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Telko.in, 12 października 2022 r.

Autor: Marek Jaślan

Netia zapewni konsultantów do wideomatów Polregio

Netia (Grupa Polsat Plus) wraz z firmą Avista uruchomiły pilotażowy projekt sprzedaży biletów przewoźnika kolejowego Polregio

w wideomatach.

Projekt ma na celu ułatwienie podróżnym zakupu biletu i zwiększenie dostępności kas. 

Pasażerowie będą mogli zakupić bilet samodzielne, jak w klasycznym biletomacie, lub połączyć się podczas wideorozmowy z call center

Netii, gdzie konsultant będzie mógł asystować pasażerowi w obsłudze automatu bądź przejąć zdalnie pulpit i obsługiwać go w imieniu 

klienta. 

- Grupa Netia ma bardzo duże doświadczenie w zakresie wsparcia podróżnych. Jestem przekonana, że nasi konsultanci, którzy od wielu

lat realizują na najwyższym poziomie usługi Netia Customer Service na rzecz największych przewoźników kolejowych, doskonale 

sprawdzą się również jako asystenci klientów w procesie wsparcia zakupu biletów w wideomatach – mówi Jolanta Lorenc, dyrektor w 

obszarze B2B Grupy Netia.
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Wirtualnemedia.pl, 11 października 2022 r.

Orange Polska oszczędza prąd: fotowoltaika na dachach, zimą ogrzewanie do 20 stopni

Orange Polska poinformował, że w ramach optymalizacji zużycia energii uruchomił w dwóch swoich siedzibach, w Warszawie i Łodzi, 

instalacje fotowoltaiczne. 

Operator zapowiedział, że zimą maksymalna temperatura ogrzewania pomieszczeń biurowych będzie ustawiona na 20 stopni, a latem

minimalna temperatura klimatyzacji wyniesie 23 stopnie.
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Wirtualnemedia.pl, 12 października 2022 r.

Autor: ag

Nowy pakiet Polsat Box Go za 15 zł miesięcznie

Serwis streamingowy Polsat Box Go (Grupa Polsat Plus) przedłużył do końca 2022 roku okres, w którym uchodźcy z Ukrainy mogą 

korzystać bezpłatnie z oferty kanałów w języku ukraińskim. Od 1 stycznia 2023 rok pakiet Polsat Box Go Ukraina obejmujący dziewięć 

popularnych stacji będzie dostępny w cenie 15 zł za 30 dni.

Z kanałów w języku ukraińskim mogą korzystać użytkownicy serwisu Polsat Box Go (za pośrednictwem aplikacji dostępnej na 

telewizorach Smart TV, komputerach i urządzeniach mobilnych) oraz telewizji internetowej Polsat Box. 
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Raport bieżący 28/2022, 11 października 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 11 października 2022 r. Spółka otrzymała powiadomienie 

o transakcji na instrumentach finansowych Spółki wystosowane przez panią Ewę Birkę, 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 – p. Ewa Birka (.pdf)

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/powiadomienie_o_transakcji_p._ewa_birka.pdf
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Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-10-10 16,91 16,51 16,52 - 0,54 8,74

2022-10-11 16,75 16,20 16,63 0,67 7,03

2022-10-12 16,94 16,09 16,23 - 2,41 24,27

2022-10-13 16,41 15,70 15,90 - 2,03 10,93

2022-10-14 16,58 16,16 16,49 3,71 6,84
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Data Wydarzenie

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 grudnia 2022 WOOD’s Winter Wonderland EME Conference, Praga

15 grudnia 2022 Wypłata dywidendy 


