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telko.in 
24 października 2017 r. 

 

GUS: 52,2 mln klientów płaciło w końcu września za usługi komórkowe 
Autor: Marek Jaślan 

Liczba abonentów i użytkowników (klienci pre-paid) telefonii komórkowej wyniosła na koniec września 52,2 mln i 
była o 7,2% niższa niż w końcu września 2016 roku i 4,8% niższa niż w końcu grudnia – podał Główny Urząd 
Statystyczny.  

Liczba abonentów wzrosła w skali roku o 7,6% (do 33,8 mln), a liczba użytkowników pre-paid obniżyła się o 25,9% 
(do 18,4 mln). Na 100 mieszkańców w końcu września przypadało 135,8 abonentów i użytkowników wobec 146,3 
przed rokiem oraz 142,5 w końcu grudnia. 

Parkiet 
27 października 2017 r. 

Orange i Netia już nie wojują o klientów ceną 
Autor: Urszula Zielińska 

Według Jean-François Fallachera, prezesa Orange Polska, w minionym kwartale zysk EBITDA grupy byłby wyższy niż 
rok wcześniej, gdyby nie obowiązująca od czerwca zasada roam like at home. Przez tani roamingu telekom stracił w 
III kw. 73 mln zł, czyli więcej, niż wcześniej szacował zarząd (ok. 50 mln zł). Wiadomo, że tak jak inni gracze, także 
Orange zwrócił się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zgodę na popieranie dopłat do roamingu. 

Część straty na roamingu telekom nadrobił dzięki ograniczeniu skali rabatów i promocji, wyrównaniu cen internetu 
w górę oraz sprzedaży droższych smartfonów i braku subsydiów. Podobną strategię widać w Netii. Spółka nie 
przecenia ofert na rynku B2C, jednak na rynku B2B konkurencja jest trudniejsza. Dlatego Netia pracuje nad 
stworzeniem usług nietypowych, które byłyby nieporównywalne z ofertą konkurencji pod względem ceny.  

Zarówno Orange jak i Netia modernizują sieci dostępu do internetu. Orange w ciągu roku podwoił liczbę abonentów 
FTTH do 176 tys., a zasięg sieci telekomu wynosi obecnie 2,2 mln domów. Prezes Netii, Katarzyna Iwuć przyznała, że 
plan inwestycyjny spółka będzie realizowała dłużej niż trzy lata. W zasięgu szybciej sieci dostępowej Netii jest 
obecnie 215 tys. domów, a do roku ma ich być 300 tys. na 1,5 mln objętych planem.  

Po 9 miesiącach tego roku Netia ma 1,08 mld zł przychodów (-6,1% r/r) i 41,5 mln zł zysku netto (+37%). Orange 
Polska miał zaś 8,47 mld zł przychodów (-1%) i 138 mln zł zysku netto (-9,2%).  
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Komunikat prasowy 
25 października 2017 r. 
 

Internet LTE Plusa i Cyfrowego Polsatu przyspieszył   

Grupa Cyfrowy Polsat z sukcesem wdrożyła kolejne nowe rozwiązania technologiczne, dzięki którym mobilny 
Internet jest jeszcze szybszy i stabilny, a sieć ma większą pojemność. Pierwszym polskim miastem, którego 
mieszkańcy mogą korzystać z najnowocześniejszych obecnie technologii jest Białystok. To właśnie tu dokonano 
pierwszej agregacji pasm w trzech częstotliwościach 1800 MHz, 2100 MHz oraz 2600 MHz o łącznej szerokości 50 
MHz. Uruchomiono także modulację 256 QAM, co pozwala na uzyskanie transferu danych szybszego nawet o 33%, a 
na częstotliwości 2600 MHZ zaimplementowano również MIMO 4x4, dzięki czemu prędkość Internetu w tym paśmie 
jest teraz nawet dwukrotnie większa. Od teraz maksymalna prędkość pobierania danych w sieci LTE Plus Advanced 
to 498 Mb/s. 

Czytaj więcej>> 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2017-10-23 24,82 24,35 24,39 -0,12% 11,31 

2017-10-24 24,65 24,30 24,31 -0,33% 9,95 

2017-10-25 24,69 24,40 24,50 0,78% 9,48 

2017-10-26 25,42 24,51 25,42 3,76% 12,62 

2017-10-27 25,99 25,32 25,96 2,12% 11,80 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

26 października – 9 listopada 2017 r. Okres zamknięty przez publikacją wyników za III kw. 2017 r. 

9 listopada 2017 r. 

Publikacja wyników kwartalnych za  III kwartał 2017 r.  

Harmonogram publikacji: 

7:00                    Publikacja raportu kwartalnego w systemie ESPI 

8:00                    Publikacja raportu kwartalnego oraz dodatkowych materiałów na stronie internetowej         
                            http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow  

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami (Hotel InterContinental, sala Hemisphere, piętro -1 
                            ul. Emilii Plater 49, Warszawa)   

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami 

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami w języku angielskim 

Szczegóły telekonferencji: 

Data:                         9 listopada 2017 r. 

Godzina:                   16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork) 

Numer telefonu:      +44 203 043 2440 (międzynarodowy); 

                                   22 295 35 28 (Polska) 

Kod konferencji:      51586369#  

Aby śledzić prezentację podczas telekonferencji na dedykowanej platformie, należy kliknąć TUTAJ, a 
następnie zalogować się jako uczestnik telekonferencji podając imię i nazwisko.  
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