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Telko.in
5 października 2020 r.

Plus i Orange zyskują, a Play i T-Mobile tracą na przenoszeniu numerów
Autor: Marek Jaślan

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że w III kwartale 2020 roku pomiędzy sieciami mobilnymi
przeniesiono łącznie 377,6 tys. numerów (MNP), wzrost o 97,7 tys. numerów w porównaniu z 279,9 tys. numerami
przeniesionymi w II kwartale br.

Spośród czterech największych operatorów komórkowych najlepszy bilans przenosin numerów netto w kwartale
odnotował Polkomtel (+24,1 tys. numerów, wzrost o 3 tys. k/k). Drugi wynik osiągnął Orange Polska (+13,4 tys.
numerów, wzrost o blisko 4 tys. k/k). Kolejne miejsca, z ujemnym bilansem przenosin, przypadły T-Mobile (-12,9 tys.
numerów, spadek większy o ponad 1 tys. k/k) oraz Play (-68,6 tys. numerów, spadek większy o ponad 10 tys. k/k).

Oznacza to, że w przypadku powyższej czwórki trendy z poprzedniego kwartału zostały podtrzymane, przy czym
zabierający numery zyskują więcej, a tracący ponoszą większe straty.

Wirtualnemedia.pl
8 października 2020 r.

Marek Zagórski odpowiedzialny za cyfryzację w KPRM. Adam Andruszkiewicz zostaje
Autor: ps

W wyniku rekonstrukcji rządu dotychczasowy minister cyfryzacji Marek Zagórski został mianowany sekretarzem stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa. W tym charakterze będzie on
nadal odpowiadać w rządzie za obszar cyfryzacji, który nie będzie już obecnie wydzielony jako odrębne ministerstwo.

Również dotychczasowy podsekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji Adam Andruszkiewicz będzie odpowiadał
w strukturach KPRM za te same działania co do tej pory.
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Wirtualnemedia.pl
8 października 2020 r.

Dziennikarze i eksperci Polsat Sport będą tworzyć felietony i wideo dla Interii 
Autor: tw

W ślad za przejęciem w lipcu br. Grupy Interia przez Grupę Polsat, obecnie została nawiązana stała współpraca
pomiędzy redakcjami sportowymi obu organizacji.

Czołowi dziennikarze i eksperci stacji Polsat Sport będą przygotowywać treści dla portalu Interia. Felietony, komentarze
i materiały wideo będą dotyczyć między innymi takich dyscyplin sportu jak piłka nożna, siatkówka czy koszykówka.

Według zapowiedzi, jest to pierwszy etap rozwoju serwisu sportowego Interii. W niedalekiej przyszłości mają nastąpić
także zmiany produktowe.

Według badania Gemius/PBI w sierpniu br. dział sportowy Interii zanotował 2,2 mln użytkowników i 30,38 mln odsłon.
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Komunikat prasowy
5 października 2020 r.

Plus liderem w przenoszeniu numerów w III kwartale 2020 

Plus siódmy kwartał z rzędu utrzymuje pozycję lidera w przenoszeniu numerów wśród czterech największych
operatorów infrastrukturalnych. Według najnowszego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w III kwartale 2020
roku operator po raz kolejny zanotował najlepszy bilans, jednocześnie oddając najmniej numerów spośród czterech
największych telekomów. Wśród operatorów wirtualnych najlepsze wyniki zanotował Premium Mobile.

Wraz z zakończeniem III kwartału Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował dane na temat liczby pozyskanych
i straconych numerów przez operatorów w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W tym czasie do Plusa przeniesionych
zostało 89.224 numerów. Zabranych zostało natomiast 65.135 – najmniej w porównaniu do pozostałych operatorów
infrastrukturalnych, co potwierdza wysoką lojalność użytkowników Plusa. Dodatni bilans na poziomie 24.089
numerów to nie tylko najlepszy rezultat w ostatnich trzech miesiącach, ale także najlepszy wynik wśród wszystkich
operatorów telekomunikacyjnych w naszym kraju licząc od początku roku.

Pozostali trzej główni konkurenci zanotowali niższe wyniki. Bilans Orange, jedynego poza Plusem operatora z dodatnim
wynikiem, wyniósł 13.409 numerów. Pozostała dwójka, czyli T-Mobile i Play zanotowała ujemne wyniki – odpowiednio
12.941 i 68.649 na minusie.

Najlepszym wynikiem wśród operatorów typu MVNO może pochwalić się Premium Mobile. W ostatnich trzech
miesiącach zyskał 20.653 i stracił 5.291 numerów, kończąc kwartał z dodatnim bilansem wynoszącym 15.362
numerów.
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Komunikat prasowy
8 października 2020 r.

Redakcje sportowe Polsatu oraz Interii łączą siły

Dziennikarze, komentatorzy i eksperci Polsatu Sport rozpoczynają stałą współpracę z redakcją sportową portalu Interia. 
To pierwszy etap rozwoju serwisu, który na równi z informacjami stawia na analizy, komentarze i unikalne materiały 
wideo Grupy Polsat.

Artur Wichniarek, Dariusz Dziekanowski i Daniel Pliński to byli piłkarscy i siatkarscy reprezentanci Polski, którzy swoimi 
trafnymi analizami i wiadomościami insiderskimi zyskali szacunek oraz sympatię widzów kanałów sportowych Polsatu. 
W październiku cała trójka nawiązała współpracę z redakcją sportową Interii, gdzie pojawią się między innymi ich 
felietony czy komentarze. 

Do współpracowników serwisu sportowego Interii dołączyli też znani dziennikarze Polsatu Sport. Zdobywca dwóch
Telekamer w kategorii najlepszego komentatora – Jerzy Mielewski w materiałach wideo będzie opowiadał
o wydarzeniach siatkarskich w Polsce i na świecie. Wspierać będzie go Marcin Lepa – czołowy reporter siatkarski
i znawca włoskiego futbolu. Słynący z ostrego pióra i wyrazistych opinii Cezary Kowalski zajmie się z kolei
komentowaniem krajowej i europejskiej piłki nożnej. O sporcie z nieco innej perspektywy opowiadać będzie jedna
z najlepszych dziennikarek sportowych w Polsce – Paulina Chylewska. Fanów koszykówki ucieszy obecność Adama
Romańskiego. Komentator Polsatu Sportu to chodząca encyklopedia polskiego i światowego basketu i prawdziwy
pasjonat, który przez wiele lat aktywnie działał także w strukturach Polskiego Związku Koszykówki.

- Wzmocnienia personalne to pierwszy etap rozwoju serwisu sportowego w Interii. W nieodległej przyszłości czekają
nas również zmiany produktowe, które obejmą m.in. stronę główną serwisu oraz przebudowę tabel wynikowych –
komentuje szef serwisu Sport Interia, Michał Białoński. – To wszystko, w połączeniu ze wsparciem kontentowym od
Polsatu Sport i Eleven Sports, sprawi, że oferta naszego serwisu będzie jeszcze atrakcyjniejsza – dodaje Białoński.

Według Badania Gemius/PBI w sierpniu 2020 roku serwis Sport Interia odwiedziło 2,2 mln realnych użytkowników,
generujących 27,9 mln odsłon. Podczas gdy strony i aplikacje całej Grupy Polsat-Interia zanotowały 18,3 mln
użytkowników i 1,5 mld odsłon.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-10-05 28,00 27,20 27,58 1,55 6,91

2020-10-06 27,94 27,10 27,16 - 1,52 8,48

2020-10-07 27,46 26,66 27,26 0,37 10,21

2020-10-08 27,58 26,98 27,26 0,00 8,62

2020-10-09 27,46 26,80 27,42 0,59 6,29
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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 – 4 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


