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Rzeczpospolita 
14 maja 2018 r. 

 

Hurtowa bitwa o miliardy  
Autor: Urszula Zielińska 

Minął termin składania wniosków o dotacje do budowy sieci szerokopasmowego internetu w trzecim konkursie 
organizowanym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Dotacje w łącznej kwocie 1,94 mld zł, uzupełnione 15% 
wkładem własnym firm, mają na celu stworzenie infrastruktury docierającej do minimum 460 tys. gospodarstw domowych. 
Według „Rzeczpospolitej” konkursem zainteresowały się podmioty należące do zagranicznych funduszy infrastrukturalnych: 
Inea i Nexera.  

W konkursie nie wystartował Orange Polska, realizujący inwestycje w sieć światłowodową oraz projekty, na które pozyskał 
dotacje w poprzednich dwóch konkursach. Nie wystartowała w nim także Grupa Cyfrowy Polsat ani Netia, która wkrótce 
stanie się częścią tej grupy oraz T-Mobile. Natomiast na udział w konkursie zdecydował się Play, który wystąpił w nim 
samodzielnie oraz we współpracy z Grupą Inea. 

rpkom.pl 
14 maja 2018 r. 

 

Rośnie zasięg sieci LTE Advanced w Polsce 
Autor: Marta Rzeźnicka 

Grupa Cyfrowy Polsat poinformowała, że w zasięgu jej sieci LTE Advanced (komercyjnie nazywanej LTE Plus Advanced) 
znajduje się obecnie ponad 54% populacji kraju. 

Ponadto w ponad 300 miejscowościach prędkość sieci mobilnego internetu grupy mieści się w przedziale 300-500 Mb/s. 
Grupa Cyfrowy Polsat uzyskuje taką prędkość agregując trzy częstotliwości: 1800, 2100 oraz 2600 bądź 2600, 1800 i 800 
MHz. W pierwszym wariancie grupa stosuje również dodatkową technologię - modulację 256 QAM, pozwalającą 
przyspieszyć prędkość pobierania danych o 33%.  

T-Mobile Polska poinformował, że w zasięgu jego sieci LTE jest blisko 100% kraju, natomiast jego sieć LTE-A, obejmująca na 
koniec marca br. 4270 stacji bazowych, dociera do 46% populacji kraju. T-Mobile stosuje agregację 4 pasm z maksymalną 
prędkością przesyłania danych wynoszącą do 590 Mb/s. 

W przypadku Grupy Orange Polska zasięg sieci LTE wynosił na koniec marca br. 99,8% populacji, a zasięg sieci LTE-A - 44,5%. 
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rpkom.pl 
14 maja 2018 r. 

 

Wyniki Play Communications w I kwartale 2018 r.: duży wzrost kosztów roamingu krajowego  
Autor: Urszula Zielińska 

Play Communications odnotował w I kwartale br. 1,64 mld zł przychodów (+3,6% r/r), 518,4 mln zł skorygowanej EBITDA (-
8,1% r/r) oraz niecałe 153 mln zł zysku netto (+730% r/r).  

Spadek skorygowanej EBITDA był głównie wynikiem wprowadzenia regulacji Roam like at home oraz wyższych kosztów 
roamingu krajowego (64,2 mln zł, wzrost o 43%).  

Po pierwszym kwartale br. telekom pozostaje numerem jeden pod względem liczby użytkowników. Na koniec marca br. Play 
obsługiwał 15,176 mln kart SIM (-43 tys. k/k), 9,589 mln klientów abonamentowych (+160 tys. k/k) oraz 5,586 mln klientów 
pre-paid (-203 tys. k/k).  

Zarząd podtrzymał wszystkie krótko- i średnioterminowe cele, również te dotyczące dywidendy. 

Rzeczpospolita 
17 maja 2018 r. 

 

Energetyczny gigant chce budować internet 
Autor: Urszula Zielińska 

Według informacji „Rzeczpospolitej” w konkursie o unijne dotacje do budowy szerokopasmowego internetu wystartowała 
Grupa Tauron. Rzecznik spółki powiedział, że energetyczna grupa, w której akcjonariuszami są m.in. Skarb Państwa (30,1%) 
oraz KGHM (10,4%), jest zainteresowana budową sieci na swoim obszarze dystrybucyjnym, który obejmuje 18,5% 
powierzchni kraju. Są to województwa: małopolskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz częściowo: świętokrzyskie, 
podkarpackie i łódzkie. Łączna pula dotacji przeznaczona dla tych województw przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 
organizatora trzeciego już konkursu na dotacje do budowy internetu, wynosi prawie 560 mln zł.  

Rzecznik spółki nie powiedział, o jaką pulę stara się grupa. Stwierdził natomiast, że działania związane z budową sieci 
internetu wpisują się w optymalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury światłowodowej oraz ambicję poszerzenia 
portfela świadczonych usług. Tauron sprzedaje energię elektryczną w pakietach m.in. z gazem i urządzeniami 
elektronicznymi dla tzw. Inteligentnego domu.  
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rpkom.pl 
17 maja 2018 r. 

Orange: 18 czerwca dopłaty do roamingu UE dla użytkowników pre-paid  
Autor: Urszula Zielińska 

Rzecznik Orange Polska poinformował, że od 18 czerwca użytkownicy taryf na kartę Orange i nju korzystający z usług 
roamingowych na terenie UE będą obciążeni opłatą roamingową. Opłata wyniesie 5 gr za minutę połączenia wykonanego, 2 
gr za minutę połączenia odebranego, 1 gr za wysłany SMS oraz niecały grosz za MMS lub megabajt transmisji danych. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał zgodę na pobieranie dodatkowych opłat za usługi w roamingu UE kilkunastu 
operatorom, w tym Polkomtelowi (operator sieci Plus) oraz P4 (Play). Dotychczas jedyną dużą siecią, która zastosowała 
dopłaty był Play. 

Strata Orange Polska z tytułu roamingu w UE wyniosła w I kwartale br. 15 mln zł. 

Parkiet 
18 maja 2018 r. 

 

Rząd nie mówi jednym głosem o projekcie  
Autor: ZIU 

W kwietniu br. zakończyły się publiczne konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe nowelizacji prawa telekomunikacyjnego 
i jednocześnie ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja ma być z jednej strony odpowiedzią na wezwanie Komisji 
Europejskiej do usunięcia uchybień, a z drugiej dać dodatkowe uprawnienia prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
do przydzielania częstotliwości radiowych.  

Ministerstwo Cyfryzacji, autor projektu nowelizacji, nie podsumowało jeszcze wyników konsultacji. Zdaniem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych należałoby uściślić zapisy dotyczące prawa prezesa UKE do wprowadzania zmian w rezerwacji bez 
konsultacji publicznych. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uważa z kolei, że jedno z proponowanych uprawnień 
prezesa UKE, tj. prawo do wprowadzania zmian w rezerwacjach, gdy wymaga tego dbałość o ład w gospodarce 
częstotliwościami i efektywne ich wykorzystanie, może zagrażać przedsiębiorcom posiadającym rezerwacje częstotliwości.  



Przegląd prasy 

5 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu                            14 – 20 maja 2018  
 
 

Plus Biznesu 
20 maja 2018 r. 

 

Orange chce mieć Orange Bank 
Autor: Eugeniusz Twaróg 

W marcu rada nadzorcza mBanku podjęła uchwałę, w której daje zarządowi wolną rękę w podjęciu decyzji o rozwiązaniu 
umowy inwestycyjnej z Orange Polska, zawartej w 2014 r. Oficjalnie strony zapewniają, że w sprawie wspólnego projektu 
nie zmieniło się nic, jednak z nieoficjalnych informacji dziennika „Puls Biznesu” wynika jednak, że projekt jest już martwy. Do 
rozstania dąży głównie mBank, rozczarowany wynikami współpracy. Zamiast miliona klientów, jest ich 440 tys., w czym 
część to martwe dusze. Strony nie podają wyników finansowych, ale są one jeszcze skromniejsze niż osiągnięcia na polu 
liczby klientów. Wg dziennika do wypowiedzenia umowy może dojść jeszcze w tym roku.  

Jak wynika z zatwierdzonej w ostatnich tygodniach nowej strategii dla usług finansowych, Orange pracuje nad budową 
własnego banku. We Francji już od jesieni 2017 r. działa Orange Bank, licencjonowana instytucja należąca do operatora, 
dostępna wyłącznie w kanale mobilnym. Według informacji Pulsu Biznesu, w Polsce miałby powstać w perspektywie 
kilkunastu-kilkudziesięciu miesięcy, jako Orange Bank, lub Bank Orange. Zdaniem jednego z rozmówców dziennika to, czy 
bank powstanie, zależy od efektów eksperymentu we Francji. Trudno powiedzieć, jakie są szanse nowego biznesu, ponieważ 
na świecie nie ma banków telekomowych. Są partnerstwa podobne jak w Polsce, ale żaden operator nie otworzył własnego 
banku. 

Na polskim rynku oprócz tandemu Orange-mBank działają jeszcze dwa sojusze bankowo-telekomunikacyjne: Plus Bank i 
Plus, choć tu mamy do czynienia z konglomeratem spółek z jednej rodziny oraz T-Mobile z Alior Bankiem.  
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Raport bieżący nr 17 

14 maja 2018 r. 

Ziszczenie się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. oraz podjęcie 
decyzji o nabywaniu akcji przez podmioty nabywające akcje w Wezwaniu  

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”) informuje, w związku z ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017 r. przez 
Cyfrowy Polsat na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 512 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 
września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, 
szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 
1748) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. („Spółka”, „Wezwanie”), że do końca okresu 
przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie, tj. do dnia 14 maja 2018 r., spośród warunków zastrzeżonych w 
treści Wezwania: 

• ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 29 Wezwania, tj. Cyfrowy Polsat otrzymał bezwarunkową zgodę Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Cyfrowy 
Polsat kontroli nad Spółką, o czym Cyfrowy Polsat poinformował w dniu 11 maja 2018 r.; 

• ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 podpunkt (a) Wezwania, tj. walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę 
w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia wszystkich akcji własnych posiadanych 
przez Spółkę w liczbie 13.102.314 (trzynastu milionów stu dwóch tysięcy trzystu czternastu) akcji Spółki, 
reprezentujących 3,76% kapitału zakładowego Spółki, o czym Cyfrowy Polsat poinformował w dniu 31 stycznia 2018 
r.; 

• nie ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 podpunkt (b) Wezwania, tj. rada nadzorcza Spółki nie podjęła 
uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zarejestrowaną przez właściwy sąd 
rejestrowy zmianę kapitału zakładowego Spółki wynikającą z obniżenia kapitału zakładowego Spółki; 

• ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 podpunkt (c) Wezwania, tj. do dnia zakończenia przyjmowania zapisów 
na akcje Spółki w Wezwaniu nie odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie Spółki, a więc nie podjęto też uchwał w 
przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 
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Raport bieżący nr 17 

14 maja 2018 r. 

Podmioty nabywające akcje w Wezwaniu tj. Cyfrowy Polsat oraz Karswell Limited podjęły decyzję o nabyciu akcji Spółki 
w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się wskazanego wyżej warunku zastrzeżonego w treści Wezwania.  

O ogłoszeniu Wezwania Cyfrowy Polsat informował w raporcie bieżącym nr 26/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.  

Pełna treść komunikatu została opublikowana w serwisie PAP. 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-05-14 26,30 25,58 25,70 -0,77% 7,18 

2018-05-15 26,60 25,78 26,44 2,88% 27,38 

2018-05-16 26,50 25,52 26,02 -1,59% 15,48 

2018-05-17 26,42 25,42 25,50 -2,00% 12,08 

2018-05-18 26,00 24,56 24,62 -3,45% 9,24 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

9 – 23 sierpnia 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2018 r. 

23 sierpnia 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. 

25 października – 8 listopada 
2018 r.  

Okres zamknięty przed publikacją wyników  za III kwartał 2018 r. 

8 listopada 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 
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