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PAP Biznes 
13 września 2019 r. 
 
 

Orange Polska szacuje zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości w Warszawie na 212 mln zł 
Autor: pel/ ana/ 

Orange Polska oszacował zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości zlokalizowanych w centrum Warszawy na 
212 mln zł. Dokładna kwota zysku zostanie przedstawiona w raporcie za III kwartał 2019 r. Powyższy zysk 
uwzględnia najem zwrotny części kompleksu zgodnie ze standardem rachunkowości MSSF 16.  

Pod koniec sierpnia Orange zawarł umowę sprzedaży wyżej wspomnianej nieruchomości za kwotę 81 mln euro 
(około 350 mln zł). Część budynku będzie wynajmowana przez operatora do 2026 roku w celu zapewnienia czasu 
na przeniesienie infrastruktury sieciowej znajdującej się w kompleksie.  

Wirtualnemedia.pl 
17 września 2019 r. 

Netflix będzie dostępny na Platformie Canal+. „Najlepsza i najpełniejsza oferta na polskim rynku”  
Autor: Michał Kurdupski 

Od 15 października br. serwis Netflix będzie dostępny dla abonentów Canal+ we Francji. Abonenci platformy 
korzystający z pakietu Ciné Séries otrzymają dostęp zarówno do kanałów telewizyjnych z portfolio Canal+, jak i do 
serwisu Netflix. Miesięczny koszt tego pakietu wyniesie 15 euro. 

Dotychczasowi abonenci, którzy już korzystają z Netflixa, będą mogli subskrybować nowy pakiet, a tym samym 
korzystać ze wszystkich swoich usług wideo w ramach jednej opłaty. Z kolei klienci Canal+, którzy chcieliby 
korzystać tylko z Netflixa, będą mogli to zrobić również na swoich dekoderach. 

Według zapowiedzi Canal+ podobna oferta ma się wkrótce pojawić w Polsce. Więcej szczegółów na temat oferty 
zostanie przedstawionych na przełomie roku.  
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Komunikat prasowy 
20 września 2019 r. 
 
 

Grupa Polsat rozpoczyna testy HbbTV w ramach naziemnej telewizji cyfrowej 

Cyfrowy Polsat i Telewizja Polsat przeprowadzą testy możliwości usług technologii hybrydowych w ramach telewizji 
naziemnej. Zostaną również przeprowadzone testy techniczne mające na celu zwiększenie zasięgu MUX4. 

W ramach testów kanał Polsat News będzie nadawany w naziemnej telewizji cyfrowej w czterech nowych 
lokalizacjach – w Warszawie, Katowicach, Poznaniu oraz Trójmieście. Dodatkowo, w ramach testu, kanał Polsat 
News zostanie odkodowany na MUX4, gdzie również będą prowadzone testy HbbTV. Możliwości technologii 
hybrydowych będą także sprawdzane na kanałach Telewizji Polsat nadawanych na MUX2. 

Cyfrowy Polsat podejmuje działania w celu zwiększenia zasięgu nadawania i dotarcia do widzów kanałów 
nadawanych na MUX4. Obecnie MUX4 dociera do około 33% populacji Polski. Cyfrowy Polsat wystąpił w związku  
z tym do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zgodę na czasowe przeprowadzenie emisji eksperymentalnej  
w czterech nowych lokalizacjach na częstotliwości z wykorzystaniem sygnału programów Polsat News, Polsat Sport, 
Polsat Sport Extra, Polsat Film, Polsat Cafe, Polsat Play, celem rozpoznania możliwości wdrożenia zaawansowanych 
usług dla klientów końcowych technologii hybrydowych, łączących linearny przekaz sygnałów telewizji naziemnej 
emitowanych w technologii DVB-T/DVB-T2 i przekaz internetowy w technologii HbbTV, w tym nowych kodeków 
wideo. 

W ramach testów, w naziemnej telewizji cyfrowej w Warszawie, Katowicach, Poznaniu oraz Trójmieście zostanie 
włączona emisja kanału Polsat News w technologii DVB-T oraz w dalszym etapie testów, w technologii drugiej 
generacji NTC – DVB-T2. Zostaną przeprowadzone testy aplikacji i usług hybrydowych oraz oszacowana wielkość 
populacji, do której dociera sygnał oraz która ma możliwość odbioru takiego sygnału. Testy pozwolą na późniejsze 
docelowe poszerzenie zasięgu kanałów nadawanych w ramach MUX4 oraz zastosowanie optymalnych rozwiązań. 

Ponadto nowe rozwiązania hybrydowe będą sprawdzane podczas emisji kanałów Telewizji Polsat nadawanych  
w ramach MUX2 i MUX4. W celu umożliwienia przetestowania nowych usług jak najszerszej grupie widzów, kanał 
Polsat News nadawany w ramach MUX4 zostanie odkodowany i udostępniony jako otwarty. 

W najbliższym czasie będą więc testowane możliwości usług HbbTV na kanałach Telewizji Polsat nadawanych  
w ramach MUX2, MUX4 oraz w czterech nowych lokalizacjach testowych. Testy rozpoczynają się już dzisiaj,  
tj. 20 września 2019 roku. 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-09-16  28,00  27,00  27,98  0,87  14,08 

2019-09-17  28,00  27,22  27,46 - 1,86  8,73 

2019-09-18  27,90  27,40  27,88  1,53  10,31 

2019-09-19  27,80  26,80  27,00 - 3,16  6,93 

2019-09-20  27,24  26,06  26,42 - 2,15  29,70 



Kalendarz inwestora 
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1 października 2019 r. Wypłata dywidendy  - II transza 

8 – 9 października 2019 r. The Finest CEElection Investor Conference, Wiedeń 

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 . 

11 – 12 listopada 2019 r. Goldman Sachs Eleventh Annual CEEMEA One-on-One Conference, Londyn 
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