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Dziennik Gazeta Prawna, 28 września 2022 r.

Autor: Elżbieta Rutkowska

Telekomy znów walczą o pieniądze od big techów

We wspólnym stanowisku szefowie kilkunastu europejskich operatorów telekomunikacyjnych ponownie podnieśli problem ponoszenia kosztów 

utrzymania i inwestowania w łącza internetowe. Operatorzy postulują, aby partycypowały w nich globalne platformy internetowe. Uzasadniają to 

wzrostem cen energii, materiałów i robocizny oraz koniecznością „sprawiedliwego wkładu” w koszty sieci „największych twórców ruchu” internetowego. 

Według analizy Frontier Economics ruch generowany przez platformy internetowe może odpowiadać za aż 40 mld euro rocznych kosztów utrzymania 

sieci komórkowych i stacjonarnych w Europie. Równocześnie operatorzy zwracają uwagę, że ponad połowa transferu danych przypada ma serwisy 

Google’a, Facebooka (Meta), Amazonu i Microsoftu.

Komisja Europejska zapowiedziała na pierwszy kwartał 2023 roku rozpoczęcie konsultacji w sprawie ewentualnego udziału spółek big tech w kosztach 

budowy i utrzymania sieci telekomunikacyjnych.

Stowarzyszenie branżowe CCIA zrzeszające m.in. gigantów internetowych stoi na stanowisku, że żądania operatorów są bezpodstawne, gdyż 

użytkownicy platform cyfrowych wnoszą już dzisiaj opłaty za dostęp do Internetu.

Propozycja wprowadzenia opłat sieciowych dla platform internetowych wzbudziła też zastrzeżenia europejskiej organizacji konsumentów (BEUC). 

W jej opinii mogą one skutkować zakłóceniem konkurencji na rynku telekomunikacyjnym lub podważeniem otwartego dostępu do Internetu. 
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Wirtualnemedia.pl, 3 października 2022 r.

Autor: tw

Canal+ będzie płacił za transmisje Ekstraklasy ponad 300 mln zł, TVP zainteresowana sublicencją

Serwis Weszło poinformował, że Canal+ zawarł umowę warunkową z Ekstraklasą na transmisje meczów polskiej ligi piłkarskiej w sezonach 

2023/23 – 2026/27. Roczny koszt licencji to odpowiednio 310 mln zł, 320 mln zł, 330 mln zł oraz 340 mln zł. Umowa podlega zatwierdzeniu przez 

walne zgromadzenie Ekstraklasy.

Według nieoficjalnych doniesień, Canal+ był jedynym oferentem w przetargu na zakup głównego pakietu transmisji. Przedstawiciele Telewizji 

Polskiej potwierdzili, że są zainteresowani zakupem sublicencji do transmisji jednego meczu z każdej kolejki i skrótów wszystkich meczy. 

Zdaniem Adama Pawlukiewicza, menedżera Pentagon Research, firmy specjalizującej się w badaniach efektywności sponsoringu sportu i 

wydarzeń kulturalnych, nie istnieje duże prawdopodobieństwo, aby zakupem sublicencji byli zainteresowani Warner Bros. Discovery lub Telewizja 

Polsat (Grupa Polsat Plus).

- Polsat ma już bardzo wiele atrakcyjnych praw sportowych. Niektóre mecze Pucharu Polski i Fortuna 1 Ligi przyciągają przed telewizory większą 

liczbę kibiców niż spotkania Ekstraklasy. - zauważa Adam Pawlukiewicz.
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Raport bieżący 24/2022, 28 września 2022 r.

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane 

w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 września 2022 r. Spółka otrzymała powiadomienie 

o transakcji na instrumentach finansowych Spółki wystosowane przez Pigreto Ltd., jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą 

obowiązki zarządcze w Spółce, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Spółka przekazuje treść ww. powiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik:

Powiadomienie o transakcji - Pigreto Ltd.(.pdf)

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/2022_09_28_pigreto_notification_to_knf_mar_19.pdf
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Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-09-26 17,73 16,64 16,64 - 5,02 12,11

2022-09-27 17,31 16,76 16,77 0,78 18,42

2022-09-28 17,03 16,42 16,60 - 1,01 10,97

2022-09-29 16,94 15,90 16,06 - 3,25 8,34

2022-09-30 16,40 15,74 16,05 - 0,06 10,73
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Data Wydarzenie

3 października 2022 The Finest CEElection Investor Conference 2022 - ERSTE, Wiedeń

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.

6-9 listopada 2022 WOOD’s Winter Wonderland EME Conference, Praga

15 grudnia 2022 Wypłata dywidendy 


