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18.06 

Parkiet: Orange Polska – Przenoszenie numerów. Majowe 
spowolnienie. 
Z danych zebranych przez serwis rpkom.pl wynika, że  w ciągu 
pięciu ostatnich miesięcy przeniesiono około 641 tys. numerów.  
Największą ilość pozyskanych kart SIM uzyskał operator sieci Play, 
zdobywając 328 tys. numerów. Dla Orange Polska  bilans przenosin 
pozostał dodatni (około 13 tys. numerów), choć w maju spółka 
odnotowała lekki spadek.   
Udział Orange w rynku pozyskanych numerów (w ujęciu brutto) 
wyniósł po maju 28,6 proc., T_Mobile Polska 9,8 proc., Plus 
natomiast 9,7 proc. 
 

 
 

23.06 

Rzeczpospolita: Telekomy z kasą na inwestycje 
Według raportu łączne inwestycje europejskich operatorów 
sięgnęły w ubiegłym roku 36,3 mld euro, rosnąc nieznacznie rok do 
roku o 0,8 proc. W 2014 roku, prognozują doradcze firmy, nakłady 
telekomów skoczą o ponad 10 proc., do 40,1 mld euro. Przyczynią 
się do tego zwiększone wydatki operatorów na stacjonarny 
szerokopasmowy Internet.   
38 mld zł – tyle rocznie wart jest rynek telekomunikacyjny               
w Polsce, nie licząc segmentu płatnej telewizji. Szefowie polskich 
operatorów (Orange, T-Mobile, P4) patrzą optymistycznie               
w przyszłość. Uważają, ze rok 2015 będzie rokiem przychodów. Do 
tematu konsolidacji rynku podchodzą jednak ostrożnie. Aktywności 
można się spodziewać po Orange Polska i po Grupie Cyfrowego 
Polsatu. Prezes Cyfrowego Polsatu Dominik Libicki mówił 
niedawno, że grupa ma 2 mld zł na mniejsze zakupy, a większe 
może sfinansować emitując akcje. 
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Rzeczpospolita: UKE: większość za zwolnieniem Orange                      
z regulacji 
Nie wszyscy są przeciwni zwolnieniu operatora z obowiązku 
udostępniania Internetu konkurentom. Wśród podmiotów, które 
opowiedziały się za zdjęciem tego obowiązku z Orange są min. 
BCC, Pracodawcy RP, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 
(należy do niej Orange), są też operatorzy. 
- Uważamy, że należy otworzyć rynek – mów Jarosław Niechcielski, 
dyrektor biura współpracy z regulatorem w radiodyfuzyjnym 
Emitelu. 
Magda Gaj, prezes UKE liczy na to, ze Orange zacznie więcej 
inwestować w sieć światłowodową. Nie wyklucza tego prezes 
Orange Polska – Bruno Duthoit, który mówi, że deregulacja 
rzeczywiście może zachęcić telekom w większe inwestycje w tę 
technologię.    

 
 

25.06 

Dziennik Gazeta Prawna: Roaming jednak nie stanieje. 
Europejska wojna o roaming. 
Rozmowy zagraniczne w cenie krajowych to fikcja. W wielu krajach 
opłaty hurtowe za połączenia roamingowe są wyższe od lokalnych 
cen detalicznych. W Polsce najtańsza minuta rozmowy kosztuje ok. 
13 gr., w roamingu firmy telekomunikacyjne płacą 21 gr. Gdyby 
operatorzy zaczęli stosować lokalne stawki do połączeń 
wykonywanych za granicą, musieliby dopłacać do interesu. 
Unijna komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes, orędowniczka 
zmian na unijnym rynku telekomunikacyjnym przyznaje, że 
negocjacje w sprawie reformy jeszcze się nie zakończyły. Nie 
potrafi tez określić terminu, kiedy to nastąpi. 
1 lipca 2014 r. zostaną zniesione dodatkowe opłaty w rozliczeniach 
między operatorami. Oznacza to następujące opłaty: 97 gr. za 
minutę wykonanego połączenia, 31 gr. za SMS, 1,02 zł za 1 MB 
przesłanych danych.  
 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                               16 – 29 czerwca 2014 



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

25.06 

Dziennik Gazeta Prawna: Orange nie da łączy konkurencji 
UKE zakończyło konsultacje w sprawie decyzji dotyczącej 
obowiązków regulacyjnych nałożonych na Orange na rynku 
szerokopasmowego Internetu. Gdyby została ona przyjęta               
w obecnym kształcie, Orange nie miałoby obowiązku 
udostępniania konkurencji swoich łączy. Netia domaga się 
ponownej analizy. Zgadza się z tym Adam Jasser, prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Twierdzi on, że analizę 
rynku UKE przeprowadziło na nieaktualnych danych rynkowych, co 
narusza przepisy prawa telekomunikacyjnego. 
 

 
 

26.06 

Rzeczpospolita: Gorąca dyskusja telekomów 
Mimo zakończenia konsultacji UKE dotyczącej zwolnienia z Orange 
z obowiązku regulacyjnego na rynku szerokopasmowego 
Internetu, w branży trwa dyskusja. Oprócz zastrzeżeń Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Orange Polska, swoje 
niezadowolenie zgłosił także T-Mobile Polska. – Nie zgadzamy się    
z zasadami prowadzonego postępowania de regulacyjnego – mówi 
Cezary Albrecht, dyrektor T-Mobile.  Z kolei Andrzej Piotrowski, 
ekspert rynku telekomunikacyjnego uważa, że „sprowadzanie 
konsultacji do sondy poparcia projektu Prezesa UKE urąga wadze 
rozważanych spraw”. 
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Rzeczpospolita: Nowy cyfrowy multipleks dla TVP  
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chce, by na nowym pakiecie 
naziemnej telewizji cyfrowej nadawane były tylko stacje TVP – 
bezpłatnie i w wysokiej rozdzielczości. Jacek Rakowiecki, rzecznik 
TVP, podkreśla, że to na razie stanowisko Krajowej Rady,                  
a konsultacje dopiero ruszają. W dniu dzisiejszym KRRiT wysłało 
pismo do UKE. Po jego otrzymaniu prezes UKE ogłosi konsultacje 
dokumentacji konkursowej, w których będą mogły wziąć udział 
zainteresowane podmioty i przedstawić swoje uwagi do 
dokumentacji – mówi Dawid Piekarz, rzecznik UKE. 
Z decyzji Rady mogą nie być zadowoleni prywatni nadawcy, którzy 
nie będą mogli nadawać na cyfrowych multipleksach w wysokiej 
rozdzielczości. 
 

 
 

27.06 

Rzeczpospolita: Netia przegrała, ale walczy dalej 
Netia, stacjonarny operator alternatywny notowany na GPW, już 
piaty rok spiera się z Izbą Skarbową o podatek w związku 
działalnością w 2003 roku. Właśnie zapadł kolejny wyrok – NSA 
odrzucił odwołanie spółki. Według prawników Netii „pisemne 
uzasadnienie WSA nie odzwierciedlało w pełni wszystkich 
argumentów uprzednio podniesionych przed NSA przez spółkę”. 
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Raport bieżący nr 56 
20 czerwca 2014 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu w związku z emisją akcji dla wspólników 
Metelem Holding Company Limited    
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 czerwca 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu 
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 czerwca 
2014 r., na mocy którego została wpisana do rejestru nowa wysokość kapitału zakładowego Spółki.  
 
Wpis do rejestru nowej wysokości kapitału zakładowego dotyczy 47.260.690 akcji serii I oraz 243.932.490 akcji serii              
J wyemitowanych i wydanych wspólnikom spółki Metelem Holding Company Limited, o wydaniu których Spółka 
poinformowała w raporcie bieżącym nr 45/2014. 
 
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło w dniu 14 maja 
2014 r., z chwilą zapisania nowych akcji na rachunkach papierów wartościowych nabywców akcji. Od chwili podwyższenia 
kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.581.840,64 zł i dzieli się na 639.546.016 akcji. Ogólna liczba głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 818.963.517. 
 
Rejestracja miała na celu zaktualizowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych dotyczących 
wielkości kapitału zakładowego Spółki oraz liczby reprezentujących go akcji.   
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Komunikat prasowy 
18 czerwca 2014 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HBO GO w dekoderach satelitarnych Cyfrowego Polsatu 
Na dekodery satelitarne Cyfrowego Polsatu wysłana została nowa wersja oprogramowania umożliwiająca abonentom 
dostęp do serwisu HBO GO. HBO GO to internetowy serwis wideo zawierający ponad dwa tysiące godzin filmów i seriali. 
Dodatkowo w czerwcu odblokowane zostaną premierowe, pierwsze odcinki seriali produkcji HBO: 23 czerwca „ Czystej 
krwi”, natomiast 30 czerwca nowej produkcji –  „Pozostawieni”. 
 
http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/282186/hbo-go-w-dekoderach-satelitarnych-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) 
 
 

16-06-2014 22,36 21,92 22,05 -2,43% 6 554 

17-06-2014 22,29 21,94 22,00 -0,23% 9 859 

18-06-2014 22,29 22,00 22,20 0,04% 6 143 

20-06-2014 23,41 22,20 22,89 3,11% 34 119 

23-06-2014 22,86 22,39 22,59 -1,31% 3 802 

24-06-2014 22,62 21,88 21,88 -3,14% 1 838 

25-06-2014 22,68 21,88 21,99 0,50% 8  641 

26-06-2014 22,50 22,10 22,20 0,95% 6 928 

27-06-2014 22,68 22,00 22,48 1,26% 8 654 
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