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Parkiet
12 października 2020 r.

Konsultacje aukcji 5G ruszą w tym roku
Autor: Urszula Zielińska

W wywiadzie udzielonym gazecie „Parkiet” Jacek Oko, sprawujący od 18 września br. funkcję Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, zapowiedział, że do końca roku planuje przedstawić wizję działania UKE na najbliższa lata.

Ponadto, w październiku UKE zamierza przestawić Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa wytyczne, jakie powinny być
spełnione przez zwycięzców aukcji 5G.

Sama aukcja 5G (rozumiana jako uruchomienie konsultacji) miałby, według planów UKE, zostać ogłoszona jeszcze
w tym roku.

Oprócz kwestii dotyczących cyberbezpieczeństwa, z związku z aukcją 5G dyskutowane są zmiany parametrów
pokrycia tak, aby uwzględniały one nie tylko zasięg, lecz również gwarantowały odpowiednią jakość usług. Prezes UKE
potwierdził, że planowana aukcja 5G obejmie wyłącznie pasmo C.

Jeżeli chodzi o wolną częstotliwość 800 MHz (na początku 2019 roku Sferia z Grupy Cyfrowy Polsat nie zdecydowała
się przedłużyć licencji na to pasmo), to najprawdopodobniej proces wyboru nowego operatora zostanie przesunięty
na rok 2022, czyli po zakończeniu dystrybucji pasma C.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące stworzenia jednej sieci 5G z udziałem państwa w paśmie 700 MHz prezes UKE
uznał ten pomysł za interesujący.

Telko.in
12 października 2020 r.

Pasmo 26 GHz potrzebne nie wcześniej, niż za 2 lata
Autor: Łukasz Dec

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wyniki konsultacji w sprawie wykorzystania pasma 26 GHz.

Zdaniem operatorów, którzy wzięli w nich udział przydział częstotliwości w paśmie 26 GHz powinien nastąpić
najwcześniej w latach 2022 – 2023, czyli wówczas gdy spodziewana jest szersza dostępność urządzeń abonenckich
działających w tym paśmie.
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Pomimo różnic co do sposobu dystrybucji pasma (np. Orange postuluje ogólnopolskie rezerwacje, a T-Mobile
przyznawanie częstotliwości bez procedur selekcyjnych na bazie lokalnego zapotrzebowania z równoczesnym
zagwarantowaniem dostępności pozostałym operatorom), operatorzy zgadzają się, że pasmo 26 GHz będzie mieć
bądź „wyspowe” zastosowania tam, gdzie będzie występować wzmożony ruch mobilny (np. zakłady przemysłowe) lub
jako technologia lokalnej pętli dostępowej.

Biznes.interia.pl
12 października 2020 r.

Cyfrowy Polsat utrzymał rating BB+ z pespektywą pozytywną
Autor: bb

Agencja Ratingowa S&P podtrzymała rating Cyfrowego Polsatu na poziomie BB+ z perspektywą pozytywną.

"Moglibyśmy podnieść rating, gdyby przychody i EBITDA Cyfrowego Polsatu wzrosły nieznacznie, w wyniku czego
skorygowany dług do EBITDA spadłby trwale poniżej 3,0x, a wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
(FOCF) do zadłużenia zbliżały się do 15 proc." - wskazuje S&P.

Realizacja średnioterminowego celu zmniejszania zadłużenia może zostać - zdaniem agencji - w najbliższym czasie
spowolniona ze względu m.in. na akwizycje.

Agencja podkreśla, że pomimo chwilowego spadku przychodów z reklam, Cyfrowy Polsat wykazuje odporność na
pandemię COVID-19. "W II kw. 2020 r. przychody z reklamy spadły o 34,5 proc. r/r. Spółka już widzi silne ożywienie
w tym segmencie i spodziewamy się, że spadek w całym 2020 r. będzie ograniczony do 10 proc." - oceniają analitycy
S&P, którzy podkreślają również, że spółka będzie w dalszym ciągu generować silne wolne przepływy pieniężne.

"Nakłady inwestycyjne Cyfrowego Polsatu - zwracamy uwagę - są mniejsze niż u większości jego europejskich
odpowiedników (średnio 18 proc.). To, w połączeniu ze stosunkowo stabilnymi skorygowanymi marżami EBITDA
w latach 2019-2021, powinno przełożyć się na solidne wolne przepływy pieniężne do zadłużenia na poziomie 14-15
proc. lub wskaźnik EBITDA (po uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych i rat leasingowych) do sprzedaży na poziomie
nieco ponad 20 proc.” - piszą analitycy S&P w opracowaniu. Zwracają też uwagę, że potencjalna sprzedaż przez
Cyfrowy Polsat części infrastruktury telefonii komórkowej i jej wpływ na wynik finansowy są na tę chwilę niepewne.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-10-12 27,76 27,14 27,26 - 0,58 9,03

2020-10-13 27,36 26,70 26,70 - 2,05 7,75

2020-10-14 26,96 25,94 26,54 - 0,60 15,24

2020-10-15 26,42 25,16 25,50 - 3,92 18,81

2020-10-16 25,66 25,20 25,36 - 0,55 7,87
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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


