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Wirtualnemedia.pl, 20 maja 2022 r.

Autor: tw

Play zyskał 344 tys. klientów i prawie tysiąc stacji bazowych, zmalały wpływy i zysk

Na koniec pierwszego kwartału br. z usług mobilnych sieci Play korzystało 12,5 mln aktywnych klientów (+344 tys. k/k oraz +549 tys. r/r). Średni 

miesięczny przychód od klienta (ARPU) wyniósł w pierwszym kwartale 2022 r. 28,3 zł (+2,2% r/r).

Z usług stacjonarnych na koniec marca br. korzystało 293 tys. użytkowników (+26 tys. k/k oraz +131 tys. r/r).

Łączne przychody operatora za pierwszy kwartał 2022 r. wyniosły 1,773 mld zł obniżając się o 1,9% r/r w związku z redukcją regulowanych stawek 

w rozliczeniach międzyoperatorskich (MTR).

Z kolei przychody z tytułu świadczonych usług wyniosły 1.045 mld zł (+5,5% r/r). Zysk EBITDAaL był na poziomie 838 mln zł (-26% r/r) przy marży 

EBITDAaL wynoszącej 47.3% (-15,3 p.p.).

Sieć Play obejmuje 9866 własnych stacji bazowych, przy czy standard 5G obsługiwało 3226 stacji obejmujących zasięgiem 41% populacji kraju.
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Centrum Prasowe Wirtualnemedia.pl, 20 maja 2022 r.

Polacy kupują coraz droższe smartfony. Popularniejszy staje się najem. Wyniki Smart Barometr 2022

Z informacji przedstawionych w najnowszym raporcie Smart Barometr 2022 wynika, że  mimo pandemii i rosnącej inflacji Polacy nadal 

chętnie kupują nowe smartfony.

Z więcej niż jednego urządzenia korzysta na co dzień 28% ankietowanych. Nowymi urządzeniami (używanymi do 1,5 roku) posługuje się aż 

60% badanych, a 37% posiada smartfony warte więcej niż 1000 zł. 

Najczęściej wskazywanymi przyczynami wymiany telefonu były awaria (44%) lub zniszczenie (36%) starego urządzenia, a także otrzymanie 

nowej, atrakcyjnej oferty (31%) i brak wsparcia technologicznego przez producenta (25%). 

Nowe smartfony były kupowane najczęściej u operatorów komórkowych (33%), w stacjonarnych sklepach AGD/RTV (26%) oraz w sklepach 

internetowych (19%).
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Raport bieżący 5/2022, 23 maja 2022 r.

Wstępne informacje na temat ilości akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących przedmiotem zapisów 

na sprzedaż, złożonych w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 16 maja 2022 r. zaproszenie do składania 

ofert sprzedaży akcji Cyfrowy Polsat S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 4/2022 z dnia 16 maja 2022 roku dotyczącego decyzji Spółki o 

kontynuacji skupu akcji własnych Spółki w drodze ogłoszenia przez Spółkę wraz z Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr 

oraz Tobe Investments Group Limited z siedzibą w Limassol, Cypr zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji Spółki 

(„Zaproszenie”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku powziął informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski S.A. 

(„Trigon”), działający jako podmiot pośredniczący w realizacji Zaproszenia, iż wstępna ilość akcji Spółki będących przedmiotem zapisów 

złożonych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na Zaproszenie wyniosła 9.295.397 akcji. Zgodnie z treścią Zaproszenia Spółka zamierza 

nabyć 49,5% akcji Spółki będących przedmiotem złożonych ofert sprzedaży.

Ostateczna liczba akcji Spółki, w odniesieniu do których zostały złożone oferty sprzedaży, jest nadal przedmiotem weryfikacji przez Trigon i –

w razie zaistnienia istotnych różnic – zostanie podana do publicznej informacji osobnym raportem bieżącym.
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Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-05-16 23,06 22,18 22,38 0,45 19,54

2022-05-17 23,22 22,26 22,70 1,43 8,23

2022-05-18 22,98 22,34 22,72 0,09 11,05

2022-05-19 22,58 21,64 21,70 - 4,49 11,32

2022-05-20 22,24 21,12 21,82 0,55 17,80

2022-05-23 22,34 22,00 22,20 1,74 3,17
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Data Wydarzenie

3 czerwca 2022 IPOPEMA CEE Days (online)

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.


