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Telko.in
21 luty 2021 r.

Netia zamierza bardziej rozpychać się w chmurze 
Autor: Marek Jaślan

Netia (Grupa Cyfrowy Polsat) jest pierwszym w Polsce operatorem, którego usługi chmurowe przeszły weryfikację
i uzyskały certyfikat VMware.

– Certyfikat VMware, to kolejny krok w budowie portfolio usług chmurowych wskazujący, iż usługa chmurowa Netii
spełnia wszelkie wymogi funkcjonalne i bezpieczeństwa nawet najbardziej wymagających klientów. Dzięki temu, że mamy
dostęp do najnowszych rozwiązań VMware, w wielu aspektach oferujemy usługi lepiej dopasowane do potrzeb firm,
niż globalni gracze chmurowi – powiedział Rafał Bakalarz, dyrektor sprzedaży ds. ICT (NetiaNext) w Netii.

Ponadto Netia dołączyła do porozumienia Polska Chmura, zrzeszającego polskich dostawców usług chmurowych. Celem
porozumienia celem jest edukacja w zakresie korzyści płynących z chmury dla transformacji cyfrowej i odpowiedź na
rosnące potrzeby przedsiębiorstw i instytucji w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych.

Telko.in
16 luty 2021 r.

Klienci Grupy Cyfrowego Polsatu przesłali ponad 1,5 mld GB w 2020 r.
Autor: SK

Klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu (Grupa Cyfrowy Polsat) przetransferowali w 2020 roku łącznie ponad półtora miliarda
gigabajtów danych (+36% r/r).

To drugi z rzędu, w którym transmisja danych przekroczyła miliard gigabajtów danych.

Porównując rok 2020 i 2019 można zaobserwować zbliżone trendy związane z sezonowością ruchu w sieci przy
zdecydowanie większym wolumenie ilości przesłanych danych w 2020 roku.

Znaczące natężenie obecności w Internecie odnotowano w okresie marzec – czerwiec 2020 w związku z nagłym
przeniesieniem większości aktywności do strefy online. Także podczas wakacji odnotowano wzrost o ok. 30% r/r.
W czwartym kwartale 2020 r. transfer danych był najbardziej intensywny, a największy przyrost ruchu nastąpił
w listopadzie (+46% r/r).

Od maja 2020 roku Grupa oferuje usługi 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD, która obecnie obejmuje swoim zasięgiem
ponad 7 mln mieszkańców Polski. Planuje się, że w 2021 roku w zasięgu sieci 5G znajdzie się łącznie ponad 11 mln osób.
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Dziennik Gazeta 
Prawna
17 luty 2021 r.

Nie będziemy wyłączać ludziom routerów 
Autor: Elżbieta Rutkowska

W wywiadzie dla gazety „Dziennik Gazeta Prawna” Marek Zagórski , sekretarz stanu odpowiedzialny w rządzie za
cyberbezpieczeństwa powiedział, że koncepcja utworzenia operatora komunikacji sieci strategicznej, jaka pojawiła się
w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), nie jest zagrożeniem dla rynku
detalicznego. Celem nowego operatora miałoby być uporządkowanie sieci łączności specjalnej, które są wykorzystywane
przez służby państwowe.

Podkreślił także, że operator sieci komunikacji strategicznej ma inne zadania niż operator hurtowy, którego celem byłaby
budowa sieci 5G w paśmie 700 MHz (projekt nowelizacji KSC przewiduje, że prezes UKE może zapewnić częstotliwość
operatorowi hurtowemu).

W odniesieniu do planowanej aukcji pasma C (częstotliwość 3,4 – 3,8 GHz) pod budowę sieci 5G Marek Zagórski
stwierdził, że „cena wywoławcza snie będzie dla operatorów niespodzianką”. Zauważył, że pandemia pokazała, jak
ważna jest dobra łączność. Dlatego rząd zamierza zwiększyć zobowiązania pokryciowe w stosunku do tych, które
przedstawił w poprzednio odwołanej aukcji. Równocześnie planuje system rekompensat za zrealizowanie planów
inwestycyjnych.

Wcześniej prezes UKE zadeklarował, że konsultacje nowej aukcji 5G rozpoczną się po przejęciu ustawy KSC przez rząd.
Marek Zagórski wyraził życzenie, by nastąpiło to jeszcze w lutym lub najpóźniej na początku marca.

Parkiet.com
17 luty 2021 r.

Orange Polska: w 2021 roku przychody i zysk mają rosnąć
Autor: Urszula Zielińska

W czwartym kwartale 2020 roku Orange Polska osiągnął blisko 3,1 mld zł przychodu (+2,8% r/r) i 654 mln zł zysku
EBITDAal (-4,1% r/r/). Zysk operacyjny wyniósł 57 mln zł (wobec 176 mln straty w IV kw. 2019), a zysk netto osiągnął
21 mln zł (187 mln zł straty netto w IV kw. 2019).

W całym 2020 roku operator odnotował 11,51 mld zł przychodu (+ 0,9% r/r), 2,79 mld zł EBITDAal (+ 2,9% r/r), 404 mln
zł zysku operacyjnego (- 2,7% r/r) oraz 46 mln zł zysku netto (-44% r/r).

Na 2021 rok Orange Polska prognozuje niski jednocyfrowy wzrostu EBITDAal i przychodów.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2021-02-15 29,30 28,88 29,18 0,27 6,08

2021-02-16 29,18 28,62 28,76 - 1,44 11,48

2021-02-17 28,92 28,12 28,18 - 2,02 19,29

2021-02-18 28,76 28,04 28,40 0,78 41,79

2021-02-19 28,80 28,30 28,38 - 0,07 14,26
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11 marca – 25 marca 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2020 r.

25 marca 2021 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

28 kwietnia – 12 maja 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2021 r.

12 maja 2021 r. Raport kwartalny za I kw. 2021 r.

18 maja – 19 maja 2021 r. Konferencja PKO BP CEE Telecommunications, Media and IT (online)

4 sierpnia – 18 sierpnia 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2021 r.

18 sierpnia 2021 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

26 października – 9 listopada 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2021 r.

9 listopada 2021 r. Raport kwartalny za III kw. 2021 r.


