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Parkiet.pl, 4 kwietnia 2022 r.

Autor: Urszula Zielińska

Prezes Kina Polska TV: Chcemy być jednym z czołowych dostawców VoD

Prezes Kino Polska TV Bogusław Kisielewski w rozmowie z gazetą „Parkiet” przedstawił plany i obecną sytuację Grupy Kino Polska TV, 

która stała się niedawno częścią Grupy Canal+. 

W jego opinii zmiana na poziomie właścicielskim nie ma wpływu na bieżącą działalność firmy. Kino Polska TV miało w przeszłości liczne 

kontakty z Grupą Canal+, współpracując z nią zarówno na rynku polskim jak i za granicą. Można natomiast oczekiwać efektów synergii z 

tytułu połączenia.

Bogusław Kisielewski zawrócił uwagę na rosnące koszty kontentu na wszystkich rynkach, co jest związane zarówno z wahaniami kursów 

walut jak i istotnym wzrostem popytu na kontent przy jednoczesnym ograniczeniu jego podaży przez dużych producentów. W porównaniu z 

okresem przez pandemią koszty zakupu treści wyrażone w dolarach wzrosły o ok. 20%. Z kolei lokalny polski kontent jest równocześnie 

drogi i mało dostępny.

W odpowiedzi na pytanie o potencjalną zmianę brokera reklamowego w następstwie zmian na poziomie właścicielskim Bogusław 

Kisielewski stwierdził, że współpraca z obecnym brokerem, którym jest Polsat, układa się dobrze i nie ma obecnie intencji, żeby to zmieniać.
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PAP Biznes, 6 kwietnia 2022 r.

Autor: epo/ ana/

W pierwszym kwartale przeniesiono 343,3 tys. numerów komórkowych – UKE

W pierwszym kwartale 2022 roku w sieciach mobilnych przeniesiono łącznie netto 343,3 tys. numerów (-28 tys. k/k).

Wśród czwórki największych operatorów komórkowych dodani bilans przenosin numerów netto odnotował T-Mobile (+12.2 tys.), natomiast 

pozostali operatorzy mieli bilanse ujemne: Orange (-7,1 tys.), Polkomtel (Grupa Polsat Plus)(-22,1 tys.) i P4 (-22,3 tys.).

Spośród mniejszym operatorów dodatni bilans przenosin numerów netto odnotował m.in. Premium Mobile (Grupa Polsat Plus)(+5,6 tys.).
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Wyborcza.pl, 8 kwietnia 2022 r.

Autor: Mateusz Kokoszewicz

Co zamiast ropy od Putina?

W związku z wojną na Ukrainie politycy europejscy rozważają wycofanie się z importu rosyjskiego węgla, ropy i gazu.  Coraz częściej można 

spotkać się z opinią, aby nie poprzestawać wyłącznie na zmianie kierunku dostaw, lecz by odejść od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych 

źródeł energii.

Europa wiąże duże nadzieje z wodorem jako paliwem zeroemisyjnym, czyli nie powodującym w wyniku jego spalania emisji dwutlenku 

węgla. W maju 2021 roku Unia Europejska przyjęła strategię dotyczącą wykorzystania wodoru. Może on być wykorzystywany m.in. jako

paliwo napędzające pojazdy czy też w produkcji amoniaku, który w blisko 90% jest wykorzystywany do produkcji nawozów. Plan zakłada 

produkowanie 1 mln ton czystego wodoru (tj. wodoru powstającego w wyniku elektrolizy wody) za 2 lata i 10 mln ton w 2030 roku.

Także Polska przyjęła swoją strategię wodorową, obejmującą m.in. budowę 5 dolin wodorowych i 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru. 

Fabryka autobusów Solaris produkuje już pojazdy wodorowe. Także Grupa Polsat Plus ma plany produkcji autobusów na wodór, które są 

zeroemisyjne, nie są narażone na ryzyko wystąpienia blackoutu i, w przeciwieństwie do autobusów elektrycznych, można je zatankować w 

ciągu kilku minut.
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Parkiet.pl, 9 kwietnia 2022 r.

Autor: Urszula Zielińska

Exatel chce zmian w aukcji pasma 5G

Według informacji gazety „Parkiet” Exatel, jeden z operatorów zainteresowanych aukcją 5G w paśmie 3,4-3,8 GHz, zgłosił postulat zmiany 

sposobu przydziału częstotliwości w przyszłej aukcji.

Zamiast wydzielenia czterech bloków po 80 MHz (łącznie 320 MHz) Exatel proponuje przeznaczyć na licytację 13 bloków po 20 MHz 

każdy (łącznie 260 MHz), a dodatkowo przeznaczyć dla państwa blok 60 MHz. Zmiana miałaby na celu maksymalizację wpływów z aukcji

dla Skarbu Państwa.
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Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-04-04 28,60 27,82 28,00 - 0,64 6,13

2022-04-05 28,34 27,82 28,00 0,00 6,51

2022-04-06 28,28 27,70 28,00 0,00 13,77

2022-04-07 28,38 27,26 27,26 - 2,64 15,86

2022-04-08 28,08 27,62 28,06 2,93 12,83

2022-04-11 28,62 28,02 28,44 1,35 16,03
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Data Wydarzenie

20 – 22 kwietnia 2022 RCB Investor Conference, Zürs 2022 (konferencja wirtualna)

27 kwietnia – 11 maja 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2022 r.

11 maja 2022 Raport kwartalny za I kw. 2022 r.

3 – 17 sierpnia 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2022 r.

17 sierpnia 2022 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.

26 października – 9 listopada 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2022 r.

9 listopada 2022 Raport kwartalny za III kw. 2022 r.


