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PAP Biznes, 30 maja 2022 r.

Autor: Ewa Pogodzińska epo/ ana/

Orange Polska liczy na utrzymanie popytu na usługi, wewnętrznie celuje w niski wzrost EBITDAaL grupy 

w '22

W wywiadzie udzielonym agencji PAP prezes Orange Polska Julien Ducarroz poinformował m.in., że po spowolnieniu odnotowanym przez dwa 

pierwsze miesiące 2022 roku operator obserwuje powrót do normalnej konsumpcji usług telekomunikacyjnych i zakupu smartfonów.

Prezes Orange Polska spodziewa się utrzymania popytu na usługi i realizacji prognozy na bieżący rok, tj. stabilizacji EBITDAaL lub jej niskiego 

jednocyfrowego wzrostu oraz niewielkiego spadku przychodów rok do roku. W 2021 roku EBITDAaL grupy wyniosła  2,963 mld zł (+5,9% r/r), a  

przychody osiągnęły poziom 11,928 mld zł (+3,6% r/r).

Ponadto Julien Ducarroz zapowiedział dalszą realizację strategii sprzedażowej „więcej za więcej”, lecz przy jednoczesnym testowaniu tańszych 

ofert, w tym dla usług światłowodowego Internetu.

Nawiązując do odczuwanej w polskiej gospodarce presji cenowej wynikającej ze wzrostu cen energii prezes Orange Polska powiedział, że 

spodziewa się mniej znaczącego wpływu tego czynnika na działalność w drugim kwartale br.  Poinformował też, że operator pracuje nad 

minimalizowaniem kosztów energii m.in. poprzez zwiększenie dostaw energii ze źródeł odnawialnych.
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Autor: Ewa Pogodzińska epo/ ana/

Orange Polska jest zainteresowany przejęciami w branży teleinformatycznej

Prezes Orange Polska Julien Ducarroz zadeklarował w wywiadzie dla agencji PAP, że operator jest otwarty na przejęcia w segmencie 

ICT, w tym zwłaszcza firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem i Big Data. Grupa planuje osiągnąć ok. 10% wzrost przychodów z usług 

ICT (CAGR) w okresie od 2021 do 2024 roku.

Julien Ducarroz zapowiedział także udział Orange w kolejnych programach rozwoju infrastruktury światłowodowej w Polsce i wyraził 

zadowolenie z tempa przyłączania nowych klientów do światłowodów w ramach inwestycji własnych operatora i Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa (POPC).

Operator w dalszym ciągu prowadzi analizy dotyczące infrastruktury wieżowej. Jak zaznaczył Prezes Orange Polska, obecne otoczenie 

makroekonomiczne i sytuacja na runku finansowym są istotnie inne niż rok temu i dynamicznie się zmieniają, co zdecydowanie nie ułatwia 

analiz.
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Raport bieżący 11/2022, 2 czerwca 2022 r.

Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń za zobowiązania spółki Farma 

Wiatrowa Przyrów sp. z o.o. wynikających z umowy dostawy i instalacji urządzeń technicznych

Zważywszy, że:

• Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) jest stroną umowy przedwstępnej, zawartej z ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie („ZE PAK”), dotyczącej 

nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”), reprezentujących 67% 

kapitału zakładowego PAK-PCE, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku,

• w dniu 4 marca 2022 roku PAK-PCE nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o. („Spółka 

Projektowa”) celem realizacji budowy i eksploatacji instalacji OZE w postaci zespołu 14 turbin wiatrowych w obrębie gminy Przyrów, 

powiat częstochowski, województwo śląskie („Przedsięwzięcie Inwestycyjne”), o czym ZE PAK informował w raporcie bieżącym nr 

4/2022 z 4 marca 2022 roku,

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 roku podjął decyzję o ustanowieniu przez Spółkę poręczeń lub gwarancji 

zabezpieczających wykonanie zobowiązań Spółki Projektowej wobec dostawców i wykonawców wynikających z umów dostawy i instalacji 

określonych urządzeń technicznych („Gwarancje”).

Gwarancje zostaną ustanowione w celu umożliwienia realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego. Kwota Gwarancji nie przekroczy 53.000.000 

EUR (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony euro).

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/zawarcie-przez-cyfrowy-polsat-sa-przedwstepnych-umow-sprzedazy-udzialow-w-pak-polska-czysta
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Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-05-31 22,98 21,94 22,44 1,72 73,55

2022-06-01 23,16 22,22 22,46 0,09 9,61

2022-06-02 23,14 21,90 21,90 - 2,49 12,06

2022-06-03 22,12 21,14 21,26 - 2,92 8,52

2022-06-06 21,50 20,82 20,84 - 1,98 10,25
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Data Wydarzenie

3 czerwca 2022 IPOPEMA CEE Days (online)

9 czerwca 2022 Prague Spring EME Conference

23 czerwca 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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.


