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Wirtualnemedia.pl
15 września 2020 r.

Vodafone Italy największym europejskim operatorem w transferze danych. Plus i Play w TOP 10
Autor: km

W zestawieniu opracowanym przez firmę analityczną Tefficient sieć komórkowa Plus (Grupa Cyfrowy Polsat) znalazła się
na piątym miejscu w Europie i pierwszym w Polsce pod względem ilości danych przetransferowanych tak w całym 2019
roku jak i w pierwszym półroczu 2020 roku.

W 2019 roku pierwsze i drugie miejsce w Europie zajęli włoscy operatorzy Vodafone Italy oraz Wind 3. Kolejne dwa
miejsca przypadły operatorom francuskim Bouygues i Free.

W ubiegłym roku klienci sieci Plus przetransferowali 1,1 eksabajt danych. Drugi pod względem transferu danych operator
w Polsce to Play (8. miejsce w Europie, ponad 1 eksabajt przesłanych danych). Trzecią pozycję wśród krajowych sieci zajął
Orange (12. miejsce w Europie, 920 PB danych), a czwartą T-Mobile (21. miejsce w Europie).

Również w pierwszym półroczu 2020 roku europejskim liderem był Vodafone Italy, a polskim - Plus i Cyfrowy Polsat.

W pierwszym półroczu 2020 roku klienci Plusa przetransferowali ok. 727 PB danych, w porównaniu do ok. 530 PB
w analogicznym okresie roku 2019 (+37% r/r).

PAP Biznes
15 września 2020 r.

NN OFE ma powyżej 5 proc. głosów na walnym Netii
Autor: doa/osz

Nationale-Nederlanden OFE poinformowało w komunikacie o zwiększeniu zaangażowania w akcje Netii (Grupa Cyfrowy
Polsat) do poziomu 5,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.



Przegląd prasy

3 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 14 – 20 września 2020

SATKurier.pl
15 września 2020 r.

Polsat i TV4 bezpłatnie w Ipli
Autor: Anita Kaźmierska

Ipla, platforma internetowa Cyfrowego Polsatu, rozpoczęła strumieniowanie na żywo kanałów Polsat i TV4. Kanały są
oferowane w jakości SD i zostały udostępnione bezpłatnie.

Stacje pojawiły się na platformie po wezwaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do zaoferowania kanałów
objętych zasadą must carry.

Zgodnie z zapisami ustawy o radiofonii i telewizji, operatorzy telewizyjni są obowiązani do rozprowadzania kanałów:
TVP1, TVP2, TVP3, Polsat, TVN, TV4 i TV Puls [są stacje naziemne, nadawane w rozdzielczości SD] (tak zwana zasada must
carry), a ich nadawcy nie mogą odmówić operatorom zgody na rozprowadzanie (zasada must offer).

Polsat i TV4 są udostępniane w formie streamingu również przez Wirtualną Polskę (usługa WP Pilot). Z kolei operator Play
udostępnia strumieniowanie kanałów TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3 Warszawa i TVN (usługa Play Now TV).

Na razie nie wiadomo, czy Ipla zaoferuje w formie streamingu także pozostałe pięć kanałów objętych zasadą must carry.
Zgodnie z przepisami, najpierw powinna uzyskać na to zgodę od nadawców.

Spośród kanałów objętych zasadą must carry należąca do TVN platforma internetowa Player oferuje tylko kanał TVN
(jednak odpłatnie), Ipla - tylko stacje Polsat i TV4, a TVP VOD / TVP Stream - tylko kanały TVP (wyłącznie TVP3, bez TVP1
i TVP2).

Wirtualnemedia.pl
16 września 2020 r.

Play: możliwe ograniczenia dla Huawei przy 5G to 0,9 mld zł dodatkowych inwestycji
Autor: tw

Operator sieci telekomunikacyjnej Play poinformował w komunikacie giełdowym o szacowanych kosztach, które musiałby
ponieść w przypadku wprowadzenia w życie przepisów ograniczających wykorzystanie sprzętu Huawei przy budowie sieci
5G. Operator ocenił, że w skali 7 lat byłby to koszt rzędu 0,9 mld zł.

Składałby się on z kosztów obejmujących wymianę warstwy 4G, przeniesienie sprzętu sieciowego oraz wymianę sprzętu
radiowego Huawei 4G i 5G po ich całkowitej amortyzacji.
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Operator przypomniał także, że korzysta z usług dwóch dostawców sieci (Huawei i Ericsson), a proces wymiany rozpoczął
już od wdrożenia niezależnej sieci rdzeniowej dla 5G, która ma zostać zakończona w przyszłym roku i jest objęta obecnym
planem inwestycyjnym. Play oczekuje ponadto całkowitego wyłączenia systemów 2G-3G w ciągu najbliższych 7 lat, nie
przewidując jednocześnie przyspieszonej amortyzacji jakiegokolwiek sprzętu ani kosztów wymiany wycofywanego
z eksploatacji w kolejnych latach sprzętu 2G-3G.

WIrtualnemedia.pl
17 września 2020 r.

Operatorzy poskarżyli się UOKiK-owi na nadawców tv, rusza postępowanie wyjaśniające
Autor: tw

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające dotyczące sposobu oferowania
kanałów telewizyjnych przez nadawców operatorom kablowym i satelitarnym.

Według operatorów, nie mają oni możliwości wyboru pojedynczych kanałów lub ich zakup jest ekonomicznie
nieopłacalny. W konsekwencji są oni zmuszeni nabywać kanały telewizyjne w pakietach również wtedy, gdy ich skład
programowy jest nieatrakcyjny dla klientów.

UOKiK zbada również, jaki wpływ na przychody z reklam osiągane przez nadawców ma sprzedawanie przez nich paczek
programów oraz na ile pakietyzacja może ograniczać dostęp do rynku mniejszym nadawcom.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom.

Bankier.pl
18 września 2020 r.

Jacek Oko prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Autor: Małgorzata Werner-Woś, Magdalena Jarco mww/ maja/ drag/
Źródło: PAP

Sejm powołał pana Jacka Oko na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na pięcioletnią kadencję.

Wcześniej, podczas wystąpienia przed sejmową komisją cyfryzacji, która udzieliła mu rekomendacji Jacek Oko deklarował,
że chciałby uruchomić jeszcze w tym roku aukcję na pasmo 5G. Podkreślił, że chciałby m.in. wspierać krajowe rozwiązania
podczas wdrażania w Polsce sieci 5G. Z kolei jeżeli chodzi o dostawców technologii, to jego zdaniem "powinniśmy
zachować neutralność technologiczną" w tym aspekcie.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-09-14 26,94 26,48 26,68 0,08 6,98

2020-09-15 26,94 26,08 26,24 - 1,65 10,01

2020-09-16 26,84 26,22 26,80 2,13 6,31

2020-09-17 26,86 26,24 26,60 - 0,75 9,07

2020-09-18 26,74 26,00 26,44 - 0,60 21,09
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5 – 7 października 2020 r. Konferencja ERSTE (online) „The Finest CEElection Investor Conference 2020”

15 października 2020 r. Dzień dywidendy

22 października 2020 r. Wypłata dywidendy - I transza

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.

1 – 31 grudnia 2020 r. Konferencja WOOD's Winter Wonderland EME Conference | December 2020 | Prague (online i w realu)

11 stycznia 2021 r. Wypłata dywidendy - II transza


