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Telko.in
7 grudnia 2020 r.

Plus: 5,2 mln mieszkańców w zasięgu 5G
Autor: Marek Jaślan

Sieć Plus (Grupa Cyfrowy Polsat) poinformowała, że na koniec listopada br. w zasięgu jej sieci 5G znajdowało się
ponad 5,2 mln mieszkańców Polski. Operator zapowiada, że w 2021 roku w zasięgu sieci 5G Plusa 2600 MHz TDD
znajdzie się łącznie ponad 150 miejscowości i ponad 11 mln mieszkańców Polski.

Sieć 5G Plusa wystartowała w maju br., początkowo w głównych miastach Polski, takich jak Warszawa, Łódź, Gdańsk,
Katowice, Szczecin, Poznań i Wrocław.

Plus podaje, że prowadzi intensywne prace związane z poszerzaniem zasięgu sieci 5G. Zgodnie z planem, w przyszłym
roku jego sieć 5G będzie składać z ponad 1.700 nadajników.

Plus pracuje także nad rozwojem sieci 5G przy wykorzystaniu kolejnych częstotliwości i technologii. W ofercie
operatora znajduje się aktualnie kilkanaście urządzeń z obsługą 5G z różnych półek cenowych.

PAP Biznes
7 grudnia 2020 r.

Orange Polska kupuje 100 proc. udziałów Craftware
Autor: kuc/ana

Orange Polska podpisał umowę nabycia firmy Craftware za kwotę ok. 110 mln zł. Transakcja nie wymaga zgód
regulacyjnych.

Jak poinformował operator, nabycie Craftware ma wzmocnić działalności grupy na rynku klientów biznesowych
poprzez ekspozycję na szybko rozwijający się rynek rozwiązań CRM.

Firma Craftware zajmuje się analizą, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania relacjami z klientami
(CRM). Posiada doświadczenie we wdrażaniu i integracji systemów w technologii Salesforce, z której korzysta ponad
150 tys. firm na świecie. Baza klientów Craftware obejmuje duże firmy z branży farmaceutycznej, FMCG, handlu
detalicznego i finansów.
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PAP Biznes
7 grudnia 2020 r.

Nowa strategia Orange Polska bardziej ewolucyjna niż rewolucyjna, docelowo grupa chce wrócić do wypłaty dywidendy 
(wywiad)
Autor: Ewa Pogodzińska, epo/osz

W wywiadzie udzielonym PAP Biznes prezes Orange Polska Julien Ducarroz powiedział, że nowa strategia operatora
ma być bardziej ewolucją niż rewolucją. Cele finansowe zostaną wyznaczone na lata 2021-23, ale inne założenia mogą
sięgać dalej. Dodał, że spółka chce docelowo wrócić do wypłaty dywidendy, ale podjęcie decyzji o jej wznowieniu
wymaga znajomości skali kosztów związanych z 5G oraz znalezienia współfinansowania w ramach FiberCo.

Nowa strategia Orange Polska, która ma być przedstawiona w II kwartale 2021 roku, ukaże długoterminową wizję
i kierunki rozwoju. Cele finansowe zostaną zakreślone na okres trzech lat z uwagi na szybkie zmiany w sektorze
telekomunikacyjnym, co utrudnia prognozowanie w dłuższej perspektywie.

Według zapowiedzi prezesa Ducarroz nowa strategia operatora będzie bardziej ewolucją niż rewolucją. Znajdzie się
w niej m.in. rozwój sieci 5G. Orange Polska chce też być firmą bardziej innowacyjną, która w większym stopniu będzie
zajmowała się sztuczną inteligencją czy wirtualną rzeczywistością, a także chce uczestniczyć w procesie gromadzenia
i analizy danych.

Operator przedstawi ponadto cele dotyczące działań proekologicznych, obejmujące m.in. zmianę miksu
energetycznego.

Ponadto, Orange Polska chce wrócić do wypłaty dywidendy, ale termin jej wznowienia zależy od wielu czynników.

„Musimy być pewni, że nasze przychody i firma będą podążać we właściwym kierunku - realizacja strategii ma nam to
zapewnić. Z drugiej strony, musimy wiedzieć, czy jest zainteresowanie współinwestowaniem w rozwój światłowodów
i znać koszty związane z 5G. To pozwoli nam podjąć decyzję, kiedy możemy powrócić do wypłaty dywidendy" -
powiedział Julien Ducarroz.

„W przypadku 5G musimy mieć jasność, co do ustawy o cyberbezpieczeństwie, bo ciężko jest grać w grę, której zasady
nie są znane. Mam nadzieję, że do końca roku poznamy jej finalny kształt, a na początku przyszłego roku zobaczymy
założenia dotyczące rozwoju sieci 5G. Tak, żeby w drugim kwartale mogła odbyć się aukcja. Polska nie może odkładać
inwestycji w 5G. To ważne dla rozwoju gospodarki kraju" - dodał.
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Puls Biznesu
9 grudnia 2020 r.

Polacy przychylni nowym technologiom 
Autor: Anna Bełcik

Z raportu „Transformacja cyfrowa w Europie” opracowanego przez Cebr na zlecenie firmy eToro wynika, że Polacy
należą do najbardziej otwartych na technologie narodów w Europie.

85% z nich jest gotowych na zwiększenie poziomu cyfryzacji w sektorach energetycznym i mediów, a 83% w sektorze
finansowym. Aż 87% Polaków docenia zalety nowych technologii przyznając, że ułatwiają one życie (średnia
w Europie wynosi 72%). Jednak w ogólnym rankingu Polska zajmuje piąte miejsce na dziewięć analizowanych państw.
O osłabieniu pozycji w rankingu zadecydował m.in. „niski poziom penetracji cyfrowej”, czyli dostępu do technologii.

Według raportu eToro liderem cyfryzacji jest Dania, drugie miejsce zajmuje Hiszpania, a kolejne Wielka Brytania oraz
Holandia. Niżej niż Polska uplasowały się Niemcy, Francja, Rumunia i Włochy.
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Raport bieżący 33/2020
11 grudnia 2020 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd
spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych
w roku obrotowym 2021.

1. Raporty roczne:
• raport roczny za 2020 rok – 25 marca 2021 r.
• skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 25 marca 2021 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne:
• raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 12 maja 2021 r.
• raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 9 listopada 2021 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 18 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów
kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje o zamiarze przekazywania w 2021 roku
skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym
mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021
roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku
oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-12-07 27,86 27,30 27,84 0,65 12,07

2020-12-08 28,48 27,60 28,32 1,72 23,50

2020-12-09 28,40 27,72 27,94 - 1,34 29,10

2020-12-10 28,24 27,02 27,34 - 2,15 7,79

2020-12-11 28,06 27,12 27,92 2,12 12,50
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1 – 4 grudnia 2020 r. Konferencja WOOD's Winter Wonderland EME Conference | December 2020 | Prague (online)

11 stycznia 2021 r. Wypłata dywidendy - II transza

28 stycznia 2021 r. ERSTE GROUP Conviction Equity Investors Conference (konferencja wirtualna)


