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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

1.02 Parkiet: Orange też może pójść do sądu po pieniądze 

Autor: ZIU 

Polska część globalnej firmy Alcatel-Lucent wystosował wobec 
Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych i jej spółki matki 
Hawe. Hawe poinformowało, że Alcatel domaga się od niego i ORSS 
(solidarnie) 56 mln zł i wystąpił o zapłatę tej kwoty do sądy, 
dochodząc w ten sposób zapłaty za infrastrukturę dostarczoną ORSS 
– głównemu wykonawcy i operatorowi podkarpackiej sieci.  

Zgodnie z komunikatem Hawe, ORSS zawezwała do próby ugodowej 
Alcatela, TP Teltech (grupa Orange) i Hawe, domagając się nieco 
ponad 36 mln zł tytułem „pokrycia kosztów utrzymania i eksploatacji 
sieci szerokopasmowej na terenie województwo podkarpackiego”. 

Zdaniem Orange Polska, zadania TP Teltech przy realizacji sieci na 
Podkarpaciu były określone w umowie i oczekiwania, aby grupa 
ponosiła koszty funkcjonowania ORSS, są niezrozumiałe. Nie jest 
wykluczone, że TP Teltech również będzie się domagał brakującej 
części zapłaty na drodze sądowej. 

Rzeczpospolita: Grupa Polsat może więcej 

Autor: ziu 

Grupa Polsat zakończyła refinansowanie 13,5 mld zł 
zadłużenia, jakie spółki wchodzące dziś w jej skład zaciągnęły 
m.in. na potrzeby przejęcia Polkomtelu. Zdaniem Konrada 
Księżopolskiego, analityka Haitong Bank, to największe 
refinansowanie jednej grupy kapitałowej w historii polskiego 
sektora bankowego.  

2.02 Dziennik Gazeta Prawna: Telefony wymykają się operatorom 

Autorzy: Patrycja Otto, Małgorzata Kwiatkowska 

2015 był kolejnym rokiem wzrostu popytu na smartfony ze strony 
sklepów. Z danych GfK Polonia wynika, że w handlu detalicznym 
klienci kupują tą drogą już 40% sprzedanych na rynku smartfonów. 
Analitycy prognozują, że w ciągu najbliższych 2-3 lat poza sieciami 
operatorów komórkowych może być sprzedawana już połowa 
smartfonów.  
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Ostatnim etapem refinansowania był wykup 
wysokooprocentowanych obligacji w euro i dolarach. Grupa 
podała, że dzięki zamianie długu na nowy w złotych 
zaoszczędzi rocznie 400 mln zł na odsetkach.  

 

2.02 Wśród powodów odpływu klientów do sklepów wymienia się m.in. 
rosnącą sprzedaż numerów i kart SIM bez telefonów. Specjaliście 
wskazują też na efekty zmian w księgowaniu sprzedaży telefonów 
przez operatorów, którzy obecnie promują sprzedaż telefonu na raty 
zamiast wliczania go w abonament. Powoduje to, że konsumenci 
porównują ceny telefonów w innych kanałach sprzedaży i kupują 
tam, gdzie jest najtaniej. Do tego ze względu na coraz lepsze 
parametry sprzętu nie ma potrzeby jego częstej wymiany.  

Operatorzy potwierdzają trend. W Orange oferty z telefonem 
stanowią większość sprzedaży, ale odsetek sprzedawanych ofert bez 
telefonów rośnie i kilka punktów procentowych rocznie.  

4.02 Rzeczpospolita: Pocztowy stempel za 2 mld zł 

Autor: Urszula Zielińska 

Ponieważ T-Mobile miałby zapłacić za dwa bloki z pasma 800 MHz 
(swój i kolejny uwolniony w efekcie rezygnacji NetNetu) w sumie 4 
mld zł, chciałby mieć pewność, że będzie mógł efektywnie korzystać 
z nabytych częstotliwości. To znaczy, że dwa bloki pasma 800 MHz 
powinny być zlokalizowane obok siebie. Tymczasem obok 
pierwszego bloku wygranego przez T-Mobile swój blok ma teraz Play 
– operatory musieliby zamienić się miejscami. UKE zaproponował 
rozwiązanie, w którym blok Playa leży między zasobami 
współpracujących Orange i T-Mobile. Według Adama Sawickiego, 
prezesa T-Mobile ta konfiguracja pociąga za sobą dodatkowe koszty 
dla jego spółki liczne w setkach milionów złotych.  
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4.02 Drugie rozwiązanie to takie, w którym blok po NetNecie trafia w ręce 
Playa. Według informacji „Rzeczpospolitej” Play ocenia jednak, że 
uwolniony blok jest obarczony wysokim ryzykiem. Wynika to z tego, 
że nie jest pewne, czy cofnięcie wniosku o rezerwację przez NetNet 
jest skuteczne. 

Parkiet: Analitycy: wyniki giganta pod kreską 

Autor: ziu 

Znacznego pogorszenia rentowności telekomu spodziewają się biura 
maklerskie po wynikach Orange Polska za IV kwartał 2015 r. Według 
średniej prognoz analityków przychody telekomu spadły w IV kw. 
2015 r. o 5,2%, a EBITDA okrojona z wpływu jednorazowych zdarzeń 
– o 15%. Ich zdaniem telekom zakończył kwartał z 2,92 mld zł 
przychodów, 0,72 mld zł EBITDA (marża spadła do ok. 24%, o ok. 3 
pp.) oraz 140 mln zł straty netto.  

Strata w ostatnim kwartale 2015 r. to efekt spadających przychodów, 
a jednocześnie zwiększonych wydatków na marketing oraz rezerw na 
odprawy dla pracowników objętych programem dobrowolnych 
odejść (ok. 90 mln zł wg. szacunków biur maklerskich).  

W ciągu 9 miesięcy wolne przepływy gotówkowe wyniosły 833 mln 
zł, a całoroczny cel mówi o ok. 900 mln zł. Telekom przed publikacją 
wyników zapłaci 3,2 mld zł z tytułu opłaty za rezerwację 
częstotliwości wylicytowanych w aukcji LTE. 
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5.02 Puls Biznesu: Zmiana na szczycie w Orange 

Autor: mzat 

Od maja nowym prezesem polskiego oddziału Orange będzie Jean-
François Fallacher. To menedżer od lat związany z Orange, od 2011 r. 
kierujący rumuńskim oddziałem grupy telekomunikacyjnej.  

Bruno Duthoit, który był prezesem od września 2013 r., zostanie 
zastępcą dyrektora wykonawczego ds. całej Europy Środkowej.  

Parkiet: Orange Polska 

Spółka odwoła się od wyroku sądu Unii Europejskiej, który 
podtrzymuje karę dla operatora w oryginalnej wysokości 127,6 mln 
euro. 
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Ostatnie wydarzenia 
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Raport bieżący nr 4 
1 lutego 2016 r.  

Umorzenie wszystkich niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z 
terminem zapadalności w 2020 roku wyemitowanych przez Eileme 2 AB (publ) – spółkę zależną Cyfrowego Polsatu  

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 1/2016 dotyczącego spłaty przez Eileme 2 
AB (publ) („Eileme 2”) – spółkę zależną Cyfrowego Polsatu całości zadłużenia z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę 
niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD z terminem 
zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu, odpowiednio, 11¾% dla transzy EUR oraz 11⅝% dla transzy USD (ang. EUR 
542,500,000 Senior Notes due 2020, $500,000,000 Senior Notes due 2020) („Obligacje HY”), Spółka informuje o 
umorzeniu wszystkich Obligacji HY w dniu dzisiejszym.  

 



Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-02-01 22,05 21,45 21,99 2,23% 9 774 

2016-02-02 22,15 21,54 21,54 -2,05% 7 360 

2016-02-03 21,88 21,15 21,30 -1,11% 14 030 

2016-02-04 21,87 21,47 21,63 1,55% 12 151 

2016-02-05 21,80 21,40 21,79 0,74% 8 428 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

15 – 29 lutego 2016 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2015 r. 

29 lutego 2016 r. Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r. 
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