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Zgodnie z Art. 66 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – 

Dz.U. z 2018 roku, poz. 757 („Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku”), Zarząd Orange 

Polska S.A. („OPL S.A.”, „Spółka”) przekazuje następujące informacje: 

I.    Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu OPL S.A. na dzień opublikowania raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze 

własności w okresie od przekazania poprzedniego raportu śródrocznego 

Struktura własności kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z wiedzą Spółki na dzień 25 października 2021 roku, 

tj. na dzień przekazania raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku została 

zaprezentowana poniżej. Od dnia 28 lipca 2021 roku, tj. dnia przekazania raportu śródrocznego za okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 2021 roku, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył swój stan 

posiadania akcji Orange Polska do 5,01%. 

                  

Akcjonariusz   

Liczba 

posiadanych 

akcji 

  

Liczba głosów  

na Walnym 

Zgromadzeniu 

OPL S.A. 

  

Udział w ogólnej 

liczbie głosów  

na Walnym 

Zgromadzeniu 

OPL S.A. 

  

Wartość 

nominalna 

posiadanych akcji 

(w złotych) 

  

Udział 

w kapitale 

zakładowym 

 

 

Orange S.A.    664.999.999    664.999.999   50,67 %    1.994.999.997   50,67 %   

Nationale-Nederlanden 

Otwarty Fundusz Emerytalny    65.781.918    65.781.918   5,01 %    197.345.754   5,01 %   

Pozostali akcjonariusze    581.575.562    581.575.562   44,32 %    1.744.726.686   44,32 %   

RAZEM    1.312.357.479    1.312.357.479   100,00 %    3.937.072.437   100,00 %   
 

II.   Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji OPL S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające 

i nadzorujące OPL S.A., zgodnie z posiadanymi przez OPL S.A. informacjami, w okresie od przekazania 

poprzedniego raportu śródrocznego 

Na dzień 25 października 2021 roku oraz 28 lipca 2021 roku pani Jolanta Dudek, Wiceprezes Zarządu OPL S.A., 

była w posiadaniu 8.474 akcji Orange Polska S.A. 

Na dzień 25 października 2021 roku oraz 28 lipca 2021 roku pan Piotr Jaworski, Członek Zarządu OPL S.A., 

był w posiadaniu 673 akcji Orange Polska S.A. 

Na dzień 25 października 2021 roku oraz 28 lipca 2021 roku pan Maciej Nowohoński, Członek Zarządu OPL S.A., 

był w posiadaniu 25.000 akcji Orange Polska S.A. 

Żadna z pozostałych osób zarządzających lub nadzorujących OPL S.A. nie była w posiadaniu akcji Spółki. 

III.  Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki 

lub udzieleniu gwarancji innemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość 

istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2021 roku Spółka lub jednostka od niej zależna nie udzieliły 

poręczeń kredytu lub pożyczki ani gwarancji innemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, których łączna 

wartość byłaby znacząca. 

IV.  Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany 

okres 

Zgodnie z raportem bieżącym 14/2021 opublikowanym w dniu 28 czerwca 2021 roku, Grupa podwyższyła prognozę 

wskaźnika EBITDAaL w 2021 roku do poziomu niskiego do średniego jednocyfrowego wzrostu w porównaniu 
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do 2020 roku. Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2021 roku 

Zarząd Orange Polska S.A. podtrzymuje swoją skorygowaną prognozę. 

V.   Czynniki, które w ocenie Grupy mogą mieć wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej 

kolejnego kwartału 

Czynniki, które w opinii Zarządu mają lub w niedalekiej przyszłości mogą mieć wpływ na działalność Grupy, 

zostały opisane w sekcji 4 rozdziału II Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska 

w pierwszym półroczu 2021 roku, jak również w raporcie bieżącym nr 19/2021 opublikowanym w dniu 31 sierpnia 

2021 roku, dotyczącym finalizacji sprzedaży 50% udziałów w spółce Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. do Grupy 

APG. Ponadto, szczegółowy opis głównych czynników ryzyka mogących wpływać na działalność operacyjną 

oraz wyniki finansowe Grupy został zawarty w rozdziale IV powyższego Sprawozdania. 

VI.  Kursy walutowe 

W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 

30 września 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku, użyto średnich kursów NBP obowiązujących dla euro w tych 

dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów 

pieniężnych za okresy 9 miesięcy zakończone 30 września 2021 i 2020 roku przeliczono według kursów będących 

średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego z 9 miesięcy zakończonych 30 września 

2021 i 2020 roku. 

Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, 

sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przedstawia poniższa tabela: 

           

1 EUR      30 września 2021  31 grudnia 2020  30 września 2020  
            

Sprawozdanie z sytuacji finansowej  4,6329 PLN  4,6148 PLN  Nie dotyczy  
           

           

Rachunek zysków i strat, 

sprawozdanie z całkowitych dochodów, 

sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 4,5585 PLN  Nie dotyczy  4,4420 PLN  
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Podpisy wszystkich członków Zarządu Orange Polska S.A. 

 
Julien Ducarroz 

  

 Prezes Zarządu 

  
  

  

  

  

 Jacek Kunicki 
  

 Członek Zarządu 
  

  

  

  

 Jolanta Dudek 
  

 Wiceprezes Zarządu 
  

  

  

  

 Bożena Leśniewska 
  

 Wiceprezes Zarządu 
  

  

  

  

 Witold Drożdż 

  

 Członek Zarządu 

  

  

  

  

 Piotr Jaworski 
  

 Członek Zarządu 
  

  

  

  

 Jacek Kowalski 
  

 Członek Zarządu 
  

  

  

  

 Maciej Nowohoński 
  

 Członek Zarządu 
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