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Rp.pl
30 czerwca 2020 r.

Telekomy szykują się do zakupów
Autor: Urszula Zielińska

Brak decyzji rządu i Urzędu Komunikacji Elektronicznej wstrzymuje inwestycje warte około 2,5 mld zł.

Telekomy komórkowe w kraju powoli przygotowują się do wyboru dostawców infrastruktury dla sieci nowej
generacji 5G – działającej w tzw. paśmie C (3,6 GHz).

Prace trwają w Orange Polska i T-Mobile Polska w związku z tym, że globalny przetarg ogłosili ich główni
akcjonariusze. Jak słyszymy, prowadzi je także P4, operator sieci Play.

Telekomy muszą czekać z decyzjami o wyborze dostawców na ostateczne warunki bezpieczeństwa. UKE ma je
wpisać do rezerwacji częstotliwości w nowej aukcji. Urząd czeka teraz na nowego prezesa.

Telko.in
30 czerwca 2020 r.

PAP: Przed nową aukcją 5G analiza rynku
Autor: Łukasz Dec, za PAP

– Trzeba powtórzyć analizę sytuacji na rynku przed ogłoszeniem nowego postępowania dot. pasma 3,6 GHz pod
5G, dlatego że pandemia wywróciła sytuację gospodarczą, co nie pozostaje bez wpływu na rynek
telekomunikacyjny – powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Krzysztof Dyl, p.o. Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.

Nie potwierdził również wcześniejszych sygnałów UKE, że nowe postępowanie mogłoby się rozpocząć przed
końcem bieżących wakacji. Zwrócił uwagę, że w dokumentacji aukcyjnej muszą się pojawić nowe elementy, jak
świeże obowiązki dysponentów częstotliwości na rzecz bezpieczeństwa państwa (wprowadzone Tarczą
Antykryzysową 3.0), a być może nowe zobowiązania pokryciowe, skoro sieci 5G de facto ruszyły (na innych
zasobach radiowych, niż pasmo C) i obejmują coraz to nowe obszary kraju.

Krzysztof Dyl nie wykluczył rozdysponowania pasma C w postępowaniu innym, niż aukcja.
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Telko.in
1 lipca 2020 r.

Orange przedstawił ofertę 5G
Autor: Łukasz Dec

Orange Polska zaprezentował szczegóły oferty na usługi mobilne piątej generacji, jakie udostępnił w sieci na bazie
częstotliwości 2100 MHz. Z 5G mogą korzystać wszyscy posiadacze odpowiednich terminali – bez dodatkowych
opłat, pod warunkiem, że abonują pakiet za minimum 75 zł miesięcznie.

Dotyczy to użytkowników ofert dla klientów indywidualnych oraz pakietów Love, a także abonentów usług dla firm.
Ci ostatni jednak za 9,90 zł netto miesięcznie mogą uruchomić 5G na swoich terminalach, nawet jeżeli płacą niższy
abonament komórkowy.

W ofercie operatora znajduje się obecnie siedem terminali, które mogą korzystać z sieci 5G 2100.

PAP
2 lipca 2020 r.

ITI Neovision rozpoczął przygotowania do IPO
Autor: seb/ana

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy ITI Neovision zdecydowało o dematerializacji akcji i ubieganiu się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji na GPW - poinformowała spółka w sprawozdaniu z działalności za 2019 rok.

W sprawozdaniu podano, że Grupa Canal+ SA ogłosiła intencję utrzymania roli strategicznego akcjonariusza w ITI
Neovision niezależnie od powyższego procesu.

Spółka podała, że majowe NWZ podjęło między innymi uchwałę o zmianie nazwy na Canal+ Polska.

Obecnie akcjonariuszami Spółki są Groupe Canal+ S.A. zarejestrowana we Francji, która posiada 51% akcji, TVN
Media sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, która posiada 32% akcji oraz LGI Global Ventures Holding BV
zarejestrowana w Holandii, która posiada 17% akcji.

Spółka jest operatorem satelitarnej platformy cyfrowej pod marką "Platforma Canal+" (poprzednio pod marką
"Platforma nc+"), w ramach której oferuje abonentom pakiety kanałów telewizyjnych własnej produkcji, jak i
emitowanych na podstawie licencji od innych nadawców, jak również usługi wideo na żądanie. ITI Neovision jest
także producentem programów telewizyjnych oraz oferuje usługi internetowe i telefoniczne.

Przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły 2,27 mld zł, zysk operacyjny 105,7 mln zł, a zysk netto 87,7 mln zł.
Pod koniec 2019 roku spółka zatrudniała 1.333 osób.
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Wirtualnemedia.pl
3 lipca 2020 r.

Dzięki umowie z Ineą milion gospodarstw domowych w zasięgu internetu światłowodowego T-Mobile
Autor: jk

T-Mobile Polska podpisał umowę ze spółką Inea Polska o korzystaniu z należących do niej otwartych sieci
światłowodowych Fiberhost w ramach POPC1 oraz POPC3. Dzięki temu T-Mobile dotrze ze swoją ofertą do ponad
miliona gospodarstw domowych.

W grudniu 2019 roku T-Mobile podpisał umowę na korzystanie z otwartych sieci światłowodowych Fiberhost,
wybudowanych w ramach drugiego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W lutym tego roku
współpraca ta została rozszerzona o sieci komercyjne Fiberhost, czyli wybudowane w całości ze środków własnych.
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Raport bieżący nr 23
2 lipca 2020 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 16/2020 spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) z dnia 30 kwietnia 2020
roku w sprawie zawarcia przez spółkę zależną Telewizję Polsat sp. z o.o. („Telewizja Polsat”) z Bauer Media Invest
GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH przedwstępnej umowy nabycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków (ang.
Preliminary Share and Rights Purchase Agreement) dotyczącej: (i) nabycia od Bauer Media Invest GmbH 100
udziałów w spółce Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („GIGO”),
reprezentujących 100% kapitału zakładowego GIGO i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów
na zgromadzeniu wspólników GIGO („Udziały w GIGO”); oraz (ii) nabycia od Bauer Polen Invest GmbH ogółu praw i
obowiązków komandytariusza w spółce Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Krakowie („GIKO”) („Umowa Przedwstępna”) („Transakcja”), Zarząd Spółki informuje, że
w dniu 2 lipca 2020 roku Telewizja Polsat otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o udzieleniu bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Telewizję Polsat
kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., co oznacza
ziszczenie się warunku zawieszającego zastrzeżonego w Umowie Przedwstępnej.

W związku z powyższym Spółka informuje, że zamknięcie Transakcji, zgodnie z postanowieniami Umowy
Przedwstępnej, oczekiwane jest w lipcu 2020 roku.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2020-06-29 27,44 26,92 27,10 0% 13,35

2020-06-30 27,34 26,24 26,30 - 2,95% 18,52

2020-07-01 26,60 25,54 25,82 - 1,83% 16,74

2020-07-02 27,36 26,20 27,32 5,81% 41,66

2020-07-03 27,50 27,18 27,34 0,07% 6,31
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23 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

13 – 27 sierpnia 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r.

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

5 – 7 października 2020 r. Konferencja ERSTE (online) „The Finest CEElection Investor Conference 2020”

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.


