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Telko.in, 1 listopada 2021 r.

Autor: Marek Jaślan

Zasięg 5G Plusa dostępny z 2,7 tys. stacji operatora

Operator mobilny Plus (Grupa Polsat Plus) objął zasięgiem swojej sieci 5G dodatkowe 2 miliony osób. Sieć 5G Plusa jest już dostępna 

dla ponad 17 mln mieszkańców w ponad 700 miejscowościach Polski, a liczba stacji bazowych, które ją obsługują to obecnie ponad 

2.700.

Sieć 5G Plusa działa w dedykowanym paśmie 2600 MHz TDD.
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Telko.in, 3 listopada 2021 r.

Autor: Łukasz Dec

MNO nie chcą #polskiego5G w wersji KSC

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIiT), zrzeszająca m.in. czterech głównych operatorów sieci mobilnych w Polsce, 

wystosowała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko w sprawie najnowszego projektu nowelizacji ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeństwa odnośnie projektu utworzenia spółki #polskie5G i zasad działania operatora strategicznej sieci 

bezpieczeństwa.

Zdaniem PIIiT, budową publicznej sieci 5G, która ma działać w paśmie przydzielonym z mocy ustawy operatorowi sieci strategicznej, 

powinna być zadaniem operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa, bez konieczności udziału w niej operatorów komercyjnych 

i zakupu przez nich pojemności w tej sieci na zasadach hurtowych. 

W opinii wskazano także, że logiczna i fizyczna separacja zasobów sieci publicznej jest korzystna z punktu widzenia poziomu jej 

bezpieczeństwa. Równocześnie operatorzy mobilni deklarują gotowość udostępnienia swojej pasywnej infrastruktury na potrzeby sieci 

publicznej „na warunkach rynkowych”.
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Parkiet, 5 listopada 2021 r.

Autor: ZIU

Urząd chce rozmów o paśmie dla przemysłu

Urząd Komunikacji Elektronicznej zamierza rozpocząć dyskusję z rynkiem na temat zagospodarowania bloku częstotliwości 70 MHz 

w paśmie C (tzw. blok zero) oraz bloków w paśmie 26 GHz.  

Odbiorcami częstotliwości w wyżej wskazanych pasmach mogłyby być firmy, samorządy i przedsiębiorstwa komunalne. 

Rozmowy nt. bloku zero miałyby się rozpocząć po ogłoszeniu aukcji 5G. Ma to nastąpić po przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów 

nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, co ma nastąpić w tym kwartale.
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Komunikat prasowy, 9 listopada 2021 r.

Autor: PAP Biznes, jow/osz

Grupa Polsat Plus podsumowuje III kwartał 2021. Ponad 20 milionów świadczonych usług

Grupa Polsat Plus zakończyła III kwartał bardzo dobrymi wynikami zarówno operacyjnymi, jak i finansowymi. Po raz pierwszy prezentuje dane 

operacyjne uwzględniające działalność Netii i Premium Mobile, których Grupa została wyłącznym właścicielem.

• Grupa świadczy łącznie ponad 20 mln usług,

• dynamicznie rozwija jedyną prawdziwą sieć 5G, w zasięgu której znajduje się już ponad 17 mln mieszkańców Polski,

• wdrożyła nową identyfikację wizualną kluczowych marek,

• uruchomiła dwa serwisy i aplikacje online – Polsat Box Go i Polsat Go,

• przedłużyła prawa do PlusLigi i Tauron Ligi w siatkówce na kolejne 7 lat, do Ligi Mistrzów UEFA na trzy kolejne sezony 2021-2024, 

współpracę z CANAL+ dotyczącą dostępności kanałów CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą w Polsat Box przez co najmniej dwa 

najbliższe sezony oraz umowę sponsorską z Polską Ligą Siatkówki na kolejne 7 lat,

• uruchomiła wraz z ZE PAK największą w Polsce elektrownię słoneczną Brudzew o mocy 70 MWp,

• rozpoczęła wypłatę rekordowej dywidendy za 2020 rok w wysokości 767 mln zł.

– Nasza Grupa nie zwalnia tempa i pozostaje liderem technologii 5G, mając w jej zasięgu już ponad 17 mln osób. Zapewniamy najlepsze, 

najszybsze i jedyne prawdziwe 5G w Polsce. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zasięg naszej sieci 5G objął kolejne 2 mln mieszkańców 

Polski, a takie tempo rozwoju jest możliwe m.in. dzięki partnerstwu z Cellnex Telecom – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego 

Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus. – Trzeci kwartał to także zmiany wizerunkowe Grupy Polsat Plus. Wdrożyliśmy nową identyfikację 

wizualną naszych kluczowych marek i nową strategię komunikacji marketingowej.
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– Zainicjowanie strategicznego partnerstwa z Cellnex Telecom umożliwia nam kontynuowanie inwestycji w technologię 5G, jak również finalizację 

projektów akwizycyjnych. W lipcu br. staliśmy się wyłącznym właścicielem Netii oraz szybko rozwijającego się operatora MVNO Premium Mobile. 

Jednocześnie mogliśmy rozpocząć prace nad opracowaniem strategii dalszego rozwoju Grupy Polsat Plus, o szczegółach której będziemy chcieli 

poinformować w nadchodzących tygodniach – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa 

Polsat Plus.

– Bardzo dobrze oceniamy wyniki rozpoczętego czwartego kwartału i podtrzymujemy prognozy dotyczące dwucyfrowej dynamiki rynku reklamy 

TV w całym roku – mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus. – To już piąty kwartał działalności Interii 

w naszej Grupie. Zrealizowaliśmy zapowiadane synergie, Interia rozwija się, istotnym jej wzmocnieniem jest kontent Telewizji Polsat, przez co jej 

wyniki rosną. Liczba realnych użytkowników portali naszej Grupy zwiększyła się do blisko 20 mln, a średniomiesięczna liczba odsłon wynosi 2 mld

– podkreśla.

W trzecim kwartale br. Grupa Polsat Plus zanotowała ponad 2,5% wzrost przychodów do ponad 3 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 904 

mln zł, a wolne przepływy pieniężne rosną, osiągając wysoki poziom ponad 1,4 mld zł w ujęciu 12-miesięcznym. Wskaźnik całkowitego zadłużenia 

zmniejszył się do poziomu 0,65x (dług netto/EBITDA LTM) w wyniku sfinalizowania transakcji z Cellnex Telecom.

– Nasza Grupa jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Obydwa segmenty rozwijają się i przynoszą wyniki zgodne z naszymi oczekiwaniami. 

Mając ten komfort, rozpoczęliśmy wypłatę dywidendy za zeszły rok w rekordowej wysokości, a także podjęliśmy decyzję o intensywnej kampanii 

marketingowej związanej z wdrożeniem nowej strategii marek – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych 

Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus. – Jednocześnie przedłużyliśmy wieloletnią umowę sponsoringową siatkówki, 

alokowaliśmy dodatkowe środki na jesienną ramówkę i zdecydowaliśmy o inwestycjach w prawa sportowe na kolejne lata, m.in. do Ligi Mistrzów 

UEFA – dodaje.

Więcej >>

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/grupa-polsat-plus-podsumowuje-iii-kwartal-2021-ponad-20-milionow-swiadczonych-uslug


Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2021-11-01 - - - - -

2021-11-02 35,90 35,30 35,70 0,06 16,49

2021-11-03 35,90 35,26 35,50 - 0,56 23,27

2021-11-04 35,72 35,26 35,56 0,17 50,00

2021-11-05 35,64 35,20 35,28 - 0,79 26,06

2021-11-08 35,34 34,88 34,94 - 0,96 31,14

2021-11-09 35,40 34,76 35,30 1,03 19,46

2021-11-10 35,42 34,84 34,92 - 1,08 18,07

2021-11-11 - - - - -

2021-11-12 35,06 34,86 34,86 - 0,17 25,61
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Data Wydarzenie

16 listopada 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

16 listopada 2021 r. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje CPS

19 listopada 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji CPS na GPW

24 listopada 2021 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji CPS

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

10 grudnia 2021 r. Wpłata dywidendy – II transza


