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Dziennik Gazeta 
Prawna
28 lipca 2020 r.

Duże zmiany w telekomunikacji
Autor: Elżbieta Rutkowska

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło publiczne konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE).

Nowe przepisy mają na celu m.in. dostosowanie krajowego prawodawstwa do zmian wynikających z przyjęcia przez kraje
Unii Europejskiej w 2018 roku dyrektywy Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Europejskie prawo ma
przyczynić się do zwiększenia konkurencji, pobudzenia inwestycji w sieci wysokiej przepustowości i rozwój sieci 5G oraz
wzmocnić ochronę konsumentów.

Projekt ustawy można podzielić na trzy części. Pierwsza to przepisy wynikające z dotychczas obowiązującego prawa
telekomunikacyjnego, które nie wymagają zmian (np. zasady przydziału częstotliwości). Druga to przepisy wynikające
z EKŁE, w tym obowiązki operatorów podczas zawierania umów z klientami. Przykładowo, operatorzy będą zobowiązani
przed ich zawarciem do przekazania klientowi podsumowania warunków oferty. Trzeci blok w projekcie ustawy stanowią
nowe przepisy nie wynikające z EKŁE. Są wśród nich m.in. tzw. decyzje generalnie UKE. Byłyby to decyzje, w których
zostałby wskazany obszar geograficzny, których one dotyczą, bez wyszczególnia wszystkich podmiotów, których one
dotyczą.

Zmiany wynikające z unijnego kodeksu EKŁE powinny zostać wdrożone przez kraje członkowie do 21 grudnia br.

Dziennik Gazeta 
Prawna
29 lipca 2020 r.

Bez 5G grozi nam blackout
Autor: Elżbieta Rutkowska

W wywiadzie udzielonym gazecie „Dziennik Gazeta Prawna” Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji, powiedziała że Polska
pracuje nad definicją dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego wysokiego ryzyka, która znajdzie się w nowelizacji ustawy
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dodała, że zapewnienie bezpieczeństwa nie polega na wykluczeniu jednego
producenta oraz że wszyscy dostawcy telekomunikacyjni będą musieli spełnić te same warunki.

Stwierdziła także, że 5G jest konieczne do zapewnienia bardziej efektywnego wykorzystania częstotliwości, które są
dobrem rzadkim. Popyt na transmisję danych stale rośnie, a nowa technologia umożliwia obsłużenie w tym samym
paśmie większej liczby urządzeń bez obniżenia jakości usług. Jej zdaniem, bez 5G należy liczyć się z postępującym
blackoutem.
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Minister wyjaśniła również powody unieważnienia aukcji na pasmo C (w częstotliwościach 3,4-3,8 GHz), wśród których
przeważyły wątpliwości formalno-prawne.

Jej zdaniem, bloki pasma C mogą zostać przyznane operatorom w nowym procesie przetargowym lub aukcyjnym w
pierwszym kwartale 2021 roku.

Uważa ona, że sprzedaży częstotliwości nie powinien przyświecać cel fiskalny, tylko stymulacja rozwoju rynku, sieci i
zrównoważonego rozwoju kraju.

Bankier.pl
30 lipca 2020 r.

Orange Polska zrezygnował z prognozy wzrostu przychodów w 2020 roku
Autor: kuc/ana
Źródło: PAP Biznes

W drugim kwartale 2020 roku przychody Orange Polska wyniosły 2,828 mld zł (+2,5% r/r).

Zarząd spółki zrezygnował z prognozy wzrostu przychodów na 2020 rok ze względu na niepewność dotyczącą sprzedaży
w drugiej połowie roku usług roamingu, rozwiązań teleinformatycznych (ICT) oraz urządzeń abonenckich.

"Istnieje duża niepewność jeżeli chodzi o poziom naszych przychodów, których nie jesteśmy w stanie skompensować,
tak jak robimy to w przypadku wyniku EBITDAaL. Niepewność dotyczy głównie przychodów z roamingu, przychodów
z rozwiązań teleinformatycznych oraz sprzedaży urządzeń. Zdecydowaliśmy nie dawać prognozy dla przychodów, ale nie
przewidujemy żadnego istotnego spadku - nasze podstawowe przychody okazały się bardzo odporne (na skutki pandemii
- PAP), szczególnie w zakresie usług internetowych. To co wywołuje niepewność, to usługi o niższej marżowości" -
powiedział Jacek Kunicki, członek Zarządu Orange Polska ds. finansowych.
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Bankier.pl
30 lipca 2020 r.

Orange Polska pracuje nad utworzeniem tzw. spółki światłowodowej
Autor: kuc/asa
Źródło: PAP Biznes

Prezes Orange Polska Jean-Francois Fallacher poinformował, że operator aktywnie pracuje nad utworzeniem tzw. spółki
światłowodowej (FiberCo). Dodał, że Orange widzi pole do powiększania liczby światłowodów w Polsce i szuka obecnie
optymalnej formy finansowania takiego rozwoju. Najbardziej prawdopodobny wariant to współpraca z partnerem
finansowym, tak by zoptymalizować przyszłe nakłady inwestycyjne.

Projekt jest jeszcze we wczesnej fazie i jego ostateczna forma nie została jeszcze ustalona. Możliwe, że obejmie część
obecnej sieci, ale obecnie jeszcze nie wiadomo jak dużą. Orange ma

nadzieję, że rozmowy z inwestorami rozpoczną się niedługo.

Planowana spółka ma zająć się rozbudową sieci światłowodów, ale również być właścicielem części istniejącej
infrastruktury Orange Polska, by stać się bardziej atrakcyjnym podmiotem dla inwestorów finansowych.

Telko.in
30 lipca 2020 r.

Netia wiosną 2021 r. będzie miała nowe data center
Autor: Tomasz Świderek

Netia (Grupa Cyfrowy Polsat) kupi za 21,05 mln zł netto udziały w nieruchomościach, na których realizowana jest
inwestycja polegająca na budowie budynku biurowo-serwerowego (centrum danych) o powierzchni 3873 m2.

Sprzedającym jest firma Laris Technologies sp. z o.o., spółka pośrednio kontrolowana jest przez Zygmunta Solorza.

Netia zawarła także ze sprzedającym umowę o zastępstwo inwestycyjne powiernicze, na podstawie której Laris
Technologies dokończy budowę obiektu, uzyska pozwolenia i do 31 marca 2021 r. wyda jej ukończoną inwestycję.
Wartość umowy wynosi 57,65 mln zł plus VAT.

Netia uzasadnia inwestycję „koniecznością zwiększenia powierzchni dedykowanych do przechowywania infrastruktury
informatycznej z uwagi na znaczny wzrost popytu na usługi świadczone z jej wykorzystaniem”. Jest to zgodne
w przyjętym przez operatora kierunkiem rozwoju, czyli zwiększeniem „zaangażowania w rozbudowę portfolio
zaawansowanych usług teleinformatycznych świadczonych przez Netięw segmencie B2B”.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2020-07-27 29,90 29,30 29,74 1,50 26,19

2020-07-28 29,82 28,30 28,70 - 3,50 15,39

2020-07-29 29,08 28,52 28,80 0,35 15,46

2020-07-30 29,08 28,30 28,30 - 1,74 18,13

2020-07-31 28,86 27,72 27,84 - 1,63 18,36
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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.


