Grupa Kapitałowa Orange Polska
Skonsolidowany raport śródroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku

Zgodnie z Art. 69 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 śródrocznego oraz zmiany w strukturze
własności w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
Struktura własności kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z wiedzą Spółki na dzień 27 lipca 2022 roku, tj. na dzień
przekazania raportu śródrocznego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku jest taka sama jak
na dzień 25 kwietnia 2022 roku, tj. na dzień przekazania raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2022 roku:

Akcjonariusz

Orange S.A.
Nationale-Nederlanden
Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva Otwarty Fundusz
Emerytalny Aviva Santander
Pozostali akcjonariusze
RAZEM

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

664.999.999

664.999.999

50,67 %

1.994.999.997

50,67 %

72.053.524

72.053.524

5,49 %

216.160.572

5,49 %

66.448.705

66.448.705

5,06 %

199.346.115

5,06 %

508.855.251

508.855.251

38,78 %

1.526.565.753

38,78 %

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 kwartalnego
Na dzień 27 lipca 2022 roku oraz 25 kwietnia 2022 roku pani Jolanta Dudek, Wiceprezes Zarządu OPL S.A.,
była w posiadaniu 8.474 akcji Orange Polska S.A.
Na dzień 27 lipca 2022 roku oraz 25 kwietnia 2022 roku pan Piotr Jaworski, Członek Zarządu OPL S.A.,
był w posiadaniu 673 akcji Orange Polska S.A.
Na dzień 27 lipca 2022 roku oraz 25 kwietnia 2022 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 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2022 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.
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IV. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany
okres
Prognoza Grupy na 2022 rok została ogłoszona w raporcie bieżącym 3/2022 opublikowanym w dniu 16 lutego
2022 roku. Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2022 roku Zarząd
Orange Polska S.A. podwyższył prognozę przychodów. Obecnie oczekuje, że przychody w 2022 roku wzrosną
na niskim jednocyfrowym poziomie procentowym w porównaniu do prognozowanego poprzednio niewielkiego
spadku. Korzystniejsze perspektywy przychodów wynikają z lepszych niż oczekiwano wyników w pierwszym
półroczu 2022 roku, głównie w obszarach usług IT i integracyjnych, a także odsprzedaży energii. Jednocześnie
Zarząd podtrzymał prognozę wskaźnika EBITDAaL (poziom stabilny lub wzrost na niskim jednocyfrowym poziomie
procentowym) oraz ekonomicznych nakładów inwestycyjnych (przedział 1,7-1,9 miliarda złotych). Zarząd będzie
ściśle monitorować sytuację makroekonomiczną i geopolityczną oraz na bieżąco dokonywać oceny jej wpływu
na wyniki Grupy.
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
za pierwsze półrocze zakończone 30 czerwca 2022 roku. Ponadto, szczegółowy opis głównych czynników ryzyka
mogących wpływać na działalność operacyjną oraz wyniki finansowe Grupy został zawarty w rozdziale IV
powyższego Sprawozdania, a potencjalny wpływ wojny w Ukrainie został przeanalizowany w Nocie 7 do
Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2022 roku.
VI. Kursy walutowe
W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień
30 czerwca 2022 roku oraz 31 grudnia 2021 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 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2022 i 2021 roku przeliczono według kursów będących
średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego z 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca
2022 i 2021 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 czerwca 2022

31 grudnia 2021

30 czerwca 2021

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

4,6806 PLN

4,5994 PLN

Nie dotyczy

Rachunek zysków i strat,
sprawozdanie z całkowitych dochodów,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych

4,6427 PLN

Nie dotyczy

4,5472 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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