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Wirtualnemedia.pl
28 grudnia 2020 r.

Telewizja internetowa Cyfrowego Polsatu w programie smartDOM, bez czynszu za dekoder Evobox Stream
Autor: tw

Cyfrowy Polsat objął programem rabatowym smartDOM usługę telewizji internetowej OTT. Ponadto udostępnia dekoder
Evobox Stream do jej odbioru bez comiesięcznej opłaty za czynsz.

W ramach programu smartDOM klient uzyskuje zniżkę za każdą kolejną wykupioną usługę z oferty grupy Cyfrowy Polsat.
Program obejmuje kilkanaście różnych usług, w tym usługi telewizyjne (tv naziemna, satelitarna, kablowa, a teraz także
internetowa), usługi telekomunikacyjne (telefonia abonamentowa, internet mobilny i domowy, internet światłowodowy),
a także gaz, prąd i ubezpieczenia.

Wirtualnemedia.pl
29 grudnia 2020 r.

Ruszyła nowa promocja Plusa „W Wielkiej Brytanii jak w domu”
Autor: bg

Od 1 stycznia 2021 r. klienci operatora Polkomtel (Grupa Cyfrowy Polsat) mogą nadal korzystać z usług w Wielkiej Brytanii 
na dotychczasowych warunkach, czyli zgodnie z zasadą „Roam like at home".

Klienci korzystający z usług w Wielkiej Brytanii (która przestaje być członkiem Unii Europejskiej) zapłacą tyle samo co do tej 
pory za korzystanie z połączeń głosowych, SMS-ów, MMS-ów i za usługi transmisji danych w ramach przyznanych pakietów 
roamingowych.

Promocja „W Wielkiej Brytanii jak w domu” została wprowadzona dla wszystkich klientów marek Plus i Plush korzystających 
z roamingu lub połączeń międzynarodowych w ofertach abonamentowych, mix oraz na kartę (prepaid).
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Wirtualnemedia.pl
30 grudnia 2020 r.

920 pracowników Orange Polska do zwolnienia w 2021 roku. Podwyżki będą niższe
Autor: ps

Orange Polska zawarł ostateczne porozumienie ze związkami zawodowymi, które przewiduje zmiany w harmonogramie
zwolnień i podwyżek.

W 2021 roku całkowita liczba likwidowanych etatów wyniesie 920, co oznacza mniejszą skalę zwolnień niż pierwotnie
zakładano. Docelowy poziom redukcji to 2,1 tys. etatów. Przewidywana redukcja nie obejmuje pracowników odchodzących
na własne życzenie.

Porozumienie przewiduje ponadto, że w 2020 roku wzrost wynagrodzeń wyniesie 1% (wobec wcześniej zakładanego
wzrostu w wysokości 3,5%), natomiast w 2021 roku osiągnie 3,5% (zgodnie z pierwotnymi ustaleniami).

Bankier.pl
31 grudnia 2020 r.

Ceny roamingu w Wielkiej Brytanii mogą wzrosnąć w 2021 roku 
Autor: Małgorzata Werner-Woś
Źródło: PAP

Urząd Komunikacji Elektronicznej zwrócił uwagę, że porozumienie zawarte pod koniec 2020 roku między Wielką Brytanią
i UE nie obejmuje rozwiązań w kwestii roamingu.

Oznacza to, że od stycznia 2021 roku ceny za roaming w Wielkiej Brytanii nie są uzależnione od unijnej zasady „Roam like at
Home” i mogą wzrosnąć.

Jak zaznacza UKE, chociaż zasada „Roam like at Home” nie jest zagwarantowana na gruncie prawnym, operatorzy z krajów
UE mogą ja stosować z własnej inicjatywy.

"Klienci powinni zwrócić szczególną uwagę na zasady korzystania z usług w roamingu w ZK, ponieważ mogą się one różnić
w zależności od dostawcy usług i wybranej oferty" - podkreślił UKE.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-12-28 30,10 29,24 30,00 3,52 15,53

2020-12-29 30,68 29,72 30,68 2,27 13,15

2020-12-30 30,94 30,06 30,28 - 1,30 19,28

2020-12-31 - - - - -

2021-01-01 - - - - -
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11 stycznia 2021 r. Wypłata dywidendy - II transza

20 – 21 stycznia 2021 r. TOP PICKS 2021 by TRIGON (konferencja wirtualna)

25 – 26 stycznia 2021 r. TOP PICKS 2021 by PKO BP (konferencja wirtualna)

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

11 marca – 25 marca 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2020 r.

25 marca 2021 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

28 kwietnia – 12 maja 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2021 r.

12 maja 2021 r. Raport kwartalny za I kw. 2021 r.

18 maja – 19 maja 2021 r. Konferencja PKO BP CEE Telecommunications, Media and IT (online)

4 sierpnia – 18 sierpnia 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2021 r.

18 sierpnia 2021 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

26 października – 9 listopada 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2021 r.

9 listopada 2021 r. Raport kwartalny za III kw. 2021 r.


