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Rp.pl 
8 kwietnia 2019 r. 
 

Operatorzy telekomunikacyjni - od kogo i do kogo uciekają klienci? 
Autor: Urszula Zielińska 

Z raportu opublikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wynika, że w pierwszym kwartale 2019 roku 
przeniesiono 429,3 tys. numerów komórkowych (-18,3% r/r) oraz 246,5 tys. numerów stacjonarnych (+90% r/r). 

Najlepszy rezultat przenosin może odnotowało Premium Mobile (wirtualny operator działający na sieci 
Polkomtela), który w pierwszym kwartale br. pozyskał netto 17,6 tys. numerów mobilnych. Na drugim miejscu 
znalazł się Plus, który zdobył 8,34 tys. numerów komórkowych netto. Trzecie miejsce zajął Nc+, MVNO sieci P4, 
który przekonał do swoich usług komórkowych 3,3 tys. użytkowników netto. 

Pozostali trzej najwięksi operatorzy mobilni znaleźli się nieco pod kreską. T-Mobile straciło netto w pierwszym 
kwartale 2019 r. 6,56 tys. numerów mobilnych, Orange Polska - 14,1 tys., a od Play odeszło 20,4 tys. numerów 
komórkowych.  

Telko.in 
10 kwietnia 2019 r. 
 

9 mln zł na obsługę Funduszu Szerokopasmowego 
Autor: Łukasz Dec 

Ministerstwo Cyfryzacji przyjęto poprawki do projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (tzw. megaustawa).  

Jedną z najważniejszych poprawek wprowadzonych podczas uzgodnień międzyresortowych jest korekta źródeł 
finansowania Funduszu Szerokopasmowego. Urząd Komunikacji Elektronicznej wskazał, że według prawa i norm 
europejskich z listy źródeł powinna być usunięta roczna opłata telekomunikacyjna, która ma służyć finansowaniu 
organów nadzorujących rynek telekomunikacyjny, tj. UKE i Ministerstwa ds. Cyfryzacji. 

Na skutek tej zmiany Fundusz Szerokopasmowy zostanie ograniczony o blisko 20 mln zł, tj. ok. 10 % planowanych 
średnich wpływów. 
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Rp.pl 
11 kwietnia 2019 r. 
 

T-Mobile pozwał Playa za mówienie o sieci 5G Ready 
Autor: Urszula Zielińska 

T-Mobile wystąpił do sądu o zakaz używania przez P4, operatora sieci Play, zwrotu „5G Ready”. Orange oraz 
Cyfrowy Polsat również krytykowały powyższe sformułowanie, wykorzystywane przez Play w kampanii reklamowej. 

Według portalu Telko.in sąd wydał tymczasowy zakaz prowadzenia kampanii. Jednak do czasu uprawomocnienia 
postanowienia P4 nie musi dostosowywać się do wyroku. 

T-Mobile zarzuca sieci Play nieuczciwą konkurencję poprzez sugerowanie, że operator oferuje coś, czego nie mają 
inne telekomy. 

Od strony technicznej „5G Ready” oznacza w przypadku Play technologię LTE Advanced.  

Konkurenci komentują, że przy takiej definicji oni także dysponują sieciami 5G Ready. Grupa Polsat nazwała w tym 
kontekście swoją sieć nawet „5G-Super Ready”. 

 

Telko.in 
12 kwietnia 2019 r. 
 

8 tys. testerów Play TV. Operator rusza z ofertą  
Autor: Łukasz Dec 

Play wystartował z komercyjną usługą TV opartą o boks AndroidTV oraz aplikację PlayNow. 

Operator oferuje 24 miesięczną umowę, z miesięcznym okresem try&buy. Przez trzy miesiące użytkownik nie płaci 
za usługę, a przez pozostałe 21 miesięcy płaci 20 zł (gdy jest klientem sieci i abonuje aplikację PlayNow) lub 35 zł 
(jeśli jest klientem innego operatora). 

Play w dalszym ciągu nie może zaoferować we własnych pakietach trzech głównych stacji TV (TVP, TVN, Polsat), 
umożliwiając dostęp do nich poprzez podłączenie IP boksa do anteny DVB-T. 

Z testowej wersji usługi telewizyjnej korzysta ok. 8 tys. klientów. Przez 6 miesięcy nie płacą oni za usługę, a po tym 
okresie mają opcję rezygnacji bez konsekwencji. 
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Telko.in 
12 kwietnia 2019 r. 
 

Parkiet: Play wypłaci dywidendę okresową brutto w wys. 1,45 zł na akcję 
Autor: PARKIET, S.K. 

Zarząd spółki Play Communications ogłosił wypłatę dywidendy okresowej brutto (gross interim dividend) w wysokości 
1,45 zł na akcję. Dzień ustalenia praw do dywidendy, będący równocześnie dniem wypłaty dywidendy, to 2 maja 
2019 r. 

W ubiegłym roku Play wypłacił dywidendę w wysokości 2,57 zł na akcję. 
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Raport bieżący 10/2019 
10 kwietnia 2019 r. 
 

Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju 

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub 
jest niedozwolone. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 10 kwietnia 2019 r. Umowy Ramowej (ang. 
Framework Agreement) („Umowa Ramowa”) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”). 

Zawarcie Umowy Ramowej jest związane z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać 
wyemitowane przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 
obligacji w wysokości 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) złotych („Program”), o utworzeniu którego Spółka 
poinformowała w raporcie bieżącym nr 8/2019 z dnia 25 marca 2019 r. 

Zawarcie Umowy Ramowej nie rodzi po stronie EBOR kontraktowego obowiązku nabycia obligacji Spółki, które mogą 
zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu. Spółka nie zobowiązała się również wobec EBOR do 
dokonania emisji obligacji w ramach Programu. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji w ramach 
Programu oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o 
czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. 

W Umowie Ramowej Spółka zobowiązała się do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez EBOR 
(EBRD Designated Performance Requirements) oraz wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR. Umowa Ramowa określa 
również zobowiązania Spółki, w szczególności w zakresie ponoszenia w okresie siedmiu lat od dnia ewentualnego 
nabycia obligacji Spółki przez EBOR, wydatków inwestycyjnych na zwiększenie efektywności energetycznej w Polsce w 
kwocie nie mniejszej niż 50% łącznej wartości nominalnej obligacji Spółki, które zostałyby nabyte przez EBOR. 

Na zasadach w niej określonych, Umowa Ramowa wygaśnie w przypadku nienabycia jakichkolwiek obligacji Spółki 
przez EBOR, jak również zmniejszenia stanu posiadania obligacji Spółki przez EBOR poniżej wartości wskazanej w 
Umowie Ramowej. 

Czytaj więcej>> 

 

 

http://grupapolsat.pl/pl/archive/zawarcie-umowy-ramowej-ang-framework-agreement-z-europejskim-bankiem-odbudowy-rozwoju-0/


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-04-08 25,62 25,12 25,50 0,47% 4,02 

2019-04-09 25,76 25,16 25,42 -0,31% 6,66 

2019-04-10 26,24 25,48 25,88 1,81% 16,17 

2019-04-11 26,18 25,60 25,82 -0,23% 3,46 

2019-04-12 26,04 25,54 25,54 -1,08% 2,71 
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30 kwietnia  – 14 maja 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2019 r. 

14 maja 2019 r. Raport kwartalny za I kw. 2019 r. 

17 maja 2019 r. Dzień Inwestora: Telekomunikacja, Media, IT, Warszawa, DM PKO BP 

15 – 29 sierpnia 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2019 r. 

29 sierpnia 2019 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. 

24 października – 7 listopada 
2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2019 r. 

7 listopada 2019 r. Raport kwartalny za III kw. 2019 r. 
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