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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

Parkiet: Operator zintegrowany, czyli czy taka strategia ma 
przyszłość 

Autor: Urszula Zielińska 

Sprzedaż usług telekomunikacyjnych i płatnej telewizji w 
pakietach, nawet z rabatem, to dobry kierunek, jeśli 
operatorzy chcą bronić przychodów i marż - mówią eksperci. 
Orange Polska chce, aby jej przychody i EBITDA zaczęły 
rosnąć w 2018r. dzięki konwergencji, zapewnieniu najlepszej 
jakości usług, zarówno w technologiach mobilnych, jak i 
stacjonarnych. W końcu marca 2016 r. 766 tys. klientów 
Orange korzystało z pakietu usług, a łączna liczba usług, z 
których korzystają ci klienci przekroczyła 3,3 mln.  

Z kolei Cyfrowy Polsat jest jedynym operatorem multiplay z 
tak kompleksową ofertą poza obszarami wielkomiejskimi. W 
ciągu dwóch lat od startu do programu usług łączonych 
smartDOM dołączyło ok. 1,1 mln klientów, a łączna liczba 
usług kontraktowych posiadanych przez tę grupę klientów 
wynosi 3,22 mln. Na ten rok celem jest pozyskanie kolejnych 
400 tys. klientów smartDOM. 

Zdaniem Małgorzaty Żelazko, analityka w DM PKO BP, 
strategia operatora zintegrowanego, konwergentnego, to 
odpowiedź, nie tylko w Polsce, na zmieniający się rynek i 
oczekiwania klientów. Konrad Księżopolski, dyrektor działu 
analiz w Haitong Banku, potwierdza, że te strategie bronią 
przychodów i marż operatora w dłuższym terminie. Sprzedaż 
usług z rabatem jest dobrym pomysłem pod warunkiem, że 
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pomaga pozyskać klienta na dłuższy okres i sprzeda mu 
większą liczbę usług. Księżopolski uważa, że dodawanie usług 
jest też próbą zmniejszenia kosztu utrzymania klienta, a 
usługą, wokół której najłatwiej jest budować przewagę, jest 
płatna telewizja. Dlatego w jego ocenie lepszych efektów 
strategii operatora zintegrowanego można spodziewać się 
po Cyfrowym Polsacie.  

18.06 

21.06 Rzeczpospolita: „Trzymaj” Netię 

Analitycy DM PKO BP wycenili akcje Netii na 5,1 zł, obniżające 
zalecenie dla spółki do „trzymaj” z „kupuj”. W poniedziałek 
handlowano nimi na GPW po ok. 4,36 zł. W ocenie ekspertów biura, 
inwestując w sieć NGA, Netia wykonuje kosztowny skok do przodu, 
który ma zapewnić w przyszłości utrzymanie się na rynku dzięki 
przychodom z szybkiej transmisji danych. Jednak wysokie wydatki 
inwestycyjne i znajdujące się w trendzie spadkowym przychody z 
telefonii stacjonarnej nie rokują dobrze na zwiększenie wypłat dla 
akcjonariuszy w najbliższych kilku latach.  

23.06 Rzeczpospolita: Orange: milion domów w zasięgu FTTH 

Autor: ziu 

Orange zwiększył zasięg rozbudowywanej sieci FTTH do 1 mln 
gospodarstw domowych, co oznacza 2-3 mln osób. W niecały 
kwartał telekom zwiększył zasięg sieci o ok. 180 tys. gospodarstw 
przyspieszając budowę w porównaniu z wynikami osiągniętymi w 
pierwszym kwartale. Prezes Orange Polska, Jean-François Fallacher, 
podtrzymał, że do końca roku w zasięgu sieci światłowodowej  grupy  
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23.06 będzie 1,5 mln gospodarstw, a do końca 2018 r. – 3,5 mln.  

Operator nie ujawnia, ilu abonentów światłowodowego dostępu do 
tej pory zakupiło usługę. Według szacunków dziennika, jest ich 
obecnie ok. 40 tys. wobec 27 tys. na koniec marca. W sumie w 
światłowody w latach 2015 – 2018 Orange chce zainwestować 2,2 
mld zł.  

24.06 Rzeczpospolita: Finał aukcji LTE przynosi 2 mld zł 

Autor: Urszula Zielińska 

Magdalena Gaj, prezes UKE, wydała zwycięzcom aukcji LTE 
ostateczne rezerwacje częstotliwości 800 MHz i 2600 MHz, 
rozstrzygając jednocześnie, w jaki sposób ułożone będą bloki pasma 
800 MHz.  

Regulator częściowo spełnił oczekiwania T-Mobile, który 
zadeklarował, że weźmie zwolniony blok 800 MHz pod warunkiem, 
że jego dwa bloki będą ułożone obok siebie i obok bloków Orange. T-
Mobile dostał sąsiadujące bloki, ale nie przylegają one do zasobów 
Orange. T-Mobile oświadczył, że zapłaci 2 mld zł za drugi blok. 
Operator będzie musiał dodatkowo zainwestować 200 mln zł w 
infrastrukturę, bo zbudowana z Orange sieć masztów i nadajników 
nie była zaprojektowana na taką ewentualność.  

Play także zaakceptował decyzję UKE. Choć firma musi zmienić 
ustawienie nadajników i wydać więcej, nie zmienia to 
harmonogramu inwestycji w rozwój sieci.  
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-06-20 21,26 20,36 21,26 5,82% 10 796 

2016-06-21 21,50 20,77 21,50 1,13% 12 228 

2016-06-22 21,55 21,06 21,40 -0,47% 8 837 

2016-06-23 22,01 21,30 21,55 0,70% 5 799 

2016-06-24 21,60 19,60 21,25 -1,39% 14 125 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

27-28 czerwca 2016 r.  UBS EMEA One-on-One Conference 2016 (Londyn) 

11 – 25 sierpnia 2016 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2016 r. 

25 sierpnia 2016 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. 
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