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Wirtualnemedia.pl
15 lipca 2021 r.

Polkomtel obniża cenę dostępu do 5G. Plush wprowadza abonament za 25 złotych miesięcznie
Autor: jd

Sieć mobilna Plus (Grupa Polsat Plus) wprowadziła nowe plany abonamentowe w ramach swojej submarki pre-paid Plush,
która jest adresowana do młodych użytkowników.

Od połowy lipca br. w ofercie Plusha pojawił się nowy abonament w cenie 25 zł/mies. z pakietem danych 20 GB. Ponadto,
dotychczasowy abonament w cenie 30 zł /mies. z pakietem danych 30 GB został poszerzony o dostęp do sieci 5G. Plush
oferuje dostęp do sieci 5G również w droższym abonamencie w cenie 50 zł /mies., który obejmuje pakiet danych
60 GB.

Niezależnie od wybranej opcji abonamentu Plush zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także bezpłatny
transfer danych podczas korzystania z popularnych serwisów społecznościowych takich jak: Facebook, Messenger, Instagram
czy WhatsApp. Abonamenty można dowolnie łączyć, uzyskując rabat 4,99 zł na każdą dodatkową kartę.

Bankier.pl
15 lipca 2021 r.

Orange rozpozna jednorazowy zysk ze sprzedaży udziałów Światłowód Inwestycje
Autor: PAP Biznes, epo/mfm

Orange Polska poinformował, że rozpozna ok. 1,6 mld zł jednorazowego zysku w wyniku sprzedaży 50% udziałów w spółce
Światłowód Inwestycje funduszowi APG oraz rewaluacji pozostałych udziałów tej spółce.

Światłowód Inwestycje to joint venture, które zostało utworzone przez Orange Polska i APG w celu budowy sieci
światłowodowej.

Na początku lipca Orange Polska wniósł do tej spółki istniejące łącza światłowodowe do 672 tys. gospodarstw domowych.
Obecnie z usług światłowodowych na tej sieci korzysta ponad 170 tys. aktywnych klientów Orange Polska.

Orange poinformował również, że Światłowód Inwestycje zawarł z konsorcjum banków umowę, dzięki której uzyska dostęp
do finansowania do wysokości 3,1 mld zł w celu sfinansowania swojego planu budowy sieci światłowodowej do około 1,7 mln
gospodarstw domowych do 2025 roku.

Zamknięcie transakcji jest uwarunkowane uzyskaniem zgód właściwych organów do spraw konkurencji i jest oczekiwane do
końca sierpnia 2021 roku.



Wydarzenia
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Telko.in
15 lipca 2021 r.

Netia zaoferuje system IoT do zarządzania miejscami do pracy
Autor: Stefan Kaczmarek

Netia (Grupa Polsat Plus) poinformowała o wprowadzeniu nowej usługi dla klientów biznesowych Netia Smart Building -
systemu wykorzystującemu technologię IoT (Internet of Things) do zarządzania zasobami w biurach i budynkach.

Rozwiązanie Netia Smart Building umożliwia m.in. zarządzanie rezerwacją biurek, miejsc parkingowych, sal konferencyjnych,
co jest istotne zwłaszcza w okresie coraz bardziej popularnej pracy hybrydowej i wciąż obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z polskim startupem Zonisfero. Według zapowiedzi Netii jest on początkiem
ekspansji w zakresie dostarczania rozwiązań IoT dla wielu sektorów gospodarki.



Akcje Cyfrowego Polsatu
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2021-07-12 32,00 31,48 31,94 1,27 6,82

2021-07-13 32,78 31,78 32,78 2,63 11,45

2021-07-14 32,78 32,02 32,44 - 1,04 10,48

2021-07-15 32,66 31,62 31,70 - 2,28 7,11

2021-07-16 32,16 31,58 32,00 0,95 4,72



Kalendarz inwestora
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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.

1 – 2 września 2021 r. Barclays Media and Telecom Conference, online

6 – 7 września 2021 r. 18th Emerging Europe Investment Conference - Pekao, online

15 września 2021 r. Dzień dywidendy

28 września 2021 r. Wpłata dywidendy – I transza

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.

10 grudnia 2021 r. Wypłata dywidendy – II transza


