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UKE zaprezentował podział pasma C. Najcenniejszy blok A? 
Autor: Łukasz Dec 

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprezentował koncepcję podziału zasobów radiowych w paśmie 3,4-3,8 GHz na 
bloki, jakie zamierza rozdysponować w przyszłym roku w aukcji częstotliwości. 

Regulator planuje przydzielić uczestnikom postępowania w paśmie C cztery bloki po 80 MHz. Jeden blok 80 MHz 
miałby być pozostawiony do wykorzystania przez lokalnych użytkowników, jak również do prowadzenia testów 5G. 
W dalszej przyszłości także ten blok mógłby zostać przydzielony komercyjnym operatorom lub operatorowi 
budującemu sieć w paśmie 700 MHz. 

Bloki różnią się między sobą, m.in. zakresem obszarów „do późniejszego rozdysponowania” oraz obszarów 
„wyłączonych”, na które już wcześniej zostały przydzielone rezerwacje częstotliwości z długim terminem 
obowiązywania. 

Teoretycznie najcenniejszy będzie blok A, który na pokrywa największą liczbę gmin w Polsce. 

Minimalne wpływy z aukcji szacowane są na 1 mld zł. 

UKE przedstawił również koncepcję przydziału zasobów w paśmie 26 GHz, w którym z dostępnych 3000 MHz 
planuje na początek przeznaczyć dla sieci 5G 1200 MHz. 

Parkiet 

12 listopada 2019 r. 

 

Play miał 233,1 mln zł zysku netto w III kwartale 2019 r. 
Autor: ISBNews, gwol 

Play Communications odnotował w III kw. 2019 r. 233,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto (+23% r/r),   
408,9 mln zł zysku operacyjnego (+18% r/r), a skorygowana EBITDA wyniosła 645 mln zł (+16% r/r). 

Skonsolidowane przychody wyniosły 1.796 mln zł (+5,2% r/r).  Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału 
własnego osiągnęły w III kw. poziom 409 mln zł (+126,2% r/r). 

Operator poinformował, że zgodnie z przedstawioną rok temu mobilno-centryczną strategią na lata 2019-2022 
rozwija podejście „więcej za więcej”, dodając w III kwartale br. nowe mobilne pakiety konwergentne, takie jak 
Homebox TV i bogatsze pakiety danych dla segmentu B2B.  
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W 2021 roku Play bez krajowego roamingu. 43 proc. Polaków w zasięgu 5G Ready 
Autor: ps 

Na koniec września br. Play posiaład 7.613 stacji bazowych, a w zasięgu jego sieci 4G LTE znalazło się 98,4% 
populacji Polski. 

Operator podał również, że w zasięgu jego platformy 5G Ready znajduje się obecnie 43,3% ludności, na której 
potrzeby zmodernizowano dotychczas 2.310 nadajników. 

Play potwierdził, że do 2021 r. zamierza zrezygnować w całym kraju z obsługi klientów w drodze roamingu 
krajowego i oferować usługi wyłącznie w oparciu o własną infrastrukturę. Operator potwierdził też, że w grudniu 
2019 r. kończy się jego umowa roamingowa z Polkomtelem, właścicielem sieci Plus. 

Play zapowiedział, że zamierza przyłączyć się do tworzenia spółki Polskie 5G, w sprawie której w październiku br. 
podpisano odpowiednie memorandum z udziałem Orange, T-Mobile i Polkomtela.  
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Raport bieżący 31/2019 
8 listopada 2019 r. 

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. Spółka otrzymała 
zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) od Pana Zygmunta Solorza, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, 
Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr. 

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu. 

Zawiadomienie od Reddev Investments Limited 
Zawiadomienie od TiVi Foundation 
Zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza 
 

https://grupapolsat.pl/sites/default/files/2019_11_05_reddev_-_notification_0.pdf
https://grupapolsat.pl/sites/default/files/5112019_zawiadomienie_knf_tivi_foundation_0.pdf
https://grupapolsat.pl/sites/default/files/5112019_zawiadomienie_knf_zs.pdf
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Raport bieżący 32/2019 
15 listopada 2019 r. 
 

Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów 
okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2020 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów 
okresowych w roku obrotowym 2020. 

1. Skonsolidowane raporty kwartalne: 
-   raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 14 maja 2020 r.; 
-   raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 10 listopada 2020 r.; 

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 20 sierpnia 2020 r.; 

3. Raporty roczne: 
-   raport roczny za 2019 rok – 12 marca 2020 r.; 
-   skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 12 marca 2020 r. 

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych  
i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje o zamiarze przekazywania w 2020 roku 
skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym 
mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 
roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. 

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 
roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 
Rozporządzenia. 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-11-11  - -  -  -  - 

2019-11-12  29,46  28,32  29,00  1,05  13,39 

2019-11-13  29,28  28,46  28,86 - 0,48  9,41 

2019-11-14  29,28  27,80  28,28 - 2,01  19,35 

2019-11-15  28,72  27,82  28,72  1,56  6,02 
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11 – 12 listopada 2019 r. Goldman Sachs Eleventh Annual CEEMEA One-on-One Conference, Londyn 

18 – 20 listopada 2019 r. Roadshow - Nowy Jork/Boston 

27 lutego – 12 marca 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2019 r. 

12 marca 2020 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. 

30 kwietnia – 14 maja 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2020 r. 

14 maja 2020 r. Raport kwartalny za I kw. 2020 r. 

6 – 20 sierpnia 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r. 

20 sierpnia 2020 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. 

27 października – 10 listopada 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2020 r. 

10 listopada 2020 r. Raport kwartalny za III kw. 2020 r. 
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