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Parkiet 

27 kwietnia 2018 r. 

Ostatni dzień na zakup akcji Play z prawem do dywidendy 

Autor: Urszula Zielińska 

Od poniedziałku 30 kwietnia akcje Play Communications, właściciela sieci komórkowej są notowane bez prawa do 
dywidendy w kwocie 2,57 zł na akcję. Zgodnie z uchwałą zarządu Play Communications dzień dywidendy to 2 maja 
br., a dzień wypłaty dywidendy to 10 maja br. 

telko.in 

28 kwietnia 2018 r. 

 

Analitycy oczekują poprawy liczonych w euro wyników T-Mobile Polska 
Autor: Tomasz Świderek 

372 mln euro przychodów i 103 mln euro EBITDA miał w I kwartale 2018 r. T-Mobile Polska – wynika z 
uśrednionych prognoz analityków przedstawionych przez Deutsche Telekom, właściciela polskiego operatora 
komórkowego.  

Licząc po średnim kursie euro w NBP w I kwartale 2018 r. prognozowane przychody i EBITDA wyniosły 
odpowiednio 1,56 mld zł i 413 mln zł. W I kwartale 2017 r. polski operator miał 364 mln euro przychodów i 100 
mln euro EBITDA, czyli odpowiednio 1,57 mld zł i 431 mln zł. 

Wyniki T-Mobile Polska za I kwartał 2018 r. zostaną opublikowane 9 maja. 
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2,7 mln domostw w zasięgu FTTH Orange, ale operator ma opóźnienia  
Autor: Marek Jaślan 

Rzecznik Orange Polska poinformował, że w zasięgu internetu światłowodowego spółki jest już 2,7 mln 
gospodarstw domowych. 

W bieżącym roku Orange Polska ma zainwestować w sieć światłowodową 700-800 mln zł, a łączny budżet 
inwestycyjny operatora na ten rok wynosi 2-2,2 mld zł. 

Pojawiają się sygnały, że operator ma opóźnienia w doprowadzeniu łączy do niektórych lokalizacji. Prezes spółki, 
Jean-Francois Fallacher, mówił niedawno o możliwym wzroście wydatków na prace budowlane w związku z 
żądaniami wyższych wynagrodzeń, które stawiają podwykonawcy oraz ich problemami z pozyskaniem 
odpowiedniej liczby pracowników. 

rpkom.pl 

30 kwietnia 2018 r. 

 

Play zrezygnował z ratingu S&P's 
Autor: ZIU 

Agencja ratingowa Standard&Poor's wycofała swój rating (BB) dla Play Communications, właściciela sieci 
komórkowej Play. Według agencji Bloomberg, wycofanie oceny nastąpiło na prośbę spółki. 

W odpowiedzi na pytanie o powód rezygnacji rzecznik sieci Play powiedział: „Efektywnie wydajemy nasze 
pieniądze. Nie potrzebujemy trzech ratingów bo sytuacja jest bardzo stabilna”.  W chwili wycofywania ratingu jego 
perspektywa była stabilna. 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-04-30 25,66 24,98 25,66 3,47% 14,06 

2018-05-01 -  - - - - 

2018-05-02 25,88 25,32 25,86 0,78% 5,16 

2018-05-03 - - - - - 

2018-05-04 25,80 25,24 25,50 -1,39% 12,41 
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Kalendarz inwestora 

16 kwietnia – 10 maja 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2018 r. 

10 maja 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. 

9 – 23 sierpnia 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2018 r. 

23 sierpnia 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. 

25 października – 8 listopada 
2018 r.  

Okres zamknięty przed publikacją wyników  za III kwartał 2018 r. 

8 listopada 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 
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