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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

4.05 Rzeczpospolita: T-Mobile testuje konkurentów 

Autor: Urszula Zielińska 

Testy, po których abonament i smartfon można zmienić, a z mobilnego 
internetu zrezygnować, to w tym roku przewodni temat w komunikacji 
sieci komórkowych. T-Mobile chce jednym ruchem poprawić swoje 
wyniki przenoszenia numerów i rozpocząć nową erę w budowie 
wizerunku firmy. Oferuje w abonamencie za 10 zł pakiet usług 
nielimitowanych na 4 miesiące z opcją rezygnacji w każdym 
momencie.  

Jeśli za ciosem pójdą pozostałe telekomy, możemy mieć do czynienia z 
krótkoterminową przecenę relatywnie niewielkiego, ale istotnego 
fragmentu rynku. Adam Sawicki, prezes T-Mobile Polska, zapewnia, że 
nie chce kolejnej wojny cenowej.  

Parkiet: Duthoit przekazał stery Fallacherowi 

Autor: ziu 

Od 1 maja Orange Polska ma nowego prezesa. Bruna Duthoita zastąpił 
49-letni Jean-François Fallacher, ostatnio prezes Orange Rumunia. 
Czas prezesury Duthoita to dla Orange Polska okres pokoju w relacjach 
z największym operatorem alternatywnym – Netią, zwalniania 
telekomu z regulacji, aukcji LTE, w której telekom wygrał 2 bloki 800 
MHz i wyłożył w sumie 3,17 mld zł, oraz decyzji o przeznaczeniu 2,4 
mld zł na inwestycje w łącza światłowodowe.  

Można założyć, że Fallacher wprowadzi w polskiej spółce zmiany, które 
upodobnią ją do „challengera”. Konrad Księżopolski, analityk Haitong 
Banku, uważa, że powinno to dotyczyć sfery marketingu, który jest w 
Polsce bardzo ważny.  
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4.05 Kierując Orange Rumunia, Fallacher podkreślał jakość sieci mobilnego 
internetu oraz chciał wprowadzić ofertę konwergentną, tj. łączącą 
technologie mobilną i stacjonarną. W Polsce będzie mógł wdrożyć 
swoje pomysły, tym bardziej, że Orange Polska ma już 766 tys. 
abonentów oferty konwergentnej.  

Rzeczpospolita: Nowy multipleks naziemnej telewizji wciąż bez daty 
startu 

Autor: ele 

Nie wiadomo, kiedy wystartuje multipleks ósmy (MUX-8) naziemnej 
telewizji, ani jaki będzie docelowy skład pakietu nowych kanałów (TVP 
nie podała oficjalnie, jakie będzie nadawała kanały w ramach nowego 
pakietu cyfrowych stacji). Nie wiadomo też, czy Emitel na pewno 
pozostanie operatorem technicznym tego pakietu, bo w Urzędzie 
Komunikacji Elektronicznej trwa postępowanie odwoławcze w tej 
sprawie, zainicjowane przez konkurenta Emitela w konkursie MUX-8 – 
Polski Operator Telewizyjny. Przedstawiciele POT tłumaczą, że chcą, 
aby rynek operatorów był zdywersyfikowany, a dziś panuje na nim 
monopol.  

Emitel ma zapisany w otrzymanej koncesji obowiązkowy termin 
uruchomienia swojej usługi (upływa w grudniu tego roku), więc już 
teraz inwestuje miliony złotych w infrastrukturę konieczną do 
nadawania kanałów z nowego pakietu. W lipcu 2016 r. multipleks ma 
obejmować zasięgiem 60% kraju a na przełomie 2016/2017 – 95%. 
Zgodnie z wymogami koncesji, Emitel zamierza bezpłatnie umożliwić 
nadawcom z nowego pakietu zamieszczanie materiałów wideo na 
żądanie. 
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5.05 Parkiet: T-Mobile kontra Play, Cyfrowy Polsat kontra Orange 

Autor: ziu 

T-Mobile Polska zaraportował na koniec I kw. 2016 r. 11,82 mln 
aktywnych kart SIM, tj. o 235 tys. mniej niż w grudniu 2015 r. i o 3,97 
mln mniej niż przed rokiem. Jest to wynik najniższy na tle pozostałych 
trzech operatorów mobilnych działających w Polsce. Numerem jeden 
pod względem aktywnych kart SIM pozostaje Orange, który po I kw. 
obsługiwał 16,26 mln kart SIM, o 358 tys. więcej niż w grudniu.  

W T-Mobile ubyło zarówno aktywacji abonamentowych (o 59 tys. do 
6,518 mln), jak i korzystających z usług na kartę (o 184 tys. do 5,3 
mln). Przychody T-Mobile urosły o 2,9%, do blisko 1,65 mld, ale dzięki 
nieco wyższym wpływom z usług stacjonarnych, sprzedaży 
smartfonów oraz hurtowym wpływom. Marża EBITDA obniżyła się do 
31,7%. Widać także zwyżki statystyk klientów usług stacjonarnych, 
choć baza pozostaje niewielka. Adam Sawicki, prezes T-Mobile, uważa 
jednak, że konwergencja jako sposób na zahamowanie spadków 
przychodów operatorów komórkowych w Polsce nie sprawdzi się 
szybko, bo mobilny operator, aby zbudować pakiet, musiałby dokonać 
wielu przejęć.  

Rzeczpospolita: Właściciel nc+ z nowymi pomysłami 

z Manuelem Rougeron, prezesem platformy cyfrowej nc+ rozmawiała 
Magdalena Lemańska 

Manuel Rougeron uajwnił, że z usługi nc+ GO, uruchomionej w 
styczniu br., korzysta już ok. 200 tys. klientów (ok. 10% abonentów 
nc+) i liczba ta szybko rośnie. Rougeron dodał, że polski widz korzysta z 
niej inaczej, niż oczekiwała firma – woli streamingowane tradycyjne  
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5.05 kanały telewizyjne od treści na żądanie. Przyznał także, że 
uruchomienie usługi nc+ GO pozytywnie przełożyło się na wskaźnik 
odłączeń.  

Rougeron potwierdził plany uruchomienia niezależnego od nc+ 
serwisu wideo na żądanie, adresowanego głównie do młodszych 
użytkowników i tzw. cord cutters. Usługa będzie działała pod nową 
marką a jej start planowany jest na czwarty kwartał tego roku lub 
pierwszy kwartał przyszłego.  

Jednocześnie Rougeron podkreślił, że w przeciwieństwie do 
konkurencji, platforma nie zamierza rozwijać się w obszarach 
niepołączonych z działalnością podstawową. Niemniej jednak 
planowane jest uruchomienie usługi dostępu do szerokopasmowego 
mobilnego internetu nc+ Internet bazującej na sieci Play i połączonej z 
ofertą premium TV. Utrzymywane jest także strategiczne partnerstwo 
z Orange.  

Parkiet: Będzie przymusowy wykup 

Autor: ziu 

Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus należący do 
Cyfrowego Polsatu, zdradził intencje wobec Midasa. Po tym, 
gdy odkupił od głównego akcjonariusza i giełdowych graczy 
w sumie ponad 93% akcji, zamierza przeprowadzić 
przymusowy wykup pozostałych akcjonariuszy i wycofać 
Midasa z warszawskiej giełdy. Nie pojawiło się jeszcze 
ogłoszenie precyzujące, kiedy nastąpić ma tzw. „wyciskanie” 

6.05 
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mniejszościowych akcjonariuszy. Zgodnie z ustawą o ofercie 
publicznej podmiot, który przekroczył 90-proc. udział w 
kapitale giełdowej spółki, ma trzy miesiące od tej chwili na 
podjęcie stosownych kroków. Cena walorów w wykupie 
przymusowym nie może być niższa niż w ostatnim 
wezwaniu.  

6.05 
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Ostatnie wydarzenia 
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Raport bieżący nr 11 
5 maja 2016 r. 

Informacja o zamiarze nabycia akcji Midas S.A. w drodze przymusowego wykupu 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 maja 2016 r. Zarząd Polkomtel sp. z o.o. 
(„Polkomtel”), spółki pośrednio zależnej od Spółki, podjął uchwałę w sprawie nabycia do 100% akcji Midas S.A. 
(„Midas”) („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą Polkomtel podejmie działania mające na celu ogłoszenie i przeprowadzenie 
żądania sprzedaży akcji Midasa w ramach przymusowego wykupu, w tym ustanowienie wymaganego prawem 
zabezpieczenia oraz działania mające na celu zniesienie dematerializacji akcji Midasa i wycofanie akcji Midasa z obrotu 
na rynku regulowanym. 

 



Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-05-02 24,60 24,24 24,49 0,86% 3 430 

2016-05-03 - - - - - 

2016-05-04 24,45 23,66 23,92 -2,33% 9 464 

2016-05-05 23,90 23,11 23,23 -2,88% 5 173 

2016-05-06 23,64 23,13 23,52 1,25% 4 761 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

28 kwietnia – 12 maja 2016 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2016 r.  

12 maja 2016 r.  

Publikacja wyników rocznych za I kw. 2016 r.  

Harmonogram publikacji: 

7:00                    Publikacja raportu rocznego w systemie ESPI 

8:00                    Publikacja raportu rocznego na naszej stronie internetowej         
                            http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow  

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami (Radisson Blu Centrum Hotel, sala Polonia 3, piętro 1,       
                            ul. Grzybowska 24, Warszawa) 

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami 

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami 

Szczegóły telekonferencji: 

Data:                          12 maja 2016 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:      96421126#  

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

https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135301092
&PIN=96421126 

16 maja 2016 r.  Ipopema/GPW/Auerbach Grayson: Poland Capital Markets Day, Nowy Jork 
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