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Rzeczpospolita 

19 marca 2018 r. 

 

Telekomy tasują częstotliwości, by rozpędzić sieć 
Autor: Urszula Zielińska 

Według nieoficjalnych doniesień gazety, udziałowcy joint venture Networks!, tj. Orange Polska i T-Mobile Polska, 
mogą ogłosić ograniczenie współpracy w zakresie współdzielenia częstotliwości 1800 i 900 MHz. Żadna ze stron nie 
udziela komentarza. Telekomy szykują się także do agregacji częstotliwości, przez które świadczą usługi mobilnego 
internetu LTE, czyli do połączenia wielu zakresów częstotliwości w jedną „infostradę”. Rozmowy o uporządkowaniu 
poszatkowanego pasma toczą się pod auspicjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  

O ile dojdzie do porozumienia, Orange i T-Mobile będą posiadać ciągłość zasobów w paśmie 1800 MHz, podobnie 
jak Cyfrowy Polsat i Play. Z kolei Cyfrowy Polsat i T-Mobile uzyskałyby ciągłość częstotliwości w paśmie 900 MHz, co 
mogłoby pomóc Cyfrowemu Polsatowi podjąć decyzję, czy przedłużać rezerwację pasma 800 MHz. 

 

Puls Biznesu 

19 marca 2018r. 

 

Polkomtel wymyka się karom 
Autor: JK 

Sąd zdjął z Polkomtelu 6 mln zł kary, a w innej sprawie, dotyczącej kary w wysokości 11,6 mln zł, proces będzie 
powtórzony. W trwających postępowaniach sądowych Polkomtel walczy z karami nałożonymi przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.  

W 2014 r. Polkomtelowi zarzucono niedostarczanie regulaminów promocji klientom zawierającym umowy i 
nieprzedstawianie im treści proponowanych zmian warunków umowy określonych w regulaminach promocji. 
Polkomtel odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji prezesa UOKiK nakładającej na 
operatora karę w wysokości blisko 6 mln zł. SOKiK uchylił kilka dni temu decyzję o karze finansowej. Sprawa 
zapewne trafi do sądu apelacyjnego.  

Drugie postepowanie ma początek w 2010 r. i dotyczy skarg na zbyt małą czcionkę we wzorcach umów i rzekome 
utrudnianie klientom wypowiadania umów. Łączna kara nałożona na operatora przez UOKiK w tej sprawie wyniosła 
11,6 mln zł. Kilka dni temu sąd apelacyjny nakazał SOKiK powtórzenie procesu. 
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Parkiet 

20 marca 2018 r. 

 

Przenosiny mobilnej sieci 
Autor : Urszula Zielińska 

Grupa Cyfrowy Polsat porządkuje przejęte w ostatnich latach sieci telekomunikacyjne i konsoliduje infrastrukturę 
mobilną w jednej spółce zależnej. Do spółki PL 2014, w której znajdowała się już część majątku Aero2, dawnego 
giełdowego Midasa, trafi infrastruktura Polkomtela, operatora sieci Plus. PL 2014 ma zajmować się budową, 
utrzymaniem i dzierżawą infrastruktury, a Cyfrowy Polsat będzie właścicielem jej pakietu kontrolnego. PL 2014 
przejmie również 400 pracowników, w tym 378 z Plusa.  

„Teoretycznie możliwe są trzy scenariusze: sprzedaż sieci, współdzielenie czy oddanie w zarządzanie. Uznaliśmy, że 
skupienie zasobów sieciowych w jednej spółce pozwoli nam nimi bardziej efektywnie zarządzać” – poinformował 
Cyfrowy Polsat. 

 

www.telko.in 

21 marca 2018 r. 

 

Cyfrowy Polsat kupuje własnego MVNO 
Autor: Łukasz Dec 

Akta rejestrowe Premium Mobile S.A. – operatora MVNO na sieci Polkomtela – ujawniły podniesienie w lutym br. 
kapitału akcyjnego tej spółki z kwoty 17,6 mln zł do 36,8 mln zł. 

Grupa Cyfrowego Polsatu jest mniejszościowym udziałowcem Premium Mobile. „Premium Mobile jest naszym 
klientem hurtowym i bardzo sobie chwalimy wzajemną współpracę. Stąd postanowiliśmy wspomóc ich rozwój, 
angażując się kapitałowo w przedsięwzięcie. Tym samym zabezpieczamy sobie długotrwałą współpracę z cennym i 
perspektywicznym klientem” – mówi przedstawiciel grupy Cyfrowy Polsat. 

Operatorzy MVNO silnie odczuli obowiązek rejestracji kart pre-paid oraz wprowadzenie nowych zasad roamingu 
zagranicznego. Właściciele innej sieci MVNO Virgin Mobile Polska na początku roku podjęli decyzję o kolejnym 
dokapitalizowaniu spółki oraz zawarli umowę inwestycyjną z operatorem-hostem, którym jest Play (otrzymał opcję 
zakupu akcji Virgin Mobile). 
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Rzeczpospolita 

23 marca 2018 r. 

 

Cyfrowy Polsat ciągle zarabia najwięcej 
Autor : Urszula Zielińska 

W 2017r. przychody czterech największych graczy w branży telekomunikacyjnej urosły w sumie o 1,2 proc., do 
34,3 mld zł. Roaming i wyższe podatki obniżyły zyski. Najwyższe przychody odnotował Orange Polska (11,4 mld zł). 
Grupa Cyfrowy Polsat zajęła drugie miejsce (9,83 mld zł), trzecie Play (6,67 mld zł), a czwarte T-Mobile (6,4 mld zł).  

Analizując wyniki operatorów należy zwrócić uwagę na różnice w ich biznesach. Orange jest właścicielem dużej 
sieci stacjonarnej. Z kolei ok. 30% przychodów Grupy Cyfrowy Polsat wypracowała platforma satelitarna i telewizja 
Polsat z kanałami tematycznymi. Przychody Polsatu z reklam i sponsoringu telewizyjnego wyniosły 1,12 mld zł 
(wzrost o 2,9% r/r). Play to czysto komórkowa sieć skoncentrowana na usługach dla klientów indywidualnych i 
małych firm. W T-Mobile ok. 10% przychodów stanowiły nabyte GTS i T-Systems.  

Najwyższą rentowność marży EBITDA nadal osiąga Cyfrowy Polsat (36,8%), a kolejne pozycje zajmują Play (34,4%), 
T-Mobile (27,7%) i Orange (26,5%).   

Zyski telekomów za 2017 r. obniżyła unijna zasada roam-like-at-home (w II połowie 2017 r. łącznie dla czterech 
operatorów o 420 mln zł). 

.  

Rzeczpospolita 

23 marca 2018r. 

UPC wycofało się z transakcji przejęcia Multimedia Polska 
Autor : Urszula Zielińska 

Liberty Global, właściciel UPC, poinformował 23 marca 2018 r., że UPC wycofuje się z transakcji  
nabycia Multimedia Polska po tym, jak stronom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie zrewidowanych 
warunków handlowych transakcji, które uwzględniałyby obecne uwarunkowania regulacyjne i rynkowe. Ponadto 
UPC poinformowało, że pozostaje pewne co do perspektyw biznesowych swej działalności w Polsce i będzie brać 
pod uwagę inne okazje konsolidacyjne. 

Od niemal 1,5 roku trwała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów procedura w sprawie fuzji. UOKiK 
stwierdził, że może ona ograniczyć konkurencję w kilkunastu miastach i wszczął tzw. drugą fazę postępowania. 23 
marca 2018 r. spółka UPC Polska wycofała wniosek o zgodę na przejęcie Multimediów Polska. Zgodnie z prawem 
antymonopolowym, UOKiK umorzył prowadzone postępowanie. 
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Komunikat prasowy 

22 marca 2018 r. 

 

Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje 2017 rok: ponad 1,5 miliona klientów usług multiplay i nowe akwizycje 
rozwijające działalność Grupy na rynkach mediów i telekomunikacji 

Dla Grupy Cyfrowy Polsat to kolejny rok bardzo dobrych wyników operacyjnych i finansowych. Wśród 
najważniejszych wydarzeń 2017 roku były: dalsza skuteczna realizacja strategii multiplay, wdrożenie zasady Roam 
like at home (RLAH), nabycie praw sportowych do transmisji Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA oraz strategiczne 
akwizycje. Grupa po raz kolejny odnotowała wysoki wzrost liczby usług kontraktowych oraz klientów usług 
zintegrowanych. Osiągnęła wyniki oglądalności zgodne z długoterminową strategią, zajmując czołową pozycję na 
rynku nadawców, oraz wzrost przychodów reklamowych i udziałów w rynku reklamy TV. Był to także bardzo dobry 
rok pod względem wyników finansowych – przychody Grupy przekroczyły 9,8 mld zł, wynik EBITDA osiągnął 3,6 
mld zł, a zysk netto – ok. 1 mld zł. Ponadto Cyfrowy Polsat regularnie zmniejszał zadłużenie oraz zanotował wysoki 
poziom wolnych przepływów pieniężnych – 1,7 mld zł.  

„Ubiegły rok był bardzo wymagający, niezwykle ciekawy i bogaty w wydarzenia, zarówno te rynkowe, jak i w 
ramach naszej Grupy. Skutecznie odpowiadaliśmy na wyzwania stawiane przez klientów i rynek, m.in. rozwijaliśmy 
ofertę usług multiplay, wdrożyliśmy zasadę Roam like at home, a także kupiliśmy wyłączne prawa sportowe na 3 
kolejne lata do transmisji Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA” − mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat 
S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – „Akwizycje, które ogłosiliśmy w czwartym kwartale – nabycie pakietu akcji spółki Netia 
oraz kanałów z Grupy ZPR Media – mają na celu wzbogacenie oferty dla naszych klientów, stworzenie jeszcze 
lepszych warunków do naszego rozwoju w przyszłości oraz wsparcie realizacji naszej długoterminowej strategii na 
rynkach mediów i telekomunikacji.” 

„Nie tylko cele biznesowe na 2017 rok, ale także założenia dotyczące polityki finansowej zostały osiągnięte. 
Wystarczy powiedzieć, że wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe całej Grupy i utrzymaliśmy wysokie 
marże, a jednocześnie zmniejszyliśmy zadłużenie, wypłaciliśmy dywidendę za 2016 rok, a także ogłosiliśmy kolejne 
akwizycje. Pogodzenie tych zadań było możliwe dzięki generowaniu wysokiego poziomu wolnych przepływów 
pieniężnych, który zapewnia nam duży komfort w prowadzeniu codziennej działalności i stawianiu kolejnych celów. 
Niezmiennie wśród priorytetów na ten rok są: zmniejszanie zadłużenia, utrzymanie wysokiego poziomu marżowości 
biznesu i poziomu wolnych przepływów pieniężnych oraz realizacja zaplanowanych inwestycji”  – podsumowuje 
Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja 
Polsat Sp. z o.o. 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-03-19 24,40 23,62 24,08 0,50% 7,40 

2018-03-20 24,58 23,94 24,04 -0,17% 9,66 

2018-03-21 24,14 23,90 24,14 0,42% 6,97 

2018-03-22 24,28 23,82 24,28 0,58% 12,17 

2018-03-23 24,34 23,88 24,30 0,08% 22,60 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

16 kwietnia – 10 maja 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2018 r. 

10 maja 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. 

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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