Grupa Kapitałowa Orange Polska
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku

Zgodnie z Art. 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 –
t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133, z późn. zm. („Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 rocznego
Struktura własności kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z wiedzą Spółki na dzień 25 kwietnia 2018 roku,
tj. na dzień przekazania raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku jest taka sama
jak na dzień 20 lutego 2018 roku, tj. na dzień przekazania raportu rocznego za okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2017 roku:

Akcjonariusz
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664.999.999
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1.942.072.440
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1.312.357.479
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100,00%

3.937.072.437

100,00%

RAZEM

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 rocznego
Na dzień 25 kwietnia 2018 roku oraz 20 lutego 2018 roku pan Jean-François Fallacher, Prezes Zarządu OPL S.A.,
był w posiadaniu 25.000 akcji Orange Polska S.A.
Na dzień 25 kwietnia 2018 roku oraz 20 lutego 2018 roku pan Maciej Nowohoński, Członek Zarządu OPL S.A.,
był w posiadaniu 25.000 akcji Orange Polska S.A.
Na dzień 25 kwietnia 2018 roku pani Jolanta Dudek, Członek Zarządu OPL S.A., była w posiadaniu 8.474 akcji
Orange Polska S.A. oraz nie była w posiadaniu żadnych akcji OPL S.A. na dzień 20 lutego 2018 roku.
Na dzień 25 kwietnia 2018 roku oraz 20 lutego 2018 roku pan Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej
OPL S.A., był w posiadaniu 4.000 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 stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2018 roku Spółka lub jednostka od niej zależna nie udzielała
poręczeń kredytu lub pożyczki ani gwarancji innemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, których łączna
wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych OPL S.A.

IV. Stanowisko Zarządu odnośnie wcześniej publikowanych prognoz wyników finansowych
Zgodnie z raportem bieżącym 4/2018 opublikowanym w dniu 20 lutego 2018 roku, Grupa prognozuje, że wartość
skorygowanej EBITDA za 2018 rok będzie wynosić około 3,0 miliardów złotych zgodnie ze starym standardem
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rachunkowości MSR 18 oraz około 2,75 miliarda złotych zgodnie z nowym standardem rachunkowości MSSF 15.
Zarząd Orange Polska S.A. potwierdza powyższą prognozę na podstawie analizy wyników finansowych
osiągniętych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku.

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 Orange Polska w 2017 roku.
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
31 marca 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych
dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 oraz 2017 roku przeliczono według
kursu będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego z 3 miesięcy
zakończonych 31 marca 2018 oraz 2017 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:
31 marca 2018
4,2085 PLN

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Rachunek zysków i strat,
sprawozdanie z całkowitych dochodów, 4,1784 PLN
sprawozdanie z przepływów pieniężnych
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31 grudnia 2017
4,1709 PLN

31 marca 2017
Nie dotyczy

Nie dotyczy

4,2891 PLN

