku; 

(i) bez uwzględniania przychodów i kosztów związanych z zobowiązaniami z tytułu świadczeń 
emerytalnych; 

Ul bez uwzględniania obciążenia wyniku finansowego wynikającego z zaliczenia w koszty opcji 
na akcje; oraz 

(k) z wyłączeniem wszelkich prowizji, opłat, dyskont i innych płatności przypadających do 
zapłaty przez oraz na rzecz któregokolwiek członka Grupy na podstawie transakcji na 
instrumentach pochodnych zawartych w celu zabezpieczenia przed wpływem zmiany kursu 
dowolnej waluty lub stopy procentowej oraz z wyłączeniem prowizji, opłat, dyskont i innych 
płatności zapłaconych przez oraz na rzecz któregokolwiek członka Grupy na podstawie 
transakcji zawartych w związku z Zadłużeniem Finansowym powstałym na podstawie 
Dokumentów Istniejącego Zadłużenia Finansowego lub Dokumentów Zadłużenia 

Refinansującego; 

zawsze bez podwójnego zaliczania oraz w zakresie w jakim, odpowiednio, doliczenie, odliczenie lub 
uwzględnienie następuje dla potrzeb określenia zysku Grupy z działalności operacyjnej przed 
opodatkowaniem. 

"EBITDA" oznacza dla każdego Okresu Badania, EBIT powiększony o wartość amortyzacji wartości 
niematerialnych (z wyłączeniem amortyzacji aktywów programowych) i rzeczowych aktywów 
trwałych członków Grupy, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych (bez uwzględniania odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości wykonanych w 
danym Okresie Badania) i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. 

"GPW" oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

"Grupa" oznacza Emitenta oraz podmioty objęte zgodnie z MSSF konsolidacją z Emitentem metodą 
pełną. 

"Istotna Spółka Zależna" oznacza spółki Telewizja Polsat sp. z o.o., Folkomtel sp. z o.o. oraz inną 
spółkę będącą członkiem Grupy, której: 
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(a) aktywa brutto, po wyłączeniu praw danego członka Grupy wobec innego członka Grupy i 
wartości udziałów posiadanych w podmiotach z Grupy (aktywów wewnątrzgrupowych), na 
koniec ostatniego Kwartału Obrotowego, dla którego zostały udostępnione sprawozdania 
finansowe zgodnie z Punktem 9 .l, stanowią więcej niż 5% skonsolidowanych aktywów Grupy 
na koniec tego samego Kwartału Obrotowego (z wyłączeniem wartości firmy); lub 

wynik z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem (i z uwzględnieniem wyniku z 
" , >'".,.., działalności zaniechanej) powiększony o wartość amortyzacji wartości niematerialnych (z 
'"" _'',"'\;,.,wyłączeniem amortyzacji aktywów programowych) i rzeczowych aktywów trwałych, odpisów 
'~~t~!:.\·";0::r:(" tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (bez 
~fig~;~'·· : ' względni~ni.a odwró~enia odpisów z tytu!" utraty wartości wy~~na?ych w danym ~kresie 
:Y.·:t,.~~. / .. , " adama) t hkwtdacJt rzeczowych aktywo~ trwałych t wartoset. mematen~lnych, hczony 
"'.'' ;'/ .·•· według zasad stosowanych do kalkulaCJI EBITDA, na komec ostatmego Kwartału 
-;- . : .. ·"· Obrotowego, dla którego zostały udostępnione sprawozdania finansowe zgodnie z Punktem 
.;,;;.."·" 9.1, stanowi więcej niż 5% skonsolidowanego EBITDA Grupy za Okres Badania zakończony 

z końcem tego samego Kwartału Obrotowego. 

Dla uniknięcia wątpliwości, będące członkami Grupy fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.l57, z 
późn. zm.) nie będą uznawane za Istotne Spółki zależne. 

"KDPW" oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., upoważniony do prowadzenia 
depozytu papierów wartościowych, z którym Emitent zawarł umowę, której przedmiotem jest 
rejestracja obligacji. 

"Kwartał Obrotowy" oznacza każdy z czterech kolejnych okresów trzech miesięcy kalendarzowych 
liczonych od początku Roku Obrotowego. 

"Kwota do Zapłaty" oznacza wyrażoną w złotych kwotę, równą, w zależności od okoliczności, 

Kwocie Odsetek, Należności Głównej lub Premii, wymagalną w Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty, 
którą Emitentjest zobowiązany zapłacić Obligatariuszowi zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji. 

"Kwota Odsetek" ma znaczenie nadane w Punkcie 2.3 niniejszych Warunków Emisji. 

"Marża Odsetkowa" ma znaczenie nadane w Podpunkcie 3.6(b) niniejszych Warunków Emisji. 

"MSSF" oznacza Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, których podstawa 
prawna zawarta jest w Rozporządzeniu 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 19 
lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, lub inne 
standardy przyjęte przez Unię Europejską, które je zastąpią. 

"Należność Główna" ma znaczenie nadane w Punkcie 2.3 niniejszych Warunków Emisji. 

"Niedozwolone Rozporządzenie" oznacza: 

(a) Rozporządzenie na rzecz podmiotu niebędącego członkiem Grupy, bezpośrednio lub 
pośrednio, w jednej lub kilku czynnościach, całego przedsiębiorstwa Emitenta; 

(b) 

(c) 

Rozporządzenie na rzecz podmiotu niebędącego członkiem Grupy, bezpośrednio lub 
pośrednio, w jednej lub kilku czynnościach, 50% plus jednego udziału w spółce Polkomtel sp. 
z o.o., bądź sprzedaż całego przedsiębiorstwa spółki Polkomtel sp. z o.o.; oraz 

Rozporządzenie na rzecz podmiotu niebędącego członkiem Grupy, bezpośrednio lub 
pośrednio, w jednej lub kilku czynnościach, 50% plus jednego udziału w spółce Telewizja 
Polsat sp. z o.o., bądź sprzedaż całego przedsiębiorstwa spółki Telewizja Polsat sp. z o.o. 
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"Obciążenia Finansowe" oznacza dla danego Okresu Badania, skonsolidowaną wartość naliczonych 
odsetek, prowizji, opłat, dyskont, premii i obciążeń oraz innych kosztów związanych z obsługą 
Zadłużenia Finansowego, zapłaconą przez lub należną od każdego z członków Grupy w danym 
Okresie Badania: 

z wyłączeniem wszystkich jednorazowych prowizji i opłat; 

z uwzględnieniem wyłącznie części odsetkowych płatności z tytułu umów leasingu 
finansowego; 

z wyłączeniem odsetek będących kosztem lub przychodem związanych z aktywami 
posiadanymi w ramach pracowniczych programów emerytalnych; oraz 

z wyłączeniem niezrealizowanych zysków i strat na transakcjach na instrumentach 
pochodnych zawartych w celu zabezpieczenia przed wpływem zmiany kursów walut lub stopy 
procentowej. 

"Obciążenia Finansowe Netto" oznacza dla danego Okresu Badania Obciążenia Finansowe, 
pomniejszone o wartość odsetek zapłaconych lub należnych każdemu z członków Grupy w związku z 
posiadanymi wolnymi środkami pieniężnymi i im ekwiwalentnymi krótkoterminowymi instrumentami 
finansowymi, wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta. 

"Obligatarinsz" oznacza osobę, której przysługują prawa z Obligacji (dla uniknięcia wątpliwości, 
danej serii), tj. posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zarejestrowane zostały 
Obligacje albo osobę wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego 
rachunkujako osobę uprawnioną z Obligacji zarejestrowanych na takim rachunku. 

"Okres Badania" oznacza dla każdego Dnia Badania okres 12 miesięcy zakończony w tym Dniu 
Badania. 

"Okres Naprawczy" ma znaczenie nadane w Podpunkcie 7.1.2( d) niniejszych Warunków Emisji. 

"Okres Odsetkowy" ma znaczenie nadane w Punkcie 3.2 (Okresy Odsetkowe) niniejszych Warunków 
Emisji. 

"Osoba Powiązana" oznacza, w stosunku do danej osoby: 

(a) jej małżonka, konkubenta, osobę bliską (tj. każdego zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, 

zstępnych rodzeństwa, powinowatego, osobę przysposobioną lub przysposabiającą), oraz 
małżonka takiej osoby bliskiej, jak również każdego spadkobiercę osób wymienionych 
powyżej, 

(b) powiernika, fundację bądź inny podmiot, którego jedynymi beneficjentami są dana osoba lub 
osoby wymienione w Podpunkcie (a) powyżej; oraz 

(c) osoby działające w porozumieniu z daną osobą lub osobami i podmiotami wymienionymi w 
Podpunktach (a) i (b) powyżej, w rozumieniu art. 87 ust. l pkt 5 Ustawy o Ofercie. 

"Oznaczone Binro" ma znaczenie nadane w Punkcie 15.1 (Oznaczone Biuro) niniejszych Warunków 
Emisji. 

"Pierwszy Dzień Płatności Odsetek" ma znaczenie nadane w Podpunkcie 3.3(a) niniejszych 
Warunków Emisji. 

"Pożyczka" oznacza pożyczkę, kredyt, emisję obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych. 
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"Prawa Udziałowe" oznacza akcje, udziały, inne prawa udziałowe, prawa wspólnika lub tytuły 

uczestnictwa (również w charakterze beneficjenta) w spółce lub innym podmiocie (posiadającym lub 
nieposiadającym osobowości prawnej), zawiązanym (utworzonym) zgodnie z prawem jakiegokolwiek 
państwa. 

" rawo Emitenta do Przedterminowego Wykupu" ma maczenie nadane w Podpunkcie 7.4(a). 

mia" omacza kwotę płatną przez Emitenta Obligatariuszom w przypadku Przedterminowego 
" ;k· u Obligacji przez Emitenta w sposób wskazany w Punkcie 7.4 (Prawo Emilen/a do 
1:,1.'::/l. / 'minowego Wykupu), o wysokości wskazanej w Suplemencie. 
;"\"f~; . .:& - i t·,, . 
\!;~tfJze(J ')~minowy Wykup" oznacza wykup Obligacji przypadający .prz~d .. Dniem Wykupu, 
;\.cc;yrzep~ :wadzony zgodme z Punktem 7 (Przedtermmowy Wykup Oblzgacp) mm eJ szych Warunkow 
_;.. Em(' :·' 

1 '1 .V. }]l. 
~) '-)- .. 

"Przypadek Naruszenia" oznacza którekolwiek ze zdarzeń wymienionych w Podpunktach 7.1.1 oraz 
7.2.1 niniejszych Warunków Emisji. 

"Rachunek Zbiorczy" omacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. Sa Ustawy o Obrocie. 

"Rachnnek Papierów Wartościowych" oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu 
art. 4 ust. I Ustawy o Obrocie. 

"Rachnnek Obligacji" oznacza Rachunek Zbiorczy lub Rachunek Papierów Wartościowych. 

"Regulacje" oznacza Regulamin ASO, Regulamin KDPW, Szczegółowe Zasady lub wszelkie inne 
regulacje mające zastosowanie do organizacji i funkcjonowania ASO oraz KDPW. 

"Regulamin ASO" omacza regulamin alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW w 
brzmieniu przyjętym uchwalą nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia l marca 2007 r. ze zm. lub inny 
dokument, który go zastąpi. 

"Regulamin KDPW" omacza obowiązujący w danym czasie regulamin KDPW uchwalany przez 
radę nadzorczą KDPW zgodnie z art. 50 Ustawy o Obrocie lub na innej podstawie prawnej, która 
zastąpi powyższą podstawę prawną, obowiązującą w danym czasie. 

"Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy" oznacza regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy 
stanowiący Zalącmik 2 do niniejszych Warunków Emisji. 

"Rok Obrotowy" oznacza rok obrachunkowy Emitenta zdefiniowany w jego statucie. 

"Rozporządzenie" oznacza sprzedaż, zamianę, darowiznę lub inne rozporządzenie o skutku 
przeniesienia własności. 

"Skorygowana Lączna Wartość Nominalna Obligacji" omacza łączną wartość nominalną danej 
serii Obligacji, z wyłączeniem Obligacji posiadanych przez podmioty wchodzące w skład grupy 
kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. l pkt 44 Ustawy o Rachunkowości oraz Obligacji 
umorzonych. 

"Stopa Bazowa" ma znaczenie nadane w Podpunkcie 3.6(b) niniejszych Warunków Emisji. 

"Stopa Procentowa" oznacza stopę procentową ustalaną zgodnie z postanowieniami Punktu 3.6 
(Ustalenie Stopy Procentowej) niniejszych Warunków Emisji, na podstawie której obliczane będą 
Kwoty Odsetek. 
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"Strona Internetowa" oznacza stronę internetową Emitenta pod adresem www.grupapolsat.pl. 

"Suplement" oznacza suplement, którego wzór stanowi Załącznik l do niniejszych Warunków 
Emisji, sporządzany niezależnie dla każdej serii obligacji emitowanych w ramach Programu, chyba, że 
z jego treści będzie wynikało inaczej. 

,Szcz. egółowe Zasady" oznacza Szczegółowe Zasady Działania KDPW, tj. Załącznik nr l do uchwały 
nr 1128/11 Zarządu KDPW z dnia 15 grudnia 2011 r. ze zm. lub inny dokument, który go zastąpi. 
\ 

)e-~;Ś.wiadectwo Depozytowe" oznacza świadectwo depozytowe w rozumieniu art. 9 i nast. Ustawy o 
,T) ~~~rocie, określające m.in. liczbę Obligacji danego Obligatariusza oraz terminjego ważności. 

/ ,]Iczestnik Systemu Depozytowego" oznacza KDPW, firmę inwestycyjną lub bank, posiadające 
~tatus ·uczestnika systemu depozytowego w rozumieniu Regulaminu KDPW oraz uprawnione do 

/ prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych, zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa oraz stosownymi Regulacjami. 

"Ustawa o Obligacjach" oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 238). 

"Ustawa o Obrocie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. z 20 14 r., poz. 94, ze zm.). 

"Ustawa o Ofercie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.). 

"Ustawa o Rachunkowości" oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 
z20!3 r., poz. 330, ze zm.). 

"Ustawa PUiN" oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 
2015 r., poz. 233, ze zm.). 

"Wskaźnik Pokrycia Odsetek" dla danego Okresu Badania oznacza iloraz EBITDA Obciążeń 
Finansowych Netto. 

"Wskaźnik Zadłużenia" dla danego Okresu Badania oznacza iloraz Zadłużenia Finansowego Netto i 
EBITDA. 

"Zadłużenie Finansowe" oznacza zadłużenie z tytułu: 

(a) umów pożyczki lub kredytu (lub innych instrumentów kredytowych) zawartych z bankiem lub 
inną instytucją finansową; 

(b) ujemnego salda na rachunku będącego zadłużeniem wobec banku lub mneJ instytucji 
finansowej; 

(c) obligacji, weksla (innego niż wystawiony w celu zabezpieczenia zobowiązań handlowych 
zaciąganych w toku normalnej działalności) lub innych dłużnych papierów wartościowych; 

(d) leasingu finansowego; 

(e) wierzytelności sprzedanych lub zdyskontowanych (z wyłączeniem wierzytelności zbytych bez 
prawa regresu, które spełniają przesłanki wyłączenia z ksiąg rachunkowych sprzedającego 
zgodnie z MSSF); 
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(f) 

(i) 

(j) 

wymagalnego zobowiązania do zapłaty wszelkich kwot z tytułu regresu lub zwolnienia z 
odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek gwarancji, poręczenia, przejęcia 
odpowiedzialności lub akredytywy dokumentowej lub jakiegokolwiek innego podobnego 
instrumentu wystawionego przez bank lub instytucję finansową w odniesieniu do zobowiązań 
jakiegokolwiek podmiotu, które spełniałyby przesłanki uznania za Zadłużenie Finansowe na 
podstawie innych Podpunktów niniejszej definicji; 

kwot pozyskanych z emisji umarzalnych akcji lub udziałów (z wyłączeniem akcji lub 
udziałów, co do których prawo ich umorzenia przysługuje ich emitentowi) przed Dniem 
Wykupu lub z innych względów uznawanych za środki pożyczone zgodnie z MSSF; 

kwot zobowiązań z tytułu umów zobowiązujących do sprzedaży lub umów sprzedaży z 
odroczoną płatnością ceny, pod warunkiem, że (i) jednym z podstawowych celów zawarcia 
takiej umowy jest uzyskanie finansowania lub sfinansowanie nabycia lub wytworzenia aktywa 
lub usługi będącej przedmiotem danej umowy, lub (ii) umowa dotyczy dostawy lub 
świadczenia usług, a płatność jest należna później niż 180 dni po dostawie lub świadczeniu 
usługi i w księgach rachunkowych (sprawozdaniach finansowych) podmiotu nabywającego 
aktywa lub usługi jest ujmowana jako zadłużenie finansowe (borrowings), przy czym 
(l) jakiekolwiek kwoty niezapłacone lub zatrzymane przez podmiot nabywający aktywa lub 
usługi na zabezpieczenie roszczeń przeciwko podmiotowi dostarczającemu aktywa lub usługi 
z tytułu rękojmi, szkód, strat etc., oraz (2) zobowiązania z tytułu koncesji UMTS, nie będą 
uznawane za Zadłużenie Finansowe; 

jakiejkolwiek innej czynności (w tym jakiejkolwiek umowy terminowej kupna lub sprzedaży), 
która daje ekonomiczny skutek kredytu/pożyczki lub z innych względów uznawanej za 
zaciągnięcie zadłużenia finansowego (borrowings) zgodnie z MSSF; 

wymagalnego zobowiązania do zapłaty wynikającego z gwarancji lub poręczenia odnoszącej 
się do jakiegokolwiek zobowiązania opisanego w Podpunktach powyżej; 

jednakże, w każdym przypadku, z wyłączeniem: 

(A) zadłużenia, w przypadku którego wierzycielem jest inny członek Grupy (zadłużenia 

wewnątrzgrupowego ); 

(B) zadłużenia z tytułu transakcji pochodnych; 

(C) zadłużenia, którego warunki nie przewidują gotówkowej wypłaty odsetek przed terminem 
spłaty (wymagalności) kwoty głównej takiego zadłużenia, i którego ostateczny termin spłaty 
(wymagalności) przypada w dniu następującym nie wcześniej niż 6 miesięcy po Dniu 
Wykupu; oraz 

(D) zadłużenie (w szczególności, którego wierzycielem jest Pan Zygmunt Solorz-Żak lub jego 
Osoby Powiązane lub podmioty przez nich kontrolowane), zaciągnięte w celu zapobieżenia 
lub naprawienia Przypadku Naruszenia, o którym mowa w Podpunkcie ?.I.J(g) niniejszych 
Warunków Emisji, 

(E) wpływu wycen bilansowych dotyczących Zadłużenia Finansowego. 

"Zadłużenie Finansowe Netto" oznacza kwotę skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego 
wszystkich członków Grupy pomniejszoną o wartość skonsolidowanych wolnych środków 

pieniężnych i im ekwiwalentnych krótkoterminowych instrumentów finansowych (w rozumieniu 
MSSF). 
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"Zaświadczenie o Zgodności" ma znaczenie nadane w Punkcie 9 .2, którego wzór stanowi Załącznik 
3 do niniejszych Warunków Emisji. 

"Zawiadomienie o Przypadku Naruszenia" oznacza dokument, podpisany przez osoby uprawnione 
d reprezentacji Emitenta, w którym Emitent informuje Obligatariuszy o wystąpieniu Przypadku 

aruszenia, którego wzór stanowi Załącznik 4 do niniejszych Warunków Emisji. 

~awiadomienie o Ustaniu Przypadku Naruszenia" oznacza dokument, podpisany przez osoby 
-~ up~;,awnione do reprezen~acji Em.itenta, w którym Emitent informuje Oblig.atarius_zy_ o ustaniu 
~} \t(~padku Naruszema, ktorego wzor stanow1 Załączmk 5 dommeJszych Warunkow EmiSJI. 
\{l :.q .. 
J ':~romadzenie Obłigatariuszy" oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwołane oraz 
.~/zeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku 2 do niniejszych Warunków Emisji . 
. ~ ' -· 

"Zmiana Kontroli" oznacza sytuację, w której: 

(a) Pan Zygmunt Solorz-Żak lub jego Osoby Powiązane, razem bądź osobno, przestaną 
posiadać, bezpośrednio lub pośrednio, akcje reprezentujące co najmniej 30% kapitału 

zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta; lub 

(b) podmiot lub podmioty działające w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. l pkt 5 Ustawy o 
Ofercie, inne niż Pan Zygmunt Solorz-Żak lub jego Osoby Powiązane, będą posiadać, 
bezpośrednio lub pośrednio, akcje reprezentujące udział w kapitale zakładowym lub ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta większy niż posiadany przez Pana Zygmunta 
Solorza-Żaka oraz jego Osoby Powiązane, chyba, że w okresie 60 dni od dnia, w którym 
Emitent poweźmie wiadomość o wystąpieniu takiej sytuacji, takie podmioty utracą posiadanie 
akcji reprezentujących udział w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Emitenta większy niż posiadany przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka oraz jego 
Osoby Powiązane (m.in. w związku z nabyciem przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka lub jego 
Osoby Powiązane dodatkowych akcji Emitenta). 

1.2. Zasady wykladni 

W niniejszych Warunkach Emisji: 

(a) o ile inaczej wyraźnie nie wskazano, odniesienia do Punktu, Podpunktu lub 
Załącznika stanowią odniesienia do punktu, podpunktu lub załącznika do niniejszych 
Warunków Emisji; 

(b) odniesienia do: 

(A) niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu, 
obejmują odniesienia do niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek 
innego dokumentu z późniejszymi zmianami; oraz 

(B) przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia, obejmują odniesienia do tego 
przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia z późniejszymi zmianami oraz 
przepisów prawa, ustawy lub rozporządzenia, które je zastąpią; 

(c) wyrażenia "obejmuje" lub "w tym" lub "w szczególności" będą interpretowane jako 
nie tworzące zamkniętej listy; 

(d) tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych postanowień niniejszych 
Warunków Emisji zostały podane wyłącznie dla ułatwienia i nie mają wpływu na 
interpretację niniejszych Warunków Emisji; 
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(e) załączniki do niniejszych Warunków Emisji stanowią ich integralną część; 

(f) ostateczna treść Warunków Emisji dla danej serii Obligacji zostanie określona z 
chwilą sporządzenia Suplementu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik l do 
niniejszych Warunków Emisji, który zostanie wypełniony danymi dotyczącymi danej 
serii Obligacji i podpisany przez Emitenta; Suplement będzie stanowił integralna 
część Warunków Emisji w odniesieniu do danej serii Obligacji, a definicja 
"Obligacje" odnosić się będzie do obligacji danej serii wyemitowanych w ramach 
Programu. 

O!'IS OBLIGACJI 

Każda Obligacja wyemitowana zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji jest papierem 
wartościowym na okaziciela, emitowanym w serii, nieposiadającym formy dokumentu. 

2.2. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 
KDPW. 

2.3. W treści każdej Obligacji Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje 
się wobec niego do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty 
odpowiadającej wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 2.6 ("Należność 
Główna"), w sposób oraz w terminach określonych w Punkcie 6 (Wykup Obligacji) lub w 
Punkcie 7 (Przedterminowy Wykup Obligacji) niniejszych Warunków Emisji oraz kwoty 
odsetek ("Kwota Odsetek") w sposób oraz w terminach określonych w Punkcie 3 
(Oprocentowanie) niniejszych Warunków Emisji. 

2.4. Rejestracja Obligacji w KDPW nastąpi w trybie § 11 Szczegółowych Zasad lub innych 
stosownych Regulacji, które go zastąpią. Rejestracja Obligacji nastąpi w wyniku dokonanego 
przez KDPW rozrachunku transakcji nabycia Obligacji, na podstawie zgodnych instrukcji 
rozliczeniowych, prowadzącego do zapisania Obligacji na kontach ewidencyjnych 
Uczestników Systemu Depozytowego. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po 
raz pierwszy na Rachunkach Obligacji bądź w innej chwili wskazanej w stosownych 
regulacjach, w tym Ustawie o Obligacjach oraz Ustawie o Obrocie. 

2.5. Podstawa prawna emisji Obligacji oraz tryb ich oferowania zostaną wskazane w Suplemencie. 
Zapis na Obligacje lub przyjęcie propozycji nabycia Obligacji mogą zostać złożone w postaci 
elektronicznej. 

2.6. Wartość nominalnajednej Obligacji wynosi 1.000 (słownie: tysiąc) złotych. 

2.7. Obligacje wyemitowane zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji są obligacjami 
niezabezpieczonymi. 

2.8. Obligacje emitowane są w Dniu Emisji. Miejscem emisji Obligacjijest Warszawa. 

2.9. Cel emisji Obligacji nie jest określony, chyba że cel taki zostanie wskazany w Suplemencie. 

2.1 O. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz stosownych Regulacji, 
na podstawie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacjom może zostać nadana lub 
przywrócona forma dokumentu. Wraz z nadaniem lub przywróceniem formy dokumentu 
Obligacjom, Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie uchwałę o zmianie warunków emisji 
Obligacji w niezbędnym zakresie, w szczególności określone zostaną zasady wydawania 
dokumentów Obligacji oraz spełnienia świadczeń z tytułu Obligacji. 
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3. OPROCENTOWANIE 

3.1. Płatność Kwoty Odsetek 

Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub - w przypadku 
Przedterminowego Wykupu - Dnia Przedterminowego Wykupu (w obu przypadkach z 
wyłączeniem tego dnia). W każdym dniu płatności odsetek wskazanym w Punkcie 3.3 (Dni 
Płatności Odsetek) niniejszych Warunków Emisji ("Dzień Płatności Odsetek") każdy 

podmiot będący Obligatariuszem w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji 
uprawniony będzie do otrzymania Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym Punktem 3 
(Oprocentowanie). Kwoty Odsetek będą płatne z dołu. Płatność Kwoty Odsetek dokonywana 
będzie za pośrednictwem KDPW na podstawie i zgodnie ze stosownymi Regulacjami. 

Okresy Odsetkowe 

Okres odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (włącznie) do Pierwszego Dnia Płatności 
Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia 
Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego 
dnia) ("Okres Odsetkowy"), przy czym ostatni Okres Odsetkowy zakończy się w dniu 
poprzedzającym Dzień Wykupu lub Dzień Przedterminowego Wykupu. 

3.3. Dni Płatności Odsetek 

(a) Pierwszy Dzień Płatności Odsetek nastąpi w dniu wskazanym w Suplemencie 
("Pierwszy Dzień Płatności Odsetek"). 

(b) Kolejne Dni Płatności Odsetek będą następować zgodnie z harmonogramem 
wskazanym w Suplemencie, z tym zastrzeżeniem, że ostatni Dzień Płatności Odsetek 
nastąpi w Dniu Wykupu lub Dniu Przedterminowego Wykupu. 

3.4. Naliczanie odsetek 

(a) Kwota Odsetek obliczanajest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. 

(b) W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana jest zgodnie z niniejszymi Warunkami 
Emisji za okres krótszy niż Okres Odsetkowy pierwotnie wskazany w Suplemencie, 
będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od poprzedniego 
Dnia Płatności Odsetek (włącznie) albo Dnia Emisji (włącznie) w przypadku 
pierwszego Okresu Odsetkowego, do dnia, w którym Obligacje zostaną wykupione (z 
wyłączeniem tego dnia). 

(c) W przypadku opóźnienia (z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w Podpunkcie 
7.2.l(a)) w zapłacie całości lub części Należności Głównej lub Kwoty Odsetek, 
Obligatariuszowi będą przysługiwały odsetki naliczane od dnia powstania opóźnienia 
(włącznie) do dnia zapłaty (z wyłączeniem tego dnia) w wysokości równej stawce 
Stopy Procentowej dla ostatniego Okresu Odsetkowego, powiększonej o Dodatkową 
Marżę Odsetkową (jednak bez podwójnego doliczania Dodatkowej Marży 

Odsetkowej, w przypadku, gdy przed zakończeniem ostatniego Okresu Odsetkowego 
wystąpił inny Przypadek Naruszenia). 

(d) W żadnym przypadku kwota jakichkolwiek odsetek z tytułu Obligacji nie ulegnie 
kapitalizacji i nie będą naliczane odsetki od takiej kwoty odsetek. 
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3.5. Obliczenie Kwoty Odsetek 

Odsetki przypadające na jedną Obligację będą naliczane według następującej formuły: 

K = SP *N * L/365 

Gdzie: 

K oznacza Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji, 

SP oznacza ustaloną Stopę Procentową, 

N' oznacza wartość nominalnąjednej Obligacji, 

L oznacza liczbę dni w tym Okresie Odsetkowym, 

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza 
będzie zaokrąglane w górę). 

3.6. Ustalenie Stopy Procentowej 

(a) W przypadku, gdy zgodnie z Suplementem Obligacje są oprocentowane według stopy 
stałej, Stopą Procentową dla każdego Okresu Odsetkowego będzie stawka wskazana 
w Suplemencie. 

(b) W przypadku, gdy zgodnie z Suplementem Obligacje są oprocentowane według stopy 
zmiennej, Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie stawka Stopy 
Bazowej określonej w Suplemencie ("Stopa Bazowa"), powiększona o marżę 

odsetkową wskazaną w Suplemencie ("Marża Odsetkowa"). 

(c) Stawka Stopy Bazowej zostanie określona zgodnie z zasadami opisanymi w 
niniejszym Punkcie oraz Suplemencie przez Agenta Emisji w Dniu Ustalenia Stopy 
Procentowej. 

(d) W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie będzie dostępna w Dniu Ustalenia Stopy 
Procentowej, będzie ona równa średniej arytmetycznej stóp podanych Agentowi 
Emisji przez Banki Referencyjne po odrzuceniu najwyższej i najniższej stopy podanej 
przez Banki Referencyjne, przy czym - jeśli będzie to konieczne - będzie ona 
zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku (a 0,00005 będzie zaokrąglone w 
górę). 

(e) W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi 
postanowieniami, Stopa Bazowa będzie równa ostatniej dostępnej Stopie Bazowej, 
opublikowanej przed Dniem Ustalenia Stopy Procentowej, dla depozytów o czasie 
trwania wskazanym w Suplemencie, wyrażonych w złotych. 

(f) W razie wystąpienia Przypadku Naruszenia, za okres od 5. Dnia Roboczego 
przypadającego po dniu, w którym wystąpił taki Przypadek Naruszenia (włącznie) do 
5. Dnia Roboczego od dnia, w którym taki Przypadek Naruszenia ustanie, lub do Dnia 
Wykupu, bądź do Dnia Przedterminowego Wykupu, w zależności od tego, który dzień 
nastąpi wcześniej (z wyłączeniem tego dnia), Stopa Procentowa zostanie 
podwyższona o dodatkową marżę odsetkową wskazaną w Suplemencie ("Dodatkowa 
Marża Odsetkowa"). 
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(g) Informacje odnośnie wysokości Stopy Procentowej będą udostępniane zgodnie ze 
stosownymi Regulacjami. 

Wyłączenie odsetek ustawowych 

Przepisy o odsetkach ustawowych nie będą miały zastosowania do należności wynikających z 
Obligacji lub z nimi związanych. z 

··~.· -\ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z OBLIGAC.fl 

,$~)~~'~) Z·~względnieniem Punktu 4.6 niniejszych Warunków Emisji oraz zasad przeprowadzania 
/ l· Pr?edterminowego Wykupu Obligacji zgodnie z Punktami 7.1 - 7.3, Kwota do Zapłaty jest 
~ . ~łiłtna bez jakichkolwiek dodatkowych dyspozycji i oświadczeń Obligatariusza. 

4.2. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność Kwoty do Zapłaty nie jest Dniem Roboczym, 
płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa 
żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 
Dla uniknięcia wątpliwości, jeśli płatność nie nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odsetki będą naliczane zgodnie pozostałymi 

postanowieniami niniejszych Warunków Emisji, w szczególności z Podpunktami 3.4(c) lub 
3.6(t) oraz 7.2.l(a). 

4.3. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa 
obowiązującego w dniu dokonania płatności. 

4.4. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i Uczestników 
Systemu Depozytowego, na podstawie i zgodnie ze stosownymi Regulacjami, na rzecz 
podmiotów, których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu 
Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji. Agent Emisji dokona wyliczenia Kwoty do Zapłaty 
należnej z tytułu Obligacji w najbliższym Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty oraz przekaże 
informacje dotyczące Kwoty do Zapłaty Emitentowi, zaś Emitent zawiadomi KDPW o 
najbliższym Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji, Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty 
oraz o wysokości Kwoty do Zapłaty przypadającej do zapłaty w najbliższym Dniu Płatności 
Kwoty do Zapłaty, zgodnie z§ 117a Szczegółowych Zasad lub innych stosownych Regulacji, 
które go zastąpią. 

4.5. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie miejsce siedziby podmiotu, o 
którym mowa w Punkcie 2.2. 

4.6. Informacje o numerze rachunku bankowego oraz wszelkie inne informacje i dokumenty 
wymagane przez Uczestnika Systemu Depozytowego prowadzącego Rachunek Obligacji 
powinny być przekazane przez Obligatariusza lub posiadacza Rachunku Zbiorczego w formie 
i terminach określonych w regulacjach tego Uczestnika Systemu Depozytowego. Dla 
uniknięcia wątpliwości, brak płatności Kwoty do Zapłaty na rzecz Obligatariusza 
spowodowany nieprzekazaniem przez Obligatariusza lub posiadacza Rachunku Zbiorczego 
informacji, o których mowa w niniejszym Punkcie 4.6 nie stanowi Przypadku Naruszenia, 
podstawy Przedterminowego Wykupu, opóźnienia, ani zwłoki po stronie Emitenta i nie będzie 
podstawą do jakiejkolwiek odpowiedzialności Emitenta wobec takiego Obligatariusza lub 
posiadacza Rachunku Zbiorczego. 

4.7. Wierzytelności z tytułu Obligacji na żądanie Obligatariusza lub posiadacza Rachunku 
Zbiorczego mogą zostać zaliczone na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji. 
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5. OPODATKOWANIE 

5.1. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem potrąceń lub 
pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicmoprawnych, jeśli wynikają one 
z obowiązujących przepisów prawa, zgodnie ze stosownymi Regulacjami. 

.2. 

,-;t 

: 6.1. 

Jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i 
zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innych należności publicznoprawnych, Emitent nie 
będzie zobowiązany do dokonania na rzecz Obligatariuszy zapłaty jakichkolwiek kwot 
wyrównujących pobrane podatki, opłaty lub inne należności publicznoprawne, ani 
jakichkolwiek innych płatności. 

WYKUP OBLIGACJI 

Obligacje danej serii zostaną wykupione przez Emitenta w dniu wskazanym w Suplemencie 
dotyczącym Obligacji tej serii ("Dzień Wykupu") lub w Dniu Przedterminowego Wykupu. 

6.2. Emitent zapłaci w Dniu Wykupu lub Dniu Przedterminowego Wykupu za każdą Obligację 
Kwotę do Zapłaty, obejmującą Należność Główną, Kwotę Odsetek za ostatni Okres 
Odsetkowy, oraz - w przypadku wykupu Obligacji na podstawie Punktu 7.4 - Premię. 

Płatności z tytułu Obligacji związane z ich wykupem dokonywane będą za pośrednictwem 
KDPW na podstawie i zgodnie ze stosownymi Regulacjami. 

6.3. Z chwilą dokonania wykupu Obligacji, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków 
Emisji, Obligacje zostaną umorzone zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz mającymi 

zastosowanie Regulacjami. 

6.4. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 7.3 niniejszych Warunków Emisji, Obligatariuszowi nie 
będzie przysługiwało prawo do żądania wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu. 

7. PRZEDTERMINOWYWYKUP OBLIGACJI 

7.1. Przedterminowy Wykup Obligacji za zgodą Zgromadzenia Obligatariuszy 

7 .1.1. Każde z poniższych zdarzeń będzie stanowić Przypadek Naruszenia: 

(a) Niedozwolone Nabycie 

Emitent lub inny członek Grupy obejmie lub nabędzie dowolną liczbę Praw 
Udziałowych jakiegokolwiek podmiotu niebędącego członkiem Grupy, lub nabędzie 
przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa od podmiotu niebędącego 
członkiem Grupy, inaczej niż w ramach Dozwolonego Nabycia. 

(b) Niedozwolona Gwarancja 

Emitent lub inny członek Grupy udzieli gwarancji lub poręczenia innej niż Dozwolona 
Gwarancja, bądź przystąpi do długu lub dokona zwolnienia z odpowiedzialności 
(indernnity), inaczej niż w ramach Dozwolonej Gwarancji. 

(c) Niedozwolona Pożyczka 

Emitent lub inny członek Grupy udzieli (stanie się wierzycielem z tytułu) Pożyczki, 
innej niż Dozwolona Pożyczka. 
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(d) Niedozwolone Rozporządzenie 

Nastąpi Niedozwolone Rozporządzenie. 

(e) Niedozwolona Wypłata Dywidendy 

(g) 

Emitent dokona wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, ceny za 
nabywane przez Emitenta akcje własne lub zwrotu dopłat na rzecz swojego 
akcjonariusza, innej niż Dozwolona Wypłata Dywidendy. 

Niedozwolone Zadłużenie Finansowe 

Emitent lub członek Grupy zac1ągme Zadłużenie Finansowe, mne niż Dozwolone 
Zadłużenie Finansowe . 

Naruszenie Wskaźnika Finansowego 

W Dniu Badania: 

(i) W skaźnik Pokrycia Odsetek (Interes! Cover Rafio) będzie niższy niż l ,5: l; lub 

(ii) Wskaźnik Zadłużenia (Leverage Ratio) będzie wyższy niż 4,5: l. 

Nie dojdzie do wystąpienia Przypadku Naruszenia, o którym mowa w niniejszym 
Podpunkcie, jeśli w Okresie Naprawczym, określonym w Podpunkcie 7.1.2(d), 
Emitent dostarczy Zaświadczenie o Zgodności potwierdzające wystąpienie po Dniu 
Badania, zdarzenia lub zdarzeń, które jeśli wystąpiłyby nie później niż w Dniu 
Badania, miałyby taki wpływ na kalkulację Wskaźnika Pokrycia Odsetek lub 
Wskaźnika Zadłużenia, że żaden ze wskazanych powyżej wskaźników nie 
przekroczyłby wartości wskazanych powyżej. W takim wypadku Zaświadczenie o 
Zgodności powinno wskazywać szczegóły takiego zdarzenia lub zdarzeń, ich wpływ 
na kalkulację Wskaźnika Pokrycia Odsetek lub Wskaźnika Zadłużenia oraz ponowne 
wyliczenie obu wskaźników z uwzględnieniem tego zdarzenia lub zdarzeń. 

(h) Naruszenie obowiązków informacyjnych 

Emitent naruszy którykolwiek z obowiązków wynikających z Punktu 9 (Obowiązki 
Informacyjne). 

(i) Przypadek naruszenia innego Zadłużenia Finansowego 

Jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Istotnej Spółki Zaleźnej, inne niż Zadłużenie 

Finansowe z tytułu Obligacji wyemitowanych w ramach Programu w stosunku do 
banku, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, w łącznej kwocie 
przekraczającej 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) złotych nie zostanie 
spłacone w terminie wymagalności (z uwzględnieniem odpowiedniego okresu na 
usunięcie naruszenia takiego zobowiązania, jeśli okres taki jest przewidziany w 
dokumentacji danego Zadłużenia Finansowego). 

(j) Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 

Wierzyciel Emitenta lub Istotnej Spółki Zależnej złoży w sądzie wniosek o ogłoszenie 
upadłości Emitenta lub Istotnej Spółki Zależnej, chyba że Emitent (lub Istotna Spółka 
Zależna ) rozsądnie wykaże, że wniosek taki jest bezzasadny, złożony w złej wierze 
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lub wniosek taki zostanie odrzucony, oddalony lub odpowiednie postępowanie 

zostanie umorzone w terminie 90 dni od złożenia wniosku. 

(k) Restrukturyzacja Zadłużenia Finansowego lub układ 

(i) 

Emitent lub Istotna Spółka Zależna ze względu na nieusuwalne trudności w spłacie 
Zadłużenia Finansowego podejmie formalne działania (obejmujące m.in. złożenie 

wniosku lub propozycji albo zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy) mające 
na celu zawarcie przez Emitenta lub Istotną Spółkę Zależną układu z wierzycielami w 
ramach postępowania uregulowanego w Ustawie PUiN lub innej regulacji, która ją 
zastąpi. 

Nieprawdziwość oświadczeń 

Którekolwiek z oświadczeń złożonych przez Emitenta w niniejszych Warunkach 
Emisji okaże się znacząco nieprawdziwe w całości lub w części na moment, w którym 
zostało złożone i złożenie takiego oświadczenia spowoduje u Obligatariusza 
rzeczywistą istotną stratę finansową. 

(m) Niewykonywanie ostatecznych orzeczeń sadowych i decyzji administracyjnych 

Emitent nie wykona ostatecznego orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej, 
w wyniku której Emitent zobowiązany jest do zapłaty kwoty wyższej niż l 00.000.000 
(słownie: sto milionów) złotych. Jako "ostateczne" uznaje się orzeczenia sądowe lub 
decyzje administracyjne wydane po wyczerpaniu wszelkich środków i procedur 
odwoławczych lub zaskarżenia przed polskimi lub międzynarodowymi organami 
sądowymi lub administracyjnymi, lub po upływie terminów na wszczęcie wszelkich 
postępowań odwoławczych, kasacyjnych bądź rewizyjnych. 

7.1.2. W razie wystąpienia któregokolwiek z Przypadków Naruszenia określonych w Podpunkcie 
7.1.1, obowiązywać będą następujące zasady: 

(a) Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wystąpieniu Przypadku Naruszenia niezwłocznie 
po powzięciu wiadomości o jego wystąpieniu, w formie Zawiadomienia o Przypadku 
Naruszenia; 

(b) Niezależnie od powyższego obowiązku Emitenta, każdy Obligatariusz, po powzięciu 
wiadomości o wystąpieniu Przypadku Naruszenia, o którym Emitent nie zawiadomił 
w formie Zawiadomienia o Przypadku Naruszenia, może żądać wyznaczenia przez 
Emitenta okresu, o którym mowa w Podpunkcie (c) poniżej, w którym pozostali 
Obligatariusze będą mogli zgłosić chęć wzięcia udziału w Zgromadzeniu 
Obligatariuszy; Zgłoszenie przez Obligatariusza żądania wyznaczenia przez Emitenta 
okresu, o którym mowa w Podpunkcie (c) pomzeJ będzie równoznaczne ze 
zgłoszeniem przez tego Obligatariusza chęci wzięcia udziału w Zgromadzeniu 
Obligatariuszy; 

(c) W przypadku zgłoszenia przez któregokolwiek z Obligatariuszy żądania, o którym 
mowa w Podpunkcie (b) powyżej, Emitent zobowiązany będzie w ciągu 5 Dni 
Roboczych zawiadomić wszystkich Obligatariuszy o takim fakcie (zamieszczając 

stosowną informację na Stronie Internetowej), wyznaczając jednocześnie okres, nie 
krótszy niż 5 Dni Roboczych, ale nie dłuższy niż l O Dni Roboczych, w którym 
Obligatariusze będą uprawnieni do zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Zgromadzeniu 
Obligatariuszy; Zgłoszenie żądania o którym mowa w Podpunkcie (b) powyżej, jak 
również zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy składa się 
Emitentowi i Agentowi Emisji na piśmie na adres Oznaczonego Biura lub za 
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(d) 

(e) 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Emitenta: 
obligatariusze@cyfrowypolsatpl oraz Agenta Emisji: bonds@trigon.pl; 

W odniesieniu do każdego Przypadku Naruszenia, z wyjątkiem Przypadków 
Naruszenia określonych w Podpunktach 7.LI(e) oraz (k) powyżej, obowiązywać 
będzie okres naprawczy ("Okres Naprawczy") liczony od dnia (i) przekazania przez 
Emitenta Zawiadomienia o Przypadku Naruszeniu, o którym mowa w Podpunkcie (a) 
powyżej, lub (i i) doręczenia przez Obligatariusza żądania, o którym mowa w 
Podpunkcie (b) powyżej, przy czym: (l) w odniesieniu do Przypadku Naruszenia 
określonego w Podpunkcie (j) Okres Naprawczy będzie wynosił 90 dni, oraz (2) w 
odniesieniu do każdego innego Przypadku Naruszenia (z wyjątkiem Przypadków 
Naruszenia określonych w Podpunktach 7.1.l(e) oraz (k) powyżej), Okres Naprawczy 
będzie wynosił 30 dni; 

Jeśli w wyniku zawiadomienia Obligatariuszy, o którym mowa w Podpunkcie (c) 
powyżej chęć udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zgłoszą Obligatariusze 
posiadający Obligacje, których łączna wartość nominalna odpowiada co najmniej 5% 
Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji: (i) w razie wystąpienia 

Przypadków Naruszenia określonych w Podpunktach 7.1.l(e) oraz (k) powyżej, 

Emitent zobowiązany będzie zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy w terminie 5 Dni 
Roboczych od ostatniego dnia, w którym Obligatariusze mogą zgłosić chęć wzięcia 
udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zgodnie z Podpunktem (c) powyżej, a (ii) w 
razie wystąpienia innego Przypadku Naruszenia, jeżeli przed upływem Okresu 
Naprawczego dany Przypadek Naruszenia nie ustanie, Emitent zobowiązany będzie 
zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy w terminie 5 Dni Roboczych od późniejszej z 
dat: (l) ostatniego dnia, w którym Obligatariusze mogą zgłosić chęć wzięcia udziału 
w Zgromadzeniu Obligatariuszy zgodnie z Podpunktem (c) powyżej, lub (2) 
zakończenia Okresu Naprawczego; Data, godzina oraz miejsce Zgromadzenia 
Obligatariuszy zostaną wyznaczone w informacji o zwołaniu Zgromadzenia 
Obligatariuszy, zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia Obligatariuszy; 

(f) Jeżeli (i) w Okresie Naprawczym, lub (ii) po upływie Okresu Naprawczego, ale do 
wyznaczonej przez Emitenta daty Zgromadzenia Obligatariuszy, lub (iii) w 
odniesieniu do Przypadków Naruszenia określonych w Podpunktach 7.1.l(e) oraz (k) 
powyżej, do wyznaczonej przez Emitenta daty Zgromadzenia Obligatariuszy, dany 
Przypadek Naruszenia ustanie (bez względu na to, czy jego ustanie zostanie 
spowodowane przez Emitenta lub innego członka Grupy lub w inny sposób), 
Obligatariuszom nie będą przysługiwać żadne prawa z tytułu wystąpienia Przypadku 
Naruszenia, w szczególności prawo żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji, z 
wyjątkiem Dodatkowej Marży Odsetkowej liczonej za okres, w którym Przypadek 
Naruszenia trwał; 

(g) W razie ustania Przypadku Naruszenia, zarówno w czasie trwania Okresu 
Naprawczego, jak i po jego upływie (ale do daty Zgromadzenia Obligatariuszy, o 
którym mowa w Podpunkcie (e) powyżej) Emitent zawiadomi Obligatariuszy o 
ustaniu Przypadku Naruszenia niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jego ustaniu, 
w formie Zawiadomienia o Ustaniu Przypadku Naruszenia; 

(h) Jeżeli w czasie określonym w Podpunkcie (f) powyżej Przypadek Naruszenia nie 
ustanie, Zgromadzenie Obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii będzie 

mogło podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z 
prawa żądania Przedterminowego Wykupu na skutek wystąpienia Przypadków 
Naruszenia określonych w Podpunkcie 7.1.1; Do podjęcia takiej uchwały wymagana 
jest większość 2/3 głosów przypadających na całość Skorygowanej Łącznej Wartości 
Nominalnej Obligacji danej serii. W przypadku podjęcia takiej uchwały, każdy 
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Obligatariusz będzie uprawniony do żądania Przedterminowego Wykupu posiadanych 
przez niego Obligacji danej serii; Dla uniknięcia wątpliwości, w razie ustania 
Przypadku Naruszenia po podjęciu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy 
wyrażającej zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z prawa żądania 

Przedterminowego Wykupu, o której mowa w niniejszym Podpunkcie (h), prawo 
żądania Przedterminowego Wykupu przez Obligatariuszy nie wygaśnie. 

· -frzedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza 
\ 

Kążde z poniższych zdarzeń będzie stanowić Przypadek Naruszenia: 
'l 

( ą) Brak płatności 

Emitent będzie w zwłoce z dokonaniem płatności któregokolwiek ze świadczeń 

wynikających z Obligacji w terminie jego wymagalności, chyba że niedokonanie 
płatności będzie niezawinione, w tym spowodowane przyczynami technicznymi lub 
administracyjnymi i płatność taka zostanie dokonana w terminie 3 dni. 

(b) Niewypłacalność 

Wystąpi którekolwiek z następujących zdarzeń: (i) Emitent lub Istotna Spółka Zależna 
uzna na piśmie swoją niewypłacalność; lub (ii) Emitent lub Istotna Spółka Zależna 
złoży wniosek o ogłoszenie swojej upadłości; lub (iii) Emitent lub Istotna Spółka 
Zależna złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, o którym mowa 
wart. 494 Ustawy PUiN lub innej regulacji, która go zastąpi; lub (iv) podjęta zostanie 
uchwała o rozwiązaniu bądź otwarciu likwidacji Emitenta; lub (v) w odniesieniu do 
majątku Emitenta lub Istotnej Spółki Zależnej wymaczony zostanie syndyk, zarządca 
lub administrator, albo zarząd takiego podmiotu złoży wniosek o wyznaczenie 
syndyka, zarządcy lub administratora. 

(c) Zaprzestanie działalności 

Grupa zaprzestanie prowadzenia, w całości lub macmeJ części, działalności 
gospodarczej podstawowej dla Grupy. 

(d) Wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym 

(e) 

Wszystkie akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez GPW. 

Zmiana Kontroli 

Nastąpi Zmiana Kontroli. 

7.2.2. W razie wystąpienia Przypadku Naruszenia określonego w Podpunkcie 7.2.1, obowiązywać 
będą następujące zasady: 

(a) Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wystąpieniu Przypadku Naruszenia niezwłocmie 
po powzięciu wiadomości o jego wystąpieniu, w formie Zawiadomienia o Przypadku 
Naruszenia; 

(b) Od dnia następującego po dniu, w którym wystąpił taki Przypadek Naruszenia, każdy 
Obligatariusz będzie uprawniony do żądania Przedterminowego Wykupu posiadanych 
przez niego Obligacji. 
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7.3. W przypadkach opisanych w Podpunktach 7.J.J oraz 7.2.1 niniejszych Warunków Emisji, 
będą miały zastosowanie poniższe dodatkowe zasady: 

(a) 

(b) 

(c) 

Żądanie Przedterminowego Wykupu powmno nastąpić poprzez złożenie 
odpowiedniego oświadczenia Uczestnikowi Systemu Depozytowego, wskazującego 
m.in. liczbę Obligacji podlegających wykupowi, w formie i terminach określonych w 
regulacjach tego Uczestnika Systemu Depozytowego; Obligatariusze zostaną 

powiadomieni o zmianie sposobu złożenia żądania Przedterminowego Wykupu 
Obligacji wynikającej ze zmiany stosownych przepisów lub regulacji; 

Przedterminowy Wykup, o którym mowa w Podpunkcie (a) powyżej zostanie 
przeprowadzony zgodnie z § 118 Szczegółowych Zasad lub innych stosownych 
Regulacji, które go zastąpią; 

Dzień Przedterminowego Wykupu nastąpi 6. Dnia Roboczego po dniu złożenia przez 
Obligatariusza oświadczenia, o którym mowa powyżej. 

7.4. Prawo Emitenta do Przedterminowego Wykupu 

8. 

8.1. 

(a) Emitent ma w każdym czasie prawo do przeprowadzenia Przedterminowego Wykupu 
Obligacji ("Prawo Emitenta do Przedterminowego Wykupu"). O zamiarze 
skorzystania przez niego z Prawa Emitenta do Przedterminowego Wykupu Emitent 
zawiadomi Obligatariuszy nie później niż na l O Dni Roboczych przed Dniem 
Przedterminowego Wykupu. Zawiadomienie, o którym mowa w poprzedzającym 
zdaniu nastąpi zgodnie z Punktem 14 (Zawiadomienia) niniejszych Warunków Emisji. 

(b) Prawo Emitenta do Przedterminowego Wykupu może zostać wykonane w każdym 
czasie przed Dniem Wykupu, zarówno w odniesieniu do wszystkich jak i części 
wyemitowanych i niewykupionych (nieumorzonych) Obligacji, jednak 
Przedterminowy Wykup nie może dotyczyć Obligacji danej serii stanowiących mniej 
niż 10% łącznej wartości nominalnej Obligacji tej serii, lub wszystkich 
niewykupionych Obligacji (danej serii), w przypadku gdyby ich łączna wartość 

nominalna była niższa niż kwota wskazana powyżej. 

(c) 

(d) 

W przypadku Przedterminowego Wykupu części Obligacji w wyniku skorzystania 
przez Emitenta z Prawa Emitenta do Przedterminowego Wykupu, z zastrzeżeniem 
dobrowolnych zgłoszeń Obligacji do wykupu Geśli takie zgłoszenia będą 

przewidywane), Obligacje będą wykupcwane od Obligatariuszy proporcjonalnie do 
stanu Obligacji zapisanych na ich Rachunkach Obligacji. Liczba Obligacji 
wykupcwanych od poszczególnych Obligatariuszy zostanie ustalona zgodnie ze 
stosownymi Regulacjami, w szczególności § 123 Szczegółowych Zasad, lub Regulacji, 
które go zastąpią. 

Przedterminowy Wykup przeprowadzany w wyniku skorzystania przez Emitenta z 
Prawa Emitenta do Przedterminowego Wykupu nastąpi według ich wartości 

nominalnej wraz z narosłymi odsetkami oraz za zapłatą Premii. 

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA EMITENTA 

Emitent oświadcza, że: 

(a) Emitent jest spółką akcyjną należycie utworzoną działającą zgodnie z prawem 
polskim; 
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8.2. 

(b) Emitent posiada lub będzie posiadał niezbędne uprawnienia i zgody swoich organów 
umożliwiające mu emisję i wykonanie zobowiązań z tytułu Obligacji; 

(c) Zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji będą zgodne z prawem, wiążące 
wykonalne; 

(d) 

(e) 

Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji, które będą wyemitowane na podstawie 
niniejszych Warunków Emisji, będą miały równy status z innymi niezabezpieczonymi 
i nieuprzywilejowanymi zobowiązaniami Emitenta, z zastrzeżeniem bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa; 

Wszelkie informacje (z późniejszymi uzupełnieniami), które zostały udostępnione 
Obligatariuszom przez Emitenta lub jego przedstawicieli są kompletne i poprawne we 
wszystkich istotnych aspektach i nie zawierają żadnych niezgodnych z prawdą 
stwierdzeń i nie pomijają stwierdzeń, które są niezbędne, aby oświadczenia i 
zapewnienia zawarte w Warunkach Emisji oraz przekazywane Obligatariuszom nie 
wprowadzały w błąd; oraz 

(f) Emitent nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w 
art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1203, ze zm.). 

Powyższe oświadczenia będą złożone nabywcom Obligacji w Dniu Emisji danych Obligacji, 
według stanu na Dzień Emisji. 

9. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

9.1. Emitent do Dnia Wykupu lub Dnia Przedterminowego Wykupu ostatniej niewykupionej 
Obligacji danej serii będzie zobowiązany do udostępniania Obligatariuszom w siedzibie 
Emitenta następujących sprawozdań finansowych w następujących terminach: 

(a) kwartalne niezbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta, 
sporządzone zgodnie z MSSF, za pierwszy i trzeci kwartał, w terminie 45 dni od daty 
zakończenia pierwszego oraz trzeciego kwartału; 

(b) śródroczne podlegające przeglądowi skonsolidowane sprawozdania finansowe 
Emitenta, sporządzone zgodnie z MSSF w terminie 62 dni od daty zakończenia 
półrocza; oraz 

(c) roczne zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Emitenta (wraz z opinią biegłego rewidenta), sporządzone zgodnie z MSSF, w 
terminie 120 dni od zakończenia danego Roku Obrotowego. 

9.2. Wraz z udostępnieniem sprawozdań finansowych, o których mowa w Punkcie 9.1 powyżej 
oraz na ich podstawie, Emitent udostępni Obligatariuszom do wglądu w siedzibie Emitenta 
oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta, sporządzone 
zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku 3 do niniejszych Warunków Emisji 
("Zaświadczenie o Zgodności"). 

9.3. Za równoznaczne z udostępnieniem sprawozdań finansowych, Zaświadczeń o Zgodności, 
dokonaniem (udostępnieniem) Zawiadomień o Przypadku Naruszenia, Zawiadomień o 
Ustaniu Przypadku Naruszenia oraz innych zawiadomień, o których mowa w niniejszych 
Warunkach Emisji lub Ustawie o Obligacjach, będzie się uznawać ich publikację w 
odpowiednim terminie na Stronie Internetowej lub na stronie internetowej ASO, na którym 
notowane będą Obligacje lub w inny sposób zgodny ze stosownymi regulacjami GPW, bądź 
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też przekazanie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego publikowanego zgodnie 
z wymogami Ustawy o Obrocie, Ustawy o Ofercie, Szczegółowych Zasad oraz innych 
stosownych Regulacji, w tym związanych z nimi aktów wykonawczych do wskazanych 
powyżej ustaw. 

. ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI 

>· ... Każdy Obligatariusz nabywając Obligacje wyraża nieodwołalnie i bezwarunkowo (z 
<: ' zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) zgodę na przekazywanie 

·.i:· .,·'\ Emitentowi, Agentowi Emisji, KDPW, GPW oraz innym podmiotom, które będą wykonywały 
~.). i !.)i odpowiednie funkcje w związku z emisją Obligacji, informacji dotyczących Obligatariusza 
J . oraz, w odniesieniu do Rachunku Zbiorczego -jego posiadacza, w zakresie, w jakim jest to 

· .niezb~d.ne do przeprowadzeni~ ~~isji Oblig~cji i. dokonania i~nych czynności przewidziany~h 
.· .·w mmeJszych Warunkach EmiSJL W szczegolnosc1, Obligalarmsz wyraża zgodę na udz1eleme 

·· · · podmiotom wymienionym powyżej wszelkich informacji i danych, w tym danych osobowych, 
o statusie Obligatariusza, w zakresie potrzebnym do wykonywania praw i obowiązków 
Emitenta i innych podmiotów wymienionych powyżej w związku z emisją Obligacji, jak 
również na podstawie stosownych przepisów prawa i Regulacji, w tym odnoszących się do 
obowiązków podatkowych oraz zasad obrotu papierami wartościowymi. W szczególności, 
zgoda wyrażona w niniejszym Punkcie l O stanowi upoważnienie do przetwarzania danych 
osobowych Obligatariusza w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 1182, z późn. zm.) w takim zakresie, w 
jakim jest to konieczne do wykonywania praw i obowiązków w związku z emisją Obligacji. 

11. NOTOWANIE OBLIGACJI 

Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO. Emitent dołoży 
należytych starań, aby Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w ASO w terminie 90 dni od 
Dnia Emisji Obligacji. 

12. PRZENIESIENIEPRAW Z OBLIGACJI 

12.1. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie, o którym mowa w art. 8 ust. 5 Ustawy o 
Obligacjach. 

12.2. W przypadku, gdy Obligacje zostaną zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych, będą 
przysługiwały Obligatariuszom będącym posiadaczami Rachunków Papierów Wartościowych. 

12.3. W przypadku, gdy Obligacje zostaną zapisane na Rachunkach Zbiorczych, będą przysługiwały 
osobom wskazanym podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego 
Rachunku Zbiorczego jako osoby uprawnione z Obligacji zapisanych na takim Rachunku 
Zbiorczym. 

12.4. Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie dotyczącymi 
praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych oraz stosownymi Regulacjami. 

12.5. Obligacje wykupione w Dniu Wykupu lub w Dniu Przedterminowego Wykupu zostaną 

umorzone zgodnie z mającymi zastosowanie Regulacjami. 

13. FUNKCJA AGENTA EMISJI 

13.1. W sprawach związanych z Obligacjami, Agent Emisji, działa wyłącznie jako pełnomocnik 
Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie 
płatności przez Emitenta Kwot do Zapłaty, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające 
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z Obligacji. Agent Emisji nie pełni funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 79 Ustawy o 
Obligacjach. 

13.2. Agent Emisji zobowiązany jest pośredniczyć w kontaktach pomiędzy Emitentem, a 
Obligatariuszami. 

14. 

14.1. 

14.2. 

15. 

15.1. 

Agent Emisji nie dokonuje oceny korzyści ani ryzyka inwestycji w Obligacje i nie ponosi 
odpowiedzialności za żadną stratę ani szkodę poniesioną przez Obligatariuszy w związku z 
nabyciem Obligacji. 

Agent Emisji, w ramach prowadzonej działalności, współpracuje z Emitentem w zakresie 
różnych usług oraz posiada informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji 
finansowej Emitenta oraz jego możliwości spełnienia świadczeń wynikających z Obligacji, 
jednakże nie jest uprawniony do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba że Emitent 
wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w 
związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji Agenta Emisji. Wykonywanie przez Agenta 
Emisji określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami 
nie uniemożliwia Agentowi Emisji oraz jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym 
świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi, posiadania Obligacji lub 
współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie. 

ZA WIADOMlENIA 

Jeśli Regulacje nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do 
Obligatariuszy będą dokonywane poprzez publikację na Stronie Internetowej, chyba że zostały 
przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego publikowanego zgodnie z 
wymogami Ustawy o Obrocie, Ustawy o Ofercie, Szczegółowych Zasad oraz innych 
stosownych Regulacji, w tym związanych z nimi aktów wykonawczych do wskazanych 
powyżej ustaw. 

Wszelkie zawiadomienia kierowane do Emitenta lub Agenta Emisji będą uważane za 
doręczone, jeżeli zostały wysłane listem poleconym lub pocztą kurierską na adres 
Oznaczonego Biura danego podmiotu oraz gdy podmiot wysyłający takie zawiadomienie 
otrzyma potwierdzenie jego doręczenia. 

OZNACZONE BIURO 

Oznaczone biuro: 

(a) Emitenta- znajduje się w Warszawie, przy ulicy Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa; 

(b) Agenta Emisji - znajduje się w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 2 (bud. B), 02-566 
Warszawa, 

("Oznaczone Biuro"). 

15.2. O zmianie adresu Oznaczonego Biura Emitenta bądź Agenta Emisji Obligatariusze zostaną 
poinformowani zgodnie z Punktem 14 (Zawiadomienia), z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych. 

16. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY 

16.1. Ustanawia się Zgromadzenie Obligatariuszy dla danej serii Obligacji. 
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16.2. Obligatariusze mogą podejmować uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy na Zgromadzeniu 
Obligatariuszy w każdej sprawie zgłoszonej do porządku obrad przez Obligatariusza lub 
Emitenta, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji. 

Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy podejmowane są zgodnie z Regulaminem 
Zgromadzenia Obligatariuszy. 

Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi integralną część niniejszych Warunków 
Emisji. 

ZMIANYWARUNKÓW EMISJI 

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
postanowienia Punktów od l do 16, Suplement, wzór suplementu stanowiący Załącznik l do 
niniejszych Warunków Emisji, Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiący 

Załącznik 2 do niniejszych Warunków Emisji, Wzór Zaświadczenia o Zgodności stanowiący 
Załącznik 3 do niniejszych Warunków Emisji, Wzór Zawiadomienia o Wystąpieniu 
Przypadku Naruszenia stanowiącego Załącznik 4 do niniejszych Warunków Emisji oraz Wzór 
Zawiadomienia o Ustaniu Przypadku Naruszenia stanowiący Załącznik 5 do niniejszych 
Warunków Emisji, mogą zostać zmienione za zgodą Emitenta, wyrażoną w formie 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji umieszczonego na Stronie 
Internetowej, na podstawie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy. 

18. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają s i~ z upływem l O lat. 

19. PRAWO WŁAŚCIWE 

19.1. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. 

19,2. Wszelkie związane z Obligacjami spory będą rozstrzygane w postępowaniu przed polskim 
sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta. 

Tomasz Gi er-Gorywoda 
Prezes Zar du 
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Załącznik l 

WZÓR SUPLEMENTU 

Niniejszy dokument stanowi suplement do Warunków Emisji Obligacji z dnia [•], emitowanych przez 
C rowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Warunki Emisji") w ramach programu 

·~ misji obligacji do maksymalnej kwoty !.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) złotych 

· ,, · 1' · '~frogram"). 
~ S' o'\ 
', \"7\ 

/,Nińi~szy dokument powinien być czytany łącznie z Warunkami Emisji i stanowi integralną część 
. . ','\1aru?ków Emisji. 

: .. ,,.. I.)r'l,_ri}f(ny pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Suplemencie mają znaczenie nadane im 
-.. , . w/Warunkach Emisji . . r· 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI 

l. Oznaczenie serii: 

2. Podstawa prawna emisji: Obligacje emitowane są na podstawie: 

(A) [Ustawy o Obligacjach;] 

(B) [uchwały Zarządu Emitenta z dnia [•] 2015 r.]; 
oraz 

(C) [w trybie określonym w art. [ •l Ustawy o 
Obligacjach;] 

3. Maksymalna liczba obligacji [•] 
proponowanych do nabycia na 
podstawie niniejszych Warunków 
Emisji/Liczba emitowanych 
Obligacji: 

4. Dzień Emisji: [ •l 

5. Dzień Wykupu: [•] 

6. Łączna wartość nominalna [•] 
emitowanych Obligacji: 

7. Wartość nominalna jednej 1000 zł 
Obligacji 

8. Oprocentowanie: [Stałe/Zmienne] 

9. Pierwszy Dzień Płatności Odsetek: [•] 

l O. [Stopa Procentowa:] [ •l 

!l. [Stopa Bazowa:] WIBOR (Warsaw luterbank Offered Rate), dla 
sześciomiesięcznych depozytów złotowych, 

publikowana na stronie "WIBO" przez Serwis 
Informacyjny Thomson Reuters lub jego następcę, o 
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[Marża Odsetkowa:] 

13. Dodatkowa Marża Odsetkowa: 

god~. 11:00 lub około tej czasu 
środkowoeuropejskiego (bądź o innej godzinie, o której 
fixing jest danego dnia dokonywany zgodnie z 
regulacjami dotyczącymi ustalania stawki WIBOR) 

(a) 

(b) 

Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia na koniec ostatniego 
Kwartału Obrotowego, dla którego zostały 

udostępnione sprawozdania finansowe zgodnie z 
Punktem 9.1 Warunków Emisji, poprzedzającego 
Dzień Ustalenia Stopy Procentowej, jest niższy 
lub równy 3,5: l: X; 

Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia na koniec ostatniego 
Kwartału Obrotowego, dla którego zostały 

udostępnione sprawozdania finansowe zgodnie z 
Punktem 9.1 Warunków Emisji, poprzedzającego 
Dzień Ustalenia Stopy Procentowej, jest wyższy 
niż 3,5: l, ale niższy lub równy 4,0: l: X+ 25 bps; 

(c) Jeżeli W skaźnik Zadłużenia na koniec ostatniego 
Kwartału Obrotowego, dla którego zostały 

udostępnione sprawozdania finansowe zgodnie z 
Punktem 9.1 Warunków Emisji, poprzedzającego 
Dzień Ustalenia Stopy Procentowej, jest wyższy 
niż 4,0:1: X +75 bps;] 

200 bps 

14. Czas trwania depozytów, o którym [•] 
mowa w Podpunkcie 3 .6( e) 
Warunków Emisji 

15. [Banki Referencyjne:] [Bank Polska Kasa Opieki S.A., Polska Kasa 
Oszczędności Bank Polska S.A., Bank Handlowy w 
Warszawie SA. ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., 
Bank Zachodni WBK S.A. l 

16. Cel emisji: [Nie został iJ 

17. Premia: 
(a) Jeśli Przedterminowy Wykup, w następstwie 

skorzystania przez Emitenta z Prawa Emitenta do 
Przedterminowego Wykupu, nastąpi przed 
upływem roku od Dnia Emisji: 3% wartości 

nominalnej Obligacji podlegających 

Przedterminowemu Wykupowi; 

(b) Jeśli Przedterminowy Wykup, w następstwie 

skorzystania przez Emitenta z Prawa Emitenta do 
Przedterminowego Wykupu, nastąpi przed 
upływem dwóch lat od Dnia Emisji, ale po 
upływie roku od Dnia Emisji: 2% wartości 

nominalnej Obligacji podlegających 

Przedterminowemu Wykupowi; 

(c) Jeśli Przedterminowy Wykup, w następstwie 

skorzystania przez Emitenta z Prawa Emitenta do 
'""'' · przed 
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upływem trzech lat od Dnia Emisji, ale po 
upływie 2 lat od Dnia Emisji: l% wartości 

nominalnej Obligacji podlegających 

Przedterminowemu Wykupowi; 

~KRESY ODSETKOWE 

i .~ki;es Pierwszy dzień Okresu 
: l>dsJtkowy Odsetkowego 

Dzień Płatuości Odsetek 
(ostatni dzień Okresu Odsetkowego) 

. l • J 
[•] 

2. [•] 

3. [•] 

4. [•] 

5. [•] 

6. [•] 

7. [•] 

8. [•] 

9. [•] 

10. [•] 

[•] [•] 

Warszawa, data: ________ _ 

Imię i nazwisko: 
Funkcja: 

Imię i nazwisko: 
Funkcja: 
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Załącznik2 

REGULAMIN ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

(a) 

(b) 

Niniejszy Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy znajduje zastosowanie do 
zgromadzeń obligatariuszy zwoływanych w związku z obligacjami emitowanymi 
przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. ("Emitent") w ramach Programu, na podstawie 
[uchwały [•] oraz] odpowiedniej uchwały emisyjnej Zarządu Emitenta dla danej serii 
obligacji ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"). 

Terminy niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy 
mają znaczenie nadane im w warunkach emisji danej serii Obligacji ("Warunki 
Emisji"). 

2. ZWOŁYWANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY 

(a) 

(b) 

Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane przez Emitenta z jego własnej 

inicjatywy, bądź na wniosek Obligatariusza lub Obligatariuszy posiadających 

Obligacje, których łączna wartość nominalna odpowiada co najmniej l 0% łącznej 
wartości nominalnej danej serii Obligacji (z zastrzeżeniem Podpunktu (f) poniżej), z 
wyłączeniem Obligacji posiadanych przez podmioty wchodzące w skład grupy 
kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. l pkt 44 ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.) oraz Obligacji 
umorzonych ("Skorygowana Lączna Wartość Nominalna Obligacji"). Żądanie 
zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Obligatariusz lub Obligatariusze składają 

Emitentowi i Agentowi Emisji na piśmie na adres Oznaczonego Biura, lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Emitenta: 
obligatariusze@cyfrowypolsat.pl oraz Agenta Emisji: bonds@trigon.pl, wraz z 
uzasadnieniem oraz propozycją porządku obrad. 

Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane przez ogłoszenie wskazujące datę, 

godzinę, miejsce oraz porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a także miejsce 
składania Świadectw Depozytowych. Ogłoszenie może zawierać także inne 
informacje niezbędne do podjęcia przez Obligatariuszy decyzji o uczestniczeniu w 
Zgromadzeniu Obligatariuszy. 

(c) Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się poprzez ogłoszenie o zwołaniu 
Zgromadzenia Obligatariuszy opublikowane na Stronie Internetowej na co najmniej 
21 dni przed jego planowaną datą. 

(d) 

(e) 

Zgromadzenie Obligatariuszy może podjąć uchwałę pomimo braku formalnego 
zwołania, jeżeli cała Skorygowana Łączna Wartość Nominalna Obligacji jest 
reprezentowana na tym Zgromadzeniu Obligatariuszy, a nikt z obecnych nie zgłosił 
sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub wniesienia 
poszczególnych spraw do porządku obrad. 

W przypadku zgłoszenia przez któregokolwiek z Obligatariuszy chęci wzięcia udziału 
w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz żądania wyznaczenia przez Emitenta okresu, w 
którym inni Obligatariusze będą mogli zgłosić chęć wzięcia udziału w Zgromadzeniu 
Obligatariuszy w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia, Emitent 
zobowiązany będzie w ciągu 5 Dni Roboczych zawiadomić wszystkich Obligatariuszy 
o takim zgłoszeniu (zamieszczając stosowną informację na Stronie Internetowej), 
wyznaczając jednocześnie okres, nie krótszy niż 5 Dni Roboczych, ale nie dłuższy niż 
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(f) 

. ' 

(g) 

(h) 

(i) 

Ul 

(k) 

(l) 

10 Dni Roboczych, w któl)'m Obligatariusze będą uprawnieniu do zgłoszenia chęci 
wzięcia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Zgłoszenie żądania wyznaczenia 
okresu, o któl)'m mowa powyżej, jak również chęci wzięcia udziału w Zgromadzeniu 
Obligatariuszy składa się Emitentowi i Agentowi Emisji na piśmie na adres 
Oznaczonego Biura, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Emitenta: 
obligatariusze@cyfrowypolsat.pl oraz Agenta Emisji: bonds@trigon.pl. 

Jeśli w wyniku zawiadomienia Obligatariuszy, o któl)'m mowa w Podpunkcie 
(e) powyżej chęć wzięcia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zgłoszą 

Obligatariusze, posiadający Obligacje odpowiadające co najmniej 5% Skol)'gowanej 
Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji: (i) w razie wystąpienia Przypadku 
Naruszenia określonego w Podpunktach 7.1.1 (e) oraz (k) Warunków Emisji, Emitent 
zobowiązany będzie zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy w terminie 5 Dni 
Roboczych od ostatniego dnia, w któl)'m Obligatariusze mogą zgłosić chęć wzięcia 
udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zgodnie z Podpunktem (e) powyżej, a (ii) w 
razie wystąpienia innego Przypadku Naruszenia wymienionego w Podpunkcie 7.1.1 
Warunków Emisji, jeżeli w Okresie Naprawczym dany Przypadek Naruszenia nie 
ustanie, Emitent zobowiązany będzie zwołać Zgromadzenie w terminie 5 Dni 
Roboczych od późniejszej z dat: (l) ostatniego dnia, w któl)'m Obligatariusze mogą 
zgłosić chęć wzięcia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy (e) powyżej, lub (2) 
zakończenia Okresu Naprawczego wskazanego w Podpunkcie 7.1.2(d) Warunków 
Emisji. 

Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w Warszawie. Dokładne miejsce odbycia 
Zgromadzenia Obligatariuszy określa Emitent w ogłoszeniu o zwołaniu 

Zgromadzenia Obligatariuszy. 

W Zgromadzeniu Obligatariuszy mają prawo uczestniczyć Obligatariusze, którzy 
złożyli u Emitenta Świadectwa Depozytowe z terminem ważności nie krótszym niż 60 
dni od dnia, na któl)' wyznaczone jest Zgromadzenie Obligatariuszy, na co najmniej 7 
dni przed datą Zgromadzenia Obligatariuszy. Świadectwa Depozytowe nie mogą 
zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Do uczestnictwa 
w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają Obligacje posiadane przez podmioty 
wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust l. pkt 44 
Ustawy o Rachunkowości. 

Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy 
("Lista Obligatariuszy") Emitent udostępnia w swojej siedzibie przez co najmniej 3 
dni robocze przed rozpoczęciem tego Zgromadzenia. 

Lista Obligatariuszy zawiera imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo firmę 
oraz siedzibę Obligatariusza, a także liczbę Obligacji posiadanych przez 
Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów. 

Obligatariusz ma prawo przeglądać Listę Obligatariuszy oraz żądać odpisu Listy 
Obligatariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania Listy 
Obligatariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. 
Obligatariusz ma również prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw 
objętych porządkiem obrad. Odpisy te powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni 
przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. 

Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna 
udowodnić upoważnienie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając 

aktualną kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z 
innego odpowiedniego rejestru, do którego dany Obligatariusz jest wpisany lub 
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(n) 

informacji odpowiadającej odpisowi z rejestru, lub inny dokument stwierdzający, że 
dana osobajest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza. 

Obligatariusz może być reprezentowany na Zgromadzeniu Obligatariuszy przez 
pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego 
Obligatariusza. Pełnomocnikiem Obligatariusza może być także zastawnik i 
użytkownik Obligacji. Pełnomocnictwa należy udzielać na piśmie pod rygorem 
nieważności. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów 
Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad 
Emitentem, ani pracownik takiego podmiotu. Powyższe zasady stosuje się 
odpowiednio do innych przedstawicieli. 

Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy uczestniczy także członek 
zarządu Emitenta. W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą również brać udział inni 
reprezentanci Emitenta, Agenta Emisji, doradcy finansowi lub prawni Emitenta lub 
Agenta Emisji oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. 

(o) Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w 
szczególności prawo do: 

(i) udziału w głosowaniu, oraz 

(ii) zabierania głosu, 

przy czym każda Obligacja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu 
Obligatariuszy. 

(p) Agent Emisji może dokonywać wskazane przez Emitenta czynności związane ze 
zwołaniem oraz odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy. 

(q) Emitent pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty związane ze zwołaniem i 
odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy, z wyłączeniem kosztów związanych z 
uczestnictwem w Zgromadzeniu Obligatariuszy danego Obligatariusza, jego 
reprezentantów, pełnomocników lub doradców. 

3. TRYBODBYWANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY 

(a) Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera członek zarządu Emitenta lub wyznaczony 
przez zarząd Emitenta przedstawiciel. 

(b) Po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy, spośród jego uczestników wybiera s1ę 

przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. 

(c) Do obowiązków przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy należy: 

(i) sprawdzanie i podpisywanie listy obecności oraz weryfikacja spełnienia 

wymogu kworum; 

(ii) czuwanie nad sprawnym i właściwym przebiegiem obrad; 

(iii) udzielanie głosu oraz czuwanie nad merytorycznym przebiegiem dyskusji 
prowadzonych w trakcie obrad; 

(iv) zarządzanie przerw w obradach; 
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(d) 

(v) zarządzanie głosowań i czuwanie nad ich właściwym przebiegiem; 

(vi) zapewnienie, aby wszystkie sprawy umieszczone w porządku obrad zostały 
rozpatrzone; 

(vii) liczenie oddanych głosów (bądź sprawowanie nadzoru nad liczenie oddanych 
głosów); 

(viii) podpisywanie listy obecności sprawdzanie, czy została ona poprawme 
sporządzona; 

oraz wydawanie stosownych zarządzeń i poleceń służących wypełnieniu określonych 
wyżej obowiązków. 

Niezwłocmie po wyborze przewodniczącego sporządza się listę obecności, 

zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo firmę oraz siedzibę 
Obligatariusza, a także informacje na temat liczby Obligacji znajdujących się w 
posiadaniu danego Obligatariusza oraz liczby przysługujących Obligatariuszowi 
głosów. W przypadku uczestnictwa pełnomocnika Obligatariusza w Zgromadzeniu 
Obligatariuszy, lista obecności zawiera dodatkowo imię i nazwisko oraz miejsce 
zamieszkania pełnomocnika. Listę obecności podpisuje przewodniczący oraz wszyscy 
Obligatariusze obecni na Zgromadzeniu Obligatariuszy. 

(e) Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu podczas obrad Zgromadzenia 
Obligatariuszy. 

(f) Na wniosek Obligatariusza lub Obligatariuszy posiadających przynajmniej l 0% 
nominalnej wartości Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy lub 
Emitenta, lista obecności powinna zostać sprawdzona przez wybraną w tym celu 
komisję. Wniosek w tej sprawie może być składany wielokrotnie. Komisja składać się 
ma z trzech osób. Wnioskodawca bądź wnioskodawcy oraz Emitent mają prawo 
wyboru po jednym członku komisji. Trzeci członek komisji wybierany jest przez 
pozostałych Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy bezwzględną 
większością głosów. W wyniku sprawdzenia przeprowadzonego przez komisję lista 
obecności może zostać uzupełniona lub sprostowana w trakcie obrad zgromadzenia. 

(g) Po przedstawieniu porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przewodniczący 
otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń. 

Uczestnicy mogą zabierać głos wyłącznie w sprawach umieszczonych w porządku 
obrad, będących w danej chwili przedmiotem dyskusji. Zmiana przez 
przewodniczącego kolejności spraw objętych porządkiem obrad wymaga zgody 
Zgromadzenia Obligatariuszy. Przedstawiciele Agenta Emisji oraz Emitenta mogą 
zabierać głos poza kolejnością. 

(h) Każdy z uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy może zgłaszać pytania dotyczące 
spraw umieszczonych w porządku obrad. 

(i) Przewodniczący może zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy 
na wniosek Obligatariusza lub Obligatariuszy bądź też Emitenta. Zarządzenie przerwy 
wymaga zgody Zgromadzenia Obligatariuszy. Łącznie przerwy w obradach nie mogą 
trwać dłużej niż 30 dni. 

Gl Z obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządza się protokół podpisywany przez 
przewodniczącego oraz osobę sporządzającą protokół. Protokół powinien zawierać 
stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, stwierdzenie 
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(k) 

(l) 

zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał, wskazanie 
rozpatrywanych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał wraz z przytoczeniem ich 
treści, przy czym przy każdej z uchwał należy podać łączną liczbę głosów ważnych, 
procentowy udział Obligacji, z których oddano ważne głosy, w Skorygowanej 
Lącmej Wartości Nominalnej Obligacji, liczbę głosów "za", "przeciw" i 
"wstrzymujących się" oraz sformułowanie decyzji Zgromadzenia Obligatariuszy, a 
także zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami 
uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy. Protokół, w którym będą zamieszczone 
uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany postanowień 

kwalifikowanych Warunków Emisji sporządza notariusz. 

Emitent publikuje protokół na Stronie Internetowej w termmie 7 dni od dnia 
zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy i udostępnia go na tej stronie co najmniej 
przez okres 6 miesięcy, a po wprowadzeniu Obligacji do obrotu w ASO - 3 miesięcy 
od dnia podjęcia ostatniej uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy. 

Oryginały protokołów lub ich wypisy są gromadzone 
prowadzonej przez Emitenta. Do księgi protokołów 

prawidłowego zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy 
udzielone przez Obligatariuszy. 

w księdze protokołów 

dołącza się dowody 
oraz pełnomocnictwa 

(m) Księga protokołów jest jawna dla Obligatariuszy oraz może zostać udostępniona 
sądowi. 

(n) Obligatariusz ma prawo żądać wydania odpisów uchwał poświadczonych przez 
zarząd Emitenta za zwrotem kosztów ich sporządzenia. 

4. PODEJMOW ANIEUCHWAL 

(a) Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne, jeżeli w Zgromadzeniu Obligatariuszy biorą 
udział Obligatariusze reprezentujący co najmniej połowę Skorygowanej Łącznej 

Wartości Nominalnej Obligacji danej serii wyemitowanych na podstawie Warunków 
Emisji (kworum). 

(b) Jeżeli po upływie 90 minut od wyznaczonej w ogłoszeniu o jego zwołaniu godziny 
rozpoczęcia Zgromadzenia Obligatariuszy brak jest kworum, przewodniczący może 
zakończyć Zgromadzenie Obligatariuszy bez podejmowania uchwał. Dalsze 
oczekiwanie na zebranie się kworum Zgromadzenia Obligatariuszy wymaga zgody 
wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. 

(c) Zarząd Emitenta jest obowiązany złożyć na Zgromadzeniu Obligatariuszy 
oświadczenie o Skorygowanej Lącmej Wartości Nominalnej Obligacji. Oświadczenie 
to może zostać złożone przez Zarząd Emitenta na piśmie lub odczytane na 
Zgromadzeniu Obligatariuszy przez członka Zarządu lub reprezentanta Zarządu, a 
następnie załączone do protokołu ze Zgromadzenia Obligatariuszy. 

(d) Zgromadzenie Obligatariuszy podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych 

porządkiem obrad. 

(e) Głosowania odbywają się w trybie pisemnym lub elektronicznym. 

(f) Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji, które 
wchodzą w zakres "postanowień kwalifikowanych warunków emisji" w rozumieniu 
art. 49 ust.! Ustawy o Obligacjach, zapada większością 3/4 głosów, a po 
wprowadzeniu Obligacji do obrotu w ASO wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy 
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obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Zmiana Warunków Emisji wymaga także 
zgody Emitenta wyrażonej w formie oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę 
Warunków Emisji umieszczonego na Stronie Internetowej. Oświadczenie o zgodzie 
lub braku zgody na Warunków Emisji Emitent zobowiązany jest umieścić na Stronie 
Internetowej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy. 
Brak publikacji oświadczenia oznacza brak zgody Emitenta na zmianę Warunków 
Emisji. 

Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie innej niż zmiana 
kwalifikowanych postanowień Warunków Emisji wymagana jest bezwzględna 

większość głosów Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, chyba, 
że Warunki Emisji lub niniejszy Regulamin Zgromadzenia Obligatariusz przewiduje 
wyraźnie inną większość. 

(h) Do podjęcia uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej Obligacji wymagana 
jest zgoda wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. 

(i) Do podjęcia uchwały o nadaniu lub przywróceniu formy dokumentu Obligacjom oraz 
o zmianie warunków emisji Obligacji wynikających z nadania lub przywrócenia 
formy dokumentu wymagana jest zgoda wszystkich Obligatariuszy obecnych na 
Zgromadzeniu Obligatariuszy. 

(j) Do podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z 
prawa żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji danej serii na skutek wystąpienia 
Przypadków Naruszenia określonych w Podpunkcie 7.1.1 Warunków Emisji 
wymagana jest większość 2/3 głosów przypadających na całość Skorygowanej 
Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji danej serii. 

(k) Uchwała podjęta przez należycie zwołane i odbyte Zgromadzenie Obligatariuszy jest 
wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli 
w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub głosowali przeciwko tej uchwale. 
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Załącznik3 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI 

~::-.:"' ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI 
~ )>. H. ,· . l 

G,' '>:·.,~'Q.?: · Cyfrowy Polsat S.A. ("Emitent") 

~~~}; {~ 1i ~J: · Obligatariuszy posiadających Obligacje serii [ •l Emitenta 

ci~5; ~~ i ' , ;ejsc9Lość: [ •l 
.. 3- li<~ "'/ 
Ą .... s z.. . ,; 

· . Dafu: [•l 

Dotyczy: Obligacji serii [•l wyemitowanych przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji z 
dnia [ •l ("Warunki Emisji Obligacji") oraz Suplementem z dnia [ •l 

Zgodnie z Punktem 9.2 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości 
Obligatariuszy niniejsze Zaświadczenie o Zgodności zawierające wyliczenie wysokości Wskaźnika 
Zadłużenia oraz Wskaźnika Pokrycia Odsetek (w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji) na dzień 
[ •l, sporządzone na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za Okres 
Badania zakończony w dniu [ •l ("Dzień Badania"). 

l. Wskaźnik Zadłużenia 

(a) Zadłużenie Finansowe na Dzień Badania wyniosło [ •l; 

(b) zagregowana wartość wolnych środków pieniężnych oraz krótkoterminowych instrumentów 
finansowych ekwiwalentnych wolnym środkom pieniężnym posiadanych przez członków 
Grupy na Dzień Badania wyniosła [ •l; 

(c) Zadłużenie Finansowe Netto na Dzień Badania wyniosło [•]; 

(d) wskaźnik EBITDA za Okres Badania wyniósł [•l; 

(e) w związku z powyższym Wskaźnik Zadłużenia na Dzień Badania wyniósł [•l; 

2. Wskaźnik Pokrycia Odsetek 

(a) wskaźnik EBITDA za Okres Badania wyniósł [•l; 

(b) Obciążenia Finansowe Netto za Okres Badania wyniosły [ •l; 

(c) w związku z powyższym Wskaźnik Pokrycia Odsetek na Dzień Badania wyniósł [•l; 

3. Zdarzenia jednorazowe 

[Z kalkulacji wskaźnika EBITDA za Okres Badania nie zostały wyłączone żadne zdarzenia 
jednorazowe.l/[Z kalkulacji wskaźnika EBITDA za Okres Badania zostały wyłączone 

następujące zdarzenia jednorazowe: l 
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4. Istotne Spółki Zależne 

Niniejszym potwierdzamy, iż następujące spółki spełniają kryteria Istotnej Spółki Zależnej: 
[.J. 

5. Potwierdzenie Zgodności 
':·. 

<c ·.· 
u ~.~ . 
'..t'!;• --~ .. 
f:~ c,.I"·>A·: 

Niniejszym potwierdzamy, że poziom Wskaźnika 

·. Odsetekjest zgodny z Warunkami Emisji. 
Zadłużenia oraz Wskaźnika Pokrycia 

·v·: W~zystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Zaświadczeniu o Zgodności 
· pllWimw być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Warunkach Emisji. ,. l ., . ,.-) . 

Y ·pódpis: ____________ Podpis: 

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko: 

Funkcja: Funkcja: 
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Załącznik 4 

WZÓR ZA WIADOMlENIA O WYSTĄPIENIU PRZYPADKU NARUSZENIA 

ZA WIADOMIENIE O WYSTĄPIENIU PRZYP ADKU NARUSZENIA 

Cyfrowy Polsat S.A. ("Emitent") 

Obligatariuszy posiadających Obligacje serii [ •l Emitenta 

[•] 

[•] 

Dotyczy: Obligacji serii [•] wyemitowanych przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji z 
dnia [ •l ("Warunki Emisji Obligacji") oraz Suplementem z dnia [ •l 

Zarząd Emitenta niniejszym informuje o wystąpieniu Przypadku Naruszenia, o którym mowa w pkt. 
[•] Warunków Emisji Obligacji, tj. o [wskazanie sposobu naruszenia} dnia [data wystąpienia 
Podstawy Wcześniejszego Wykupuj. 

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, każdy Obligatariusz uprawniony jest m.in. do: 

l. [żądania wyznaczenia przez Emitenta okresu, w którym pozostali Obligatariusze będą 
mogli zgłosić chęć wzięcia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy;] 

2. żądania Przedterminowego Wykupu posiadanych Obligacji[, po podjęciu przez 
Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.] 

Jeżeli [(i) w Okresie Naprawczym, lub (ii) po upływie Okresu Naprawczego, ale do wyznaczonej 
przez Emitenta daty Zgromadzenia Obligatariuszy]/ [w odniesieniu do Przypadków Naruszenia 
określonych w Podpunktach 7.l.l(e) oraz (k) Warunków Emisji Obligacji] [do wyznaczonej przez 
Emitenta daty Zgromadzenia Obligatariuszy] opisany wyżej Przypadek Naruszenia ustanie (bez 
względu na to, czy jego ustanie zostanie spowodowane przez Emitenta lub innego członka Grupy lub 
w inny sposób), Obligatariuszom nie będą przysługiwać żadne prawa z tytułu wystąpienia Przypadku 
Naruszenia, w szczególności prawo żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji, z wyjątkiem 
Dodatkowej Marży Odsetkowej liczonej za okres, w którym Przypadek Naruszenia trwał. 

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym zawiadomieniu powinny być 
rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Warunkach Emisji Obligacji. 

Podpis: ----------- Podpis: 

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko: 

Funkcja: Funkcja: 
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Od: 

Załącznik 5 

WZÓR ZA WIADOMlENIA O USTANIU PRZYP ADKU NARUSZENIA 

Cyfrowy Polsat S.A. ("Emitent") 

Obligatariuszy posiadających Obligacje serii [ •l Emitenta 

[•l 

[•l 

Obligacji serii [•l wyemitowanych przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji z 
dnia [ •l ("Warunki Emisji Obligacji") oraz Suplementem z dnia [ •l 

Zarząd Emitenta mmeJszym informuje o ustaniu Przypadku Naruszenia, o którym mowa w 
Zawiadomieniu o Wystąpieniu Przypadku Naruszenia z dnia [ •l, przekazanym przez Emitenta. 

W celu naprawy zaistniałego Przypadku Naruszenia Emitent podjął następujące działania: 

(a) [•l, 

(b) [•]. 

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym zawiadomieniu powinny być 
rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Warunkach Emisji Obligacji. 

Podpis: ------------ Podpis: 

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko: 

Funkcja: Funkcja: 

W A W 1840360v .l 40 
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REPERTORIUM A Nr L.\08~ /2015 
Dariusz Wierzchucki notariusz w Warszawie, 
Kancelaria Notarialna, ul. Zimna nr 2 lokal 23. 
Dnia trzynastego lipca 
roku dwa tysiące piętnastego (13.07.2015) 
Poświadczam zgodność powyższej kserokopii 
z okazanym mi oryginałem dokumentu. 
Pobrano za dokonanie czynności notarialnej 
z § 13 rozporządzenia w sprawie maksxmalnych 
stawek taksy notarialnej złotych ... . ~~O l
oraz podatku V A T od czynności notarialnej 
według stawki 23% złotych .... 5~ .\:~0 
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SUPLEMENT 

Niniejszy dokument stanowi suplement do Warunków Emisji Obligacji z dnia 2 lipca 2015 r., 
emitowanych przez Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Warunki Emisji") w 
ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) 
złotych ("Program"). 

Niniejszy dokument powinien być czytany łącznie z Warunkami Emisji i stanowi integralną część 
Warunków Emisji. 

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Suplemencie mają znaczenie nadane im 
w Warunkach Emisji. 

SZCZEGÓŁOWEWARUNKI EMISJI 

Oznaczenie serii: A 

l. Podstawa prawna emisji: Obligacje emitowane są na podstawie: 

(A) Ustawy o Obligacjach; 

(B) uchwały Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r.; 
oraz 

(C) w trybie określonym w art. 33 pkt l Ustawy o 
Obligacjach; 

2. Maksymalna liczba obligacji 1.000.000 
proponowanych do nabycia na 
podstawie niniejszych Warunków 
Emisji/Liczba emitowanych 
Obligacji: 

3. Dzień Emisji: 21lipca 2015 r. 

4. Dzień Wykupu: 21 lipca 2021 r. 

5. Łączna wartość nominalna 1.000.000.000 zł 
emitowanych Obligacji: 

6. Wartość nominalna jednej 1000 zł 
Obligacji 

7. Oprocentowanie: Zmienne 

8. Pierwszy Dzień Płatności Odsetek: 21.01.2016 

9. Stopa Bazowa: WIBOR (Warsaw In terbank Offered Rate), dla 
sześciomiesięcznych depozytów złotowych, 

publikowana na stronie "WIBO" przez Serwis 
Informacyjny Thomson Reuters lub jego następcę, o 
godz. li :00 lub około tej godziny czasu 
środkowoeuropejskiego (bądź o innej godzinie, o której 
fixing jest danego dnia dokonywany zgodnie z 
regulacjami dotyczącymi ustalania stawki WIBOR) 
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l O. Marża Odsetkowa: 
(a) Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia na koniec ostatniego 

Kwartału Obrotowego, dla którego zostały 

udostępnione sprawozdania finansowe zgodnie z 
Punktem 9.1 Warunków Emisji, poprzedzającego 
Dzień Ustalenia Stopy Procentowej, jest niższy lub 
równy 3,5:1: 250 bps; 

(b) Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia na koniec ostatniego 
Kwartału Obrotowego, dla którego zostały 

udostępnione sprawozdania finansowe zgodnie z 
Punktem 9.1 Warunków Emisji, poprzedzającego 
Dzień Ustalenia Stopy Procentowej, jest wyższy niż 
3,5: l, ale niższy lub równy 4,0: l: 250 bps+ 25 bps; 

(c) Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia na koniec ostatniego 
Kwartału Obrotowego, dla którego zostały 

udostępnione sprawozdania finansowe zgodnie z 
Punktem 9.1 Warunków Emisji, poprzedzającego 
Dzień Ustalenia Stopy Procentowej, jest wyższy niż 
4,0: l: 250 bps + 75 bps; 

11. Dodatkowa Marża Odsetkowa: 200 bps 

12. Czas trwania depozytów, o którym 6 miesięcy 
mowa w Podpunkcie 3.6(e) 
Warunków Emisji 

13. Banki Referencyjne: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Polska Kasa 
Oszczędności Bank Polska S.A., Bank Handlowy w 
Warszawie SA., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., 
Bank Zachodni WBK S.A. 

14. Cel emisji: Nie został określony 

15. Premia: (a) Jeśli Przedterminowy Wykup, w następstwie 

skorzystania przez Emitenta z Prawa Emitenta do 
Przedterminowego Wykupu, nastąpi przed 
upływem roku od Dnia Emisji: 3% wartości 

nominalnej Obligacji podlegających 

Przedterminowemu Wykupowi; 

(b) Jeśli Przedterminowy Wykup, w następstwie 

skorzystania przez Emitenta z Prawa Emitenta do 
Przedterminowego Wykupu, nastąpi przed 
upływem dwóch lat od Dnia Emisji, ale po 
upływie roku od Dnia Emisji: 2% wartości 

nominalnej Obligacji podlegających 

Przedterminowemu Wykupowi; 

(c) Jeśli Przedterminowy Wykup, w następstwie 

skorzystania przez Emitenta z Prawa Emitenta do 
Przedterminowego Wykupu, nastąpi przed 
upływem trzech lat od Dnia Emisji, ale po 
upływie 2 lat od Dnia Emisji: l% wartości 

nominalnej Obligacji podlegających 

Przedterminowemu Wykupowi; 
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OKRESY ODSETKOWE 

Okres Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Dzień Płatności Odsetek 
odsetkowy (ostatni dzień Okresu Odsetkowego) 

l. 21.07.2015 21.01.2016 

\ 
2. 21.01.2016 21.07.2016 

,, 
3. 21.07.2016 21.01.2017 ' 

. 4. 21.01.2017 21.07.2017 

/ 5. 21.07.2017 21.01.2018 

6. 21.01.2018 21.07.2018 

7. 21.07.2018 21.01.2019 

8. 21.01.2019 21.07.2019 

9. 21.07.2019 21.01.2020 

10. 21.01.2020 21.07.2020 

11 21.07.2020 21.01.2021 

12 21.01.2021 21.07.2021 

Warszawa, 2 lipca 2015 r. 

Tomasz Szeląg 
Członek Zarządu ds. Finansowych 
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REPERTORIUM A Nr l( O& X' /2015 
Dariusz Wierzchucki notariusz w Warszawie, 
Kancelaria Notarialna, ul. Zimna nr 2 lokal 23. 
Dnia trzynastego lipca 
roku dwa tysiące piętnastego (13.07.2015) 
Poświadczam zgodność powyższej kserokopii 
z okazanym mi oryginałem dokumentu. 
Pobrano za dokonanie czynności notarialnej 
z § 13 rozporządzenia w sprawie maksymalnych 
stawek taksy notarialnej złotych .... .1.8 C 
oraz podatku V A T od czynności notarialnej 
według stawki 23% złotych .... 41\~. 

notariusz 

,. 
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CYFROWY POLSAT S.A. 

NOTA INFORMACYJNA 

OBLIGACJE SERII A 

 

ZAŁĄCZNIKI 
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5.5. Skróty i definicje 

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Nocie Informacyjnej, mają znaczenie nadane im 

poniżej, o ile z kontekstu nie wynika inaczej. Definicje nie wskazane poniżej znajdują się w Warunkach Emisji, 

które, wraz z Suplementem, stanowią Załącznik 5.4 do niniejszej Noty Informacyjnej. 

Słownik terminów ogólnych 

Termin Definicja 

Aero2 Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000305767. 

Arvato Polska Bertelsmann Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000007209. 

CenterNet CenterNet Spółka Akcyjna zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod 
numerem 0000144651. Została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS w 
wyniku połączenia przez przejęcie, w którym spółką przejmującą była Aero2. 

Cyfrowy Polsat Trade 
Marks 

Cyfrowy Polsat Trade Marks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000373011. 

Cyfrowy Polsat, Emitent Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS 
pod numerem 0000010078. 

EBITDA Zysk/(strata) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem 
licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości 
rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto 
zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, 
przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) 
różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku 
wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym 
zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz 
ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych 
i wartości niematerialnych. 

Eileme 1 Eileme 1 AB (publ), spółka prawa szwedzkiego zarejestrowana pod numerem 
556854-5668. 

Eileme 2 Eileme 2 AB (publ), spółka prawa szwedzkiego zarejestrowana pod numerem 
556854-5676. 

Eileme 3 Eileme 3 AB (publ), spółka prawa szwedzkiego zarejestrowana pod numerem 
556854-5692. 

Eileme 4 Eileme 4 AB (publ), spółka prawa szwedzkiego zarejestrowana pod numerem 
556854-5684. 

Grupa LTE Litenite Limited, spółka prawa cypryjskiego zarejestrowana pod numerem 
240249, wraz ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi od Litenite.  
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Termin Definicja 

Grupa Metelem Metelem wraz z następującymi spółkami: Eileme 1, Eileme 2, Eileme 3, Eileme 4, 
Polkomtel, Nordisk Polska sp. z o.o., Liberty Poland, Polkomtel Finance AB 
(publ), Polkomtel Business Development sp. z o.o., Plus TM Group SKA, Plus TM 
Group, LTE Holdings oraz Plus TM Management. 

Grupa Midas Midas wraz ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi od Midas. 

Grupa Polkomtel Polkomtel wraz z następującymi spółkami: Nordisk Polska sp. z o.o., Liberty 
Poland, Polkomtel Finance AB (publ), Polkomtel Business Development sp. z 
o.o., Plus TM Group SKA, Plus TM Group, LTE Holdings oraz Plus TM 
Management. 

Grupa Telewizji Polsat Telewizja Polsat wraz ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi od 
Telewizji Polsat. 

Grupa, Grupa Polsat,  
Grupa Cyfrowy Polsat 

Cyfrowy Polsat wraz ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi od 
Cyfrowego Polsatu. 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego. 

Kredyt Rewolwingowy Udzielony na podstawie Umowy Kredytów wielowalutowy kredyt rewolwingowy 
(Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości stanowiącej 
równowartość 500 mln PLN o terminie spłaty do 11 kwietnia 2019 roku. 

Kredyt Rewolwingowy 
PLK 

Udzielony na podstawie Umowy Kredytów PLK wielowalutowy kredyt 
rewolwingowy (Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości 300 
mln zł o terminie spłaty do 2017 roku. 

Kredyt Terminowy Udzielony na podstawie Umowy Kredytów kredyt terminowy (Term Loan Facility) 
do maksymalnej kwoty w wysokości 2.500 mln PLN o terminie spłaty do 11 
kwietnia 2019 roku. 

Kredyty Terminowe PLK Udzielone na podstawie Umowy Kredytów PLK kredyty terminowe A, B i C w 
wysokości, odpowiednio, 2,65 mld zł, 3,3 mld zł oraz 1,7 mld zł oraz o terminach 
spłat w latach 2017, 2018 i 2019, odpowiednio. 

KRRiT Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 

Litenite Litenite Limited, spółka prawa cypryjskiego zarejestrowana pod numerem 
240249. 

Metelem Metelem Holding Company Limited, spółka prawa cypryjskiego zarejestrowana 
pod numerem 286591, pośrednio kontrolująca 100% udziałów w Polkomtelu. 

Midas Midas S.A. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 
0000025704. 

Mobyland Mobyland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000269979  
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Termin Definicja 

Obligacje Obligacje objęte niniejszą Notą Informacyjną, tj. 1.000.000 niemających formy 
dokumentu, kuponowych, niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji 
na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000.000 
PLN oraz jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 1.000 PLN każda, 
emitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 01/02/07/2015 z dnia 2 
lipca 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii A, zaś „Obligacja” oznacza jedną z 
tych Obligacji. 

Obligacje PIK Obligacje pay-in-kind o łącznej początkowej wartości nominalnej 201,0 mln USD z 
terminem zapadalności w 2020 roku wyemitowane przez Eileme 1, umorzone w 
całości w 2014 roku. 

Obligacje Senior Notes Niepodporządkowane zabezpieczone obligacje o wartości 350,0 mln EUR i 
oprocentowaniu 7,125% wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) w 
2011 roku, umorzone w całości w 2014 roku. 

Obligacje Senior Notes 
PLK 

Niepodporządkowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR 
oraz 500,0 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku wyemitowane przez 
Eileme 2. 

Orange Orange Polska Spółka Akcyjna zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS 
pod numerem 0000010681, uprzednio działająca pod firmą Telekomunikacja 
Polska Spółka Akcyjna. 

P4 P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000217207. 

Plus Bank Plus Bank Spółka Akcyjna zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod 
numerem 0000096937. 

Plus TM Group Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w 
rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 373023, uprzednio działająca pod 
firmą Once 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Plus TM Group SKA Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-
akcyjna zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 474497, 
uprzednio działająca pod firmą Cinco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 
XXI – spółka komandytowo-akcyjna. 

Plus TM Management Plus TM Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana 
w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 378997. 

Polkomtel Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000419430. Powstała w wyniku 
przekształcenia ze spółki Polkomtel Spółka Akcyjna zarejestrowanej w rejestrze 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000020908. 

Polsat Media Biuro 
Reklamy 

Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000467579. 

Prawo Telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 
roku, Nr 171, poz. 1800, ze zm.). 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu 
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Termin Definicja 

Redefine Redefine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000287684. 

SOKiK Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. 

Spartan Spartan Capital Holdings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000308530. 
Została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS w wyniku połączenia przez 
przejęcie, w którym spółką przejmującą był Polkomtel. 

Spółki Eileme Łącznie Eileme 1, Eileme 2, Eileme 3 oraz Eileme 4. 

Telewizja Polsat, TV 
Polsat 

Telewizja Polsat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w 
rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000388899. Powstała w wyniku 
przekształcenia ze spółki Telewizja Polsat Spółka Akcyjna zarejestrowanej w 
rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000046163. 

TiVi Foundation TiVi Foundation, fundacja rodzinna z siedzibą w Liechtensteinie przy 
ul. Kirchstrasse 12, 9490 Vaduz. 

T-Mobile T-Mobile Polska Spółka Akcyjna zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS 
pod numerem 0000391193, uprzednio działająca pod firmą Polska Telefonia 
Cyfrowa Spółka Akcyjna. 

UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej. 

Umowa Dotycząca 
Obligacji PIK 

Umowa dotycząca warunków emisji Obligacji PIK (Indenture) z dnia 17 lutego 
2012 roku zawarta pomiędzy Eileme 1, Ortholuck, Citibank, N.A., London Branch, 
Citibank, N.A., New York Branch, Citigroup Global Markets Deutschland. 

Umowa Dotycząca 
Obligacji Senior Notes 
PLK 

Umowa dotycząca warunków emisji Obligacji Senior Notes PLK (Indenture) z dnia 
26 stycznia 2012 roku zawarta pomiędzy Eileme 2, Eileme 3, Eileme 4, Spartan, 
Ortholuck, Citibank, N.A., London Branch, Citibank, N.A., New York Branch, 
Citigroup Global Markets Deutschland. 

Umowa Kredytów Umowa kredytów niepodporządkowanych (Senior Facilities Agreement) z dnia 11 
kwietnia 2014 roku zawarta pomiędzy Cyfrowym Polsatem, Telewizją Polsat, 
Cyfrowym Polsatem Trade Marks, Polsat License Ltd. i Polsat Media 
a konsorcjum banków polskich i zagranicznych, obejmująca Kredyt Terminowy 
oraz Kredyt Rewolwingowy. 

Umowa Kredytów PLK Umowa kredytów niepodporządkowanych z dnia 17 czerwca 2013 roku zawarta 
pomiędzy Eileme 2, Eileme 3, Eileme 4, Polkomtel oraz spółkami zależnymi a 
konsorcjum banków. 

Umowy Dotyczące 
Obligacji PLK 

Łącznie Umowa Dotycząca Obligacji PIK oraz Umowa Dotycząca Obligacji Senior 
Notes PLK. 

Umowy Inwestycyjne Łącznie umowa inwestycyjna z dnia 14 listopada 2013 roku zawarta przez 
Cyfrowy Polsat z Argumenol Investment Company Limited, Karswell Limited oraz 
Sensor Overseas Limited. oraz imowa inwestycyjna z dnia 19 grudnia 2013 roku 
zawarta przez Cyfrowy Polsat z Argumenol Investment Company Limited, 
Karswell Limited, Sensor Overseas Limited oraz EBOiR. 
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Termin Definicja 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Ustawa o Radiofonii i 
Telewizji 

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity: Dz. U. z 
2011 r., nr 43, poz. 226, ze zm.). 

Viasat Broadcasting Viasat World Limited. 

Warunki Emisji Warunki emisji Obligacji, które, wraz z Suplementem, stanowią Załącznik 5.4 do 
niniejszej Noty Informacyjnej. 

Zarząd Zarząd Cyfrowego Polsatu 

 

Słownik terminów technicznych 

Termin  Definicja 

2G Sieci telefonii komórkowej drugiej generacji, oferowane w Europie na standardzie 
GSM. 

3G Sieci telefonii komórkowej trzeciej generacji pozwalające na jednoczesne 
używanie usług głosowych i transmisji danych. 

4G Sieci telefonii komórkowej czwartej generacji. 

ARPU kontrakt Średni miesięczny przychód od Klienta wygenerowany w danym okresie 
rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect) 

ARPU pre-paid Średni miesięczny przychód od RGU pre-paid wygenerowany w danym okresie 
rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect) 

CAGR Compounded Annual Growth Rate – średnia roczna stopa wzrostu liczona dla 
danej wartości według następującego wzoru: 

     (
   
   

)

(
 

     
)

   

gdzie: 

rp – rok początkowy, 

rk – rok końcowy, 

Wrp – wartość w roku początkowym, 

Wrk – wartość w roku końcowym. 

Catch-up TV Usługi polegające na udostępnianiu wybranych treści programowych przez 
pewien czas po tym jak zostały nadane w kanale telewizyjnym. Cyfrowy Polsat 
świadczy te usługi od 2011 roku. 
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Termin  Definicja 

CDMA Zbiór standardów telekomunikacji mobilnej wypracowany przez 3rd Generation 
Partnership Project 2, zawierający m.in. CDMAOne i CDMA2000. CDMA 
używana jest głównie do oferowania usług transmisji danych na obszarach 
wiejskich. Pozwala ona na transmisję danych z maksymalną prędkością 3,1 Mb/s. 
CDMA umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy terminalami użytkownika 
oraz ograniczenie dostępu do wskazanych urządzeń, dzięki czemu technologia ta 
wykorzystywana jest do świadczenia usług cyfrowego systemu łączności 
dyspozytorskiej. 

churn 
(wskaźnik/współczynnik 
odejść lub odpływu) 

Rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych 
działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie 
posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. 

Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano 
ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań 
windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do 
średniorocznej liczby klientów w tym 12 miesięcznym okresie.  

dosprzedaż Technika sprzedaży łącząca sprzedaż krzyżową ze sprzedażą dodatkową. 

DTH Usługi płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej, które świadczymy na terenie Polski 
od 2001 roku. 

DTT Naziemna telewizja cyfrowa (Digital Terrestrial Television). 

DVB-T Technologia naziemnego nadawania telewizji cyfrowej (Digital Video 
Broadcasting – Terrestrial). 

EDGE Technologia telefonii komórkowej pozwalająca na szybszą transmisję danych jako 
wstecznie kompatybilne rozszerzenie sieci 2G. EDGE zwiększa pojemność 
interfejsu radiowego i zapewnia wygodniejsze korzystanie z usług transmisji 
danych. Pozwala na osiągnięcie maksymalnej teoretycznej prędkością prawie 1 
Mb/s (Enhanced Data rates for GSM Evolution). 

ERP Klasa systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania 
przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą 
przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania 
operacji na zebranych danych (enterprise resource planning) 

GB Gigabajt, jednostka miary informacji cyfrowej składająca się z miliarda bajtów lub 
10243 bajtów w zależności od interpretacji, odpowiednio, dziesiętnej lub binarnej. 

GPRS Usługa mobilnej transmisji pakietów danych dostępna dla użytkowników GSM 
(General Packet Radio Service). 

GRP Punkt ratingowy, zdefiniowany jako liczba osób oglądających daną emisję spotu 
reklamowego w określonym czasie, wyrażona jako odsetek w grupie docelowej. 
W Polsce, jeden GRP równy jest 0,2 miliona mieszkańców w podstawowej dla 
reklamodawców grupie docelowej 16–49 lat (Gross Rating Point). 

GSM Standard wypracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych na 
oznaczenie protokołów sieci telefonii komórkowej 2G, szczególnie w zakresie 
dostępu do usług głosowych (Global System for Mobile Communications). 

HD Sygnał w większej rozdzielczości niż standardowa (High Definition). 
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HSPA/HSPA+ Technologia transferu danych drogą radiową w sieciach bezprzewodowych 
zwiększająca pojemność sieci UMTS (High Speed Packet Access/High Speed 
Packet Access Plus). Obejmuje również technologię HSPA+ Dual Carrier 
(Evolved High Speed Packet Access Dual Carrier). Umożliwia transmisję danych 
z prędkością dochodzącą maksymalne do 42 Mb/s w przypadku przesyłania 
danych do użytkownika i do 5,7 Mb/s w przypadku przesyłania danych do sieci. 

IPLA Internetowa platforma dostępu do treści wideo prowadzona przez jednostki z 
grupy kapitałowej Redefine. 

IPTV Technika umożliwiająca przesyłanie sygnału telewizyjnego w sieciach 
szerokopasmowych opartych na protokole IP (Internet Protocol Television). 

IVR System telekomunikacji umożliwiający interakcję komputera z człowiekiem 
poprzez użycie głosu lub sygnalizacji tonowej (Interactive Voice Response). 

Klient Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości 
prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu 
kontraktowym. 

LTE Standard szybkiej transmisji danych w sieciach bezprzewodowych (Long Term 
Evolution). Pozwala na osiągnięcie maksymalnej teoretycznej prędkości transmisji 
danych 326,4 Mb/s. 

LTE-Advanced Technologia zakładająca agregację do pięciu, niekoniecznie sąsiednich pasm o 
maksymalnej szerokości 20 MHz, formując w ten sposób jedno szerokie pasmo o 
maksymalnej szerokości 100 MHz, co pozwoli na przesyłanie danych w kierunku 
urządzenia mobilnego z prędkością do 1 Gb/s (Long Term Evolution Advanced). 

Mb/s Jednostka oznaczająca średnią przepustowość kanału telekomunikacyjnego jako 
jeden milion bitów lub 10242 bitów (Megabit) na sekundę w zależności od 
interpretacji, odpowiednio, dziesiętnej lub binarnej. 

MTR Stawka opłaty hurtowej za zakończenie połączenia telefonicznego w ruchomej 
sieci telefonicznej innego operatora (Mobile Termination Rate). 

Multiroom Nasza usługa umożliwiająca korzystanie z tych samych kanałów na dwóch 
telewizorach w jednym domu w ramach jednego abonamentu. 

MUX, Multiplex Pakiet kanałów telewizyjnych, radiowych i dodatkowych usług jednocześnie 
transmitowanych cyfrowo do odbiorcy w jednym kanale częstotliwości. 

MVNO Operator wirtualnej sieci komórkowej (Mobile Virtual Network Operator). 

Node B Urządzenie służące bezprzewodowemu połączeniu terminalu ruchomego z 
częścią stałą sieci telekomunikacyjnej trzeciej generacji. 

PPV Usługi płatnego dostępu do wybranych treści programowych (pay-per-view). 

przychody z interconnect Przychody hurtowe za zakańczanie ruchu głosowego i niegłosowego w sieci 
Polkomtel z sieci innych operatorów w oparciu o umowy o wzajemnym połączeniu 
sieci oraz przychody z tranzytu ruchu. 

PVR Elektroniczne urządzenie powszechnego użytku służące do nagrywania 
programów telewizyjnych na dysk twardy w formacie cyfrowym (Personal Video 
Recorder). 
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Termin  Definicja 

RGU  
(Revenue Generating Unit) 

Pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii 
komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym. 

SD Sygnał telewizyjny o rozdzielczości standardowej (Standard Definition). 

SMS Usługa pozwalająca na przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych w sieciach 
telekomunikacyjnych (Short Message Service). 

strumieniowanie Inicjowany przez użytkownika proces techniczny umożliwiający odsłuchiwanie (w 
przypadku materiału audio) lub odsłuchiwanie i wyświetlanie (w przypadku 
materiału audio-wideo) na urządzeniu końcowym użytkownika materiału 
dostępnego w sieci Internet, bez konieczności jego pobrania w całości. Proces 
ten polega na przesyłaniu, zamiast całego materiału na raz, rozciągniętego w 
czasie strumienia cyfrowych danych składających się na jego całość. 

TV Mobilna Nasza płatna usługa telewizji mobilnej świadczona w technologii DVB-T. 

udział w oglądalności, 
udział w widowni 

Odsetek telewidzów oglądających konkretny kanał w danym okresie, wyrażonego 
jako odsetek wszystkich oglądających telewizję w danym czasie (według badań 
Nielsen Audience Measurement w grupie 16–49 lat przez cały dzień). 

udział w rynku reklamy Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy w całkowitych przychodach z reklamy 
telewizyjnej w Polsce (dane rynkowe według Starlink). 

UMTS Stosowany powszechnie na świecie europejski standard telekomunikacyjny 3G 
bazujący na GSM, pozwalający świadczyć usługi transmisji danych z maksymalną 
prędkością 384 kb/s (Universal Mobile Telecommunication System). 

usługi dodane, VAS Usługi oferowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, obejmujące usługi 
rozrywkowe, informacyjne, lokalizacyjne oraz finansowe. 

usługi zintegrowane Pakiet dwóch lub więcej usług spośród dostarczanych przez nas usług płatnej 
telewizji, telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu świadczonych w ramach 
jednej umowy i jednej opłaty abonamentowej. 

USSD Protokół używany w sieciach GSM, umożliwiający komunikację telefonu 
komórkowego z komputerem operatora sieci. 

VOD (Domowa 
Wypożyczalnia Filmowa) 

Nasze usługi z kategorii wideo na żądanie 

VoLTE Technologia, która zapewnia natychmiastowe zestawienie połączenia, wysoką 
jakość głosu oraz możliwość realizacji zaawansowanych usług komunikacyjnych z 
gwarancją jakości, takich jak np. przesyłanie obrazu wideo jakości HD w oparciu o 
zwykły numer telefonu (Voice over LTE). 

WiFi Zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci 
komputerowych. 

wirtualna sieć prywatna Sieć zapewniająca połączenie w ramach sieci prywatnej za pośrednictwem 
publicznej sieci (np. Internetu). 

zasięg techniczny Odsetek telewizyjnych gospodarstw domowych w Polsce, które mają techniczną 
możliwość odbioru danego kanału nadawanego przez Telewizję Polsat. 
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