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Telko.in, 13 października 2021 r.
Autor: Tomasz Świderek

Orange zakończyło refarming pasma 2100 MHz

Orange Polska poinformował o zakończeniu refarmingu pasma 2100 MHz, które obecnie będzie wykorzystywane na potrzeby 
technologii LTE zamiast 3G.

Dzięki refarmingowi wzrosła zarówno pojemność sieci LTE operatora (o 13%), jak i jej przepływność w zakresie 2100 MHz.

Technologia 3G w paśmie 2100 MHz będzie nadal dostępna na 475 stacjach bazowych, które np. są elementem instalacji wewnętrznych 
u klientów biznesowych, znajdują się na terenach przygranicznych, w miejscach bez UMTS 900 czy na specyficznych obszarach 
turystycznych.
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Telko.in, 13 października 2021 r.
Autor: Marek Jaślan

Play będzie świadczyć usługi FTTH na sieci Fiberhostu

P4, operator sieci Play, podpisał umowę z operatorem hurtowym Fiberhost dającą mu dostęp do jego otwartych sieci światłowodowych. 

Play poinformował, że dzięki umowie rozszerzy ofertę dla klientów indywidualnych o stacjonarny dostęp do Internetu. Nowa usługa 
będzie dostępna głownie w województwach wielkopolskim, lubelskim i mazowieckim w trzech wariantach prędkości, tj. 300 Mb/s, 600 
Mb/s i 1 Gb/s, po cenie wynoszącej odpowiedni 50 zł, 60 zł i 75 zł miesięcznie (dla umowy zawartej na okres 24 miesięcy oraz 
z uwzględnieniem rabatów, zgód marketingowych i e-faktury).
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Dziennik Gazeta Prawna, 15 października 2021 r.
Autor: Elżbieta Rutkowska

Spółka Polskie 5G nabiera kształtów

Resort cyfryzacji przedstawił operatorom najnowszą wersję projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
(KSC). Największą zmianą w stosunku do poprzedniej wersji projektu z marca br. są zapisy dotyczące operatora ogólnopolskiej sieci 
hurtowej 5G działającej w paśmie 700 MHz – Polskie 5G.

Udziały w tej spółce mieliby objąć: operator strategicznej sieci bezpieczeństwa obsługujący różne państwowe instytucje (podmiot 
powstanie po wejściu w życie KSC) – 26%, Polski Fundusz Rozwoju – 26% oraz firma/konsorcjum firm telekomunikacyjnych – 48%.

Państwowy operator Exatel wyraził zainteresowanie objęciem roli operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa z 26% udziałem 
w spółce Polskie 5G. Ponadto Exatel chciałby zostać technicznym operatorem, który na zlecenie spółki Polskie 5G będzie zarządzać 
wspólną siecią. 

Częstotliwości w paśmie 700 MHz, w którym będzie działać Polskie 5G zostaną, po zwolnieniu ich przez telewizję, przydzielone 
operatorowi strategicznemu oraz wystawione w przetargu dla operatorów komercyjnych. Połowa wpływów z przetargu zasili fundusz
celowy „na rzecz strategicznej sieci bezpieczeństwa”, który ma m.in. finansować budowę tej sieci.
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Raport bieżący 25/2021, 13 października 2021 r.

Stanowisko Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji 
Cyfrowy Polsat S.A., ogłoszonego w dniu 28 września 2021 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 22/2021 z dnia 27 września 2021 roku oraz 
działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) („Ustawa o Ofercie"), w załączeniu 
przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki,
ogłoszonego w dniu 28 września 2021 r. przez Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited oraz Pana Zygmunta Solorza na 
podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Załącznik: Stanowisko Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A., 
ogłoszonego w dniu 28 września 2021 roku (.pdf)



Akcje Cyfrowego Polsatu

Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 
kursu 

(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2021-10-11 36,40 36,00 36,14 - 0,71 8,72

2021-10-12 37,20 35,68 36,78 1,77 30,23

2021-10-13 36,86 35,98 36,56 - 0,60 8,13

2021-10-14 37,50 36,32 37,34 2,13 10,92

2021-10-15 37,22 36,16 36,72 - 1,66 8,58
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Data Wydarzenie
12 października 2021 r. Trigon Investor Week (online)

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.

7 – 10 grudnia 2021 r. WOOD's Winter Wonderland EME Conference | Prague (online)

10 grudnia 2021 r. Wpłata dywidendy – II transza


