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Rzeczpospolita  
3 czerwca 2019 r. 

Discovery uwalnia TVN24 od kabla  
Autor: Urszula Zielińska 

Grupa Discovery testuje platformę streamingową, która umożliwiałaby internetową subskrypcję kanału 
informacyjnego TVN 24. 

Grupa Polsat jako pierwsza udostępniła na  żywo kanały informacyjne w Internecie, oferując je abonentom telewizji 
internetowej IPLA. Pakiet kanałów News i Rozrywka w serwisie IPLA kosztuje 20 zł miesięcznie.  

Wykupienie nowej usługi Grupy Discovery (w wersji testowej) to koszt rzędu 5 zł za jeden dzień oraz 100 zł za cały 
rok.  

Wirtualnemedia.pl  
4 czerwca 2019 r. 
 

Polsat liderem oglądalności, zyskały TVP1 i TVP2. Duży wzrost TVN7 w 16-49  
Autor: Michał Kurdupski 

Według badania Nielsen Audience Measurement w maju br najpopularniejszą stacją, pod względem średniego 
udziału dobowego, był Polsat. Stacja osiągnęła wynik 10,41% (+0,29% r/r). Na drugim miejscu znalazł się TVN  
z udziałem dobowym rzędu 8,77% (-4,67% r/r). Na trzeciej lokacie uplasował się TVP 1 z wynikiem 8,76% (+5,54% 
r/r). 
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Puls Biznesu 
6 czerwca 2019 r. 

T-Mobile wejdzie na sieć Inei  
Autor: MZAT 

T-Mobile podpisał list intencyjny z firmą Inea, dostawcą światłowodu w Wielkopolsce, w sprawie dostępu do jej 
infrastruktury kablowej. Jak informuje operator, decyzja jest związana z realizowaną strategią rozwoju zakładającą 
zmianę z operatora usług mobilnych w  firmę technologiczną. 

Wcześniej T-Mobile zawarł podobne umowy w sprawie dostępu do infrastruktury stacjonarnej z Orange oraz 
Nexerą.  

Operator uruchomił usługi światłowodowe dla pierwszego klienta komercyjnego w grudniu ubiegłego roku, ale na 
razie nie oferuje ich powszechnie.  

Puls Biznesu  
7 czerwca 2019 r. 

Telekomy zakończyły wojnę 
Autor: Mateusz C. Wojtala 

Ubiegły czwartek był bardzo korzystnym dniem na giełdzie dla telekomów. Zwyżki kursów Orange, Cyfrowego 
Polsatu oraz Play skutkowały wzrostem kursu WIG-Telekom aż o 9,3%. 

Według analityków ankietowanych przez „Pulsu Biznesu” wzrost rynku spowodowany był podniesieniem taryf 
przez dwóch operatorów komórkowych: Orange (podwyżka nastąpiła kilka tygodni temu) i Play (w zeszłym 
tygodniu). Może to być sygnał końca wojny cenowej, co przekłada się pozytywnie na wszystkie spółki z branży. 
Analitycy zauważają, że dotychczasowe ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce należały do najniższych  
w Europie i były niższe od średniej europejskiej o ok. 54%.  Ostatnio wprowadzone podwyżki dotyczą przede 
wszystkim abonamentowych ofert detalicznych. Play podniósł cenę wszystkich pakietów o 5-10 zł, a Orange o 5 zł 
przy jednoczesnym zwiększeniu pakietu danych. 

 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 
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(PLN) 
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zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-06-03  26,28  25,90  26,08 - 0,08  5,97 

2019-06-04  26,60  25,70  26,30  0,84  11,40 

2019-06-05  26,44  26,00  26,44  0,53  13,72 

2019-06-06  28,78  26,20  28,10  6,28  62,00 

2019-06-07  28,56  28,14  28,34  0,85  14,92 
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25 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

15 – 29 sierpnia 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2019 r. 

29 sierpnia 2019 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. 

24 października – 7 listopada 
2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2019 r. 

7 listopada 2019 r. Raport kwartalny za III kw. 2019 . 
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