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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
03.03 Dziennik Gazeta Prawna: T-Mobile będzie miał Playa na 

wyłączność 

W ciągu najbliższych tygodni P4 i T-Mobile ogłoszą nawiązanie 
ściślejszej współpracy z zakresie roamingu krajowego. Play od 
początku swojej działalności postawił na budowę własnych 
nadajników, głównie na terenach zurbanizowanych, oraz na 
współpracę z innymi sieciami na pozostałych obszarach. Od 2006 r. 
do 2013 r. podpisał umowy roamingowe kolejno z Plusem, Orange 
i T-Mobile. Do tej pory jego głównym partnerem był jednak Plus.  

Fakt, że T-Mobile zapowiedział uruchomienie własnej sieci LTE w 
połowie 2014 r. i walkę o pozycję lidera wśród mobilnych 
telekomów pod względem wyników finansowych, oraz możliwość 
pozyskania łącznie przez T-Mobile i Play 3 z 5 bloków po 5 MHz w 
nadchodzącej aukcji częstotliwości LTE 800 MHz sprawia, że Play 
może zacieśnić współpracę właśnie z T-Mobile. Zwłaszcza jeśli 
myśli o zapewnieniu swoim klientom dostępu do najszybszego 
internetu mobilnego na terenie całego kraju. Mógłby to osiągnąć, 
współdzieląc częstotliwości z T-Mobile i tworząc z nim wspólną sieć 
LTE.  

05.03 Rzeczpospolita: 60 mln zł dla firm telekomunikacyjnych 

10 marca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie 
przyjmowanie wniosków o dotacje na zapewnienie szybkiego 
internetu we wschodniej części Polski. Firmy telekomunikacyjne 
będą mogły liczyć na ok. 60 mln zł (budżet może się jeszcze 
zwiększyć) z części programu operacyjnego „Rozwój Polski 
wschodniej”. To pieniądze na projekty polegające na budowie sieci 
szerokopasmowej na obszarach pięciu wschodnich województw, 
na których nie ma szerokopasmowego dostępu do internetu lub 
dostępu do internetu nowej generacji.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
06.03 Rzeczpospolita: Polkomtel zrezygnuje ze sprzedaży pasma? 

Orange i T-Mobile mogłyby zbudować jeden szeroki blok 
częstotliwości zakresu 1800 MHz i świadczyć klientom usługę 
mobilnego internetu o prędkości do 150 Mb/s, gdyby nie 
relatywnie mały fragment pasma dzielący zasoby spółek. 
Polkomtel, właściciel tej części pasma, zgodził się w ubiegłym roku 
sprzedać ją na rzecz Centertel (dziś część Orange Polska).  – 
Podpisując umowę, nie byliśmy świadomi, że Centertel i T-Mobile 
podpiszą umowę o współkorzystaniu z częstotliwości. 
Spowodowała ona, że zaczęliśmy rozważać, czy finalizowanie 
transakcji z Centertelem jest dla nas nadal ekonomicznie 
uzasadnione i czy nie wpływa negatywnie na konkurencję na 
polskim rynku. – informuje Aleksandra Gieros-Brzezińska z biura 
prasowego sieci Plus.  

Dziennik Gazeta Prawna: W telekomunikacji taniej może 
oznaczać drożej 

Z danych GUS wynika, że na koniec 2013 r. statystyczny Polak miał 
już 1,5 telefonu. Nic dziwnego, że telekomy zabiegają o klientów, 
proponując coraz bardziej atrakcyjne warunki. Oferty wydają się 
atrakcyjne, ale jeśli zagłębimy się w szczegóły, może się okazać, że 
nie zachowując ostrożności zapłacimy znacznie wyższy rachunek, 
niż wcześniej zakładaliśmy.   

Analiza regulaminów operatorów pokazuje, że nie są one 
zrozumiałe. Ma temu zaradzić Memorandum w sprawie 
współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na 
rynku telekomunikacyjnym, które UKE podpisał w 2012 r. z 
operatorami, a następnie wspólnie z nimi opracował wskaźniki 
jakościowe. Porozumienia zakłada, że zebrane informacje będą 
prezentowane publicznie w postaci tabeli, a w przyszłości w 
porównywarce. Na efekty memorandum trzeba będzie poczekać – 
pierwsze testy sieci mają się rozpocząć w tym roku.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
07.03 Parkiet: Zyski sieci komórkowych w 2013 roku rosły 

Z danych udostępnionych przez operatorów wynika, że w 2013 r. 
ich przychody skurczyły się mniej niż prognozowano, a wyniki 
EBIDTA rosły. Łączne przychody czterech największych mobilnych 
operatorów w kraju mogły wynieść w ub.r. 23,5 mld zł, o 1 mld zł 
(5,2%) mniej niż w 2012 r. Raporty Polkomtelu, P4, a także T-
Mobile dowodzą, że w tym samym czasie ich zyski rosły. 
Zsumowana EBIDTA wymienionych graczy powiększyła się w ub.r. 
o ok. 300 mln zł i przekroczyła 6 mld zł.  

Play był w 2013 r. jedynym rosnących telekomem, Orange 
zakończył rok z najwyższą liczba abonentów dedykowanej usługi 
mobilnej, a Polkomtel odnotował najwyższe przychody i 
rentowność na poziomie EBIDTA (42,8%). Z kolei T-Mobile 
zanotował najniższy spadek przychodów (o 5,3%). T-Mobile 
pozostał w 2013 r. największą siecią pod względem liczby kart SIM 
(27,53%). Drugi był Orange ( 27,11%), trzeci Plus (24,9%) a czwarty 
Play (19%). 

Prezes T-Mobile, Miroslav Rakowski podtrzymuje opinię, że w 
2014 r. rynek telefonii mobilnej w Polsce skurczy się o 3-4%. 
Uważa, że pierwszym rokiem bez spadku będzie 2015 r. Innego 
zdania jest Joergen Bang-Jensen, prezes P4, który niedawno podał, 
że bieżący rok przyniesie ok. 0,5% spadku wszystkim telekomom. 
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
07.03 Puls Biznesu: Alior oddaje Synca do T-Mobile 

W połowie roku Alior i T-Mobile uruchomią wspólny projekt 
bankowo-telekomunikacyjny, w ramach którego marka Sync 
zniknie z rynku i zostanie zastąpiona przez nowy brand. Wirtualny 
bank otworzy w pełni funkcjonalne oddziały zlokalizowane w 
placówkach operatora T-Mobile. Zadaniem oddziałów będzie 
zdobywanie klientów – bank zakłada, że w 5 lat zdobędzie ich 2 
mln. Podstawowym źródłem przychodów z nowego biznesu ma 
być sprzedaż kredytów. Alior zakłada, że w trzecim roku działania 
projektu jego ROE wyniesie 16%, a w piątym już ok. 40%. 

Puls Biznesu: ZTE nie chce błysnąć jak kometa 

Chiński koncern zanotował w 2013 r. 70 mln USD (220 mln zł) 
przychodów w Polsce. Zdecydowana większość pochodziła ze 
sprzedaży osprzętu telekomunikacyjnego, w tym modemów i 
routerów. Jeśli polski oddział utrzyma 60-proc. tempo wzrostu, 
przebije poziom 100 mln USD w tym roku. Plan minimum zakłada 
25-proc. dynamikę.  

Od kilku lat ZTE buduje potęgę w Polsce na modemach i routerach, 
chińska spółka kontroluje w tych segmentach nawet połowę rynku. 
Jednak chce się rozwijać w nowych obszarach. Pierwsze smartfony 
chińskiej firmy są już w ofercie operatorów komórkowych nad 
Wisłą. Firma umieściła je na średniej półce cenowej. Lei Guo, 
dotychczasowy szef polskiego oddziału, uważa, że firma ma 
potencjał wzrostu, gdyż obecnie posiada mały udział w rynku 
smartfonów. 
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Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2014 r. na godzinę 11:00, w 
Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:  

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.  
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu 

rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w 
skład przedsiębiorstwa Spółki, w celu zabezpieczenia spłaty finansowania dłużnego Spółki.  

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:  

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu 
spółek handlowych.  

2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego 
na dzień 3 kwietnia 2014 r.  

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej 
Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, na podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy / Materiały.  
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Marcowe nowości VOD Domowej Wypożyczalni Filmowej Cyfrowego Polsatu 

„W marcu jak w garncu”, to przysłowie sprawdza się nie tylko w odniesieniu do pogody – w tym miesiącu bardzo 
różnorodnie jest także na liście nowości VOD Domowej Wypożyczalni Filmowej Cyfrowego Polsatu. Na widzów czekają 
najnowsze filmy akcji, dramaty, komedie, filmy kryminalne i tytuły obyczajowe. Setki minut oglądania! 

W dniach od 7 do 13 marca br. dostępne będą także dwie nowe, atrakcyjne promocje. Na kanałach 156 i 165 VOD 
Domowej Wypożyczalni Filmowej będzie można obejrzeć 4 filmy, płacąc tylko 5,90 zł za zestaw składający się z dwóch 
tytułów – „Bejbi Blues” i „Dzień Kobiet” (kanał 156) oraz „Absentia” i „Zapach śmierci” (kanał 165). W tym samym 
okresie największe przeboje kinowe roku 2013 – „Minionki rozrabiają” i „Obecność” – można zamówić 20% taniej. 

Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/270108/marcowe-nowosci-vod-domowej-wypozyczalni-filmowej-
cyfrowego-polsatu 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

03-03-2014 19,94 18,96 19,50 -3,70% 5 602 

04-03-2014 20,50 19,49 20,50 5,13% 5 461 

05-03-2014 20,92 20,30 20,92 2,05% 9 929 

06-03-2014 21,80 20,90 21,80 4,21% 21 186 

07-03-2014 21,60 20,70 20,90 -4,13% 6 868 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                                    03 – 09 marca 2014 


