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Play chce dodatkowych opłat za roaming dla Polaków mieszkających za granicą 
Autor: ps 

Marcin Gruszka, rzecznik Play zapowiedział, że operator nie wyklucza wprowadzenia dodatkowych opłat 
roamingowych dla osób przebywających od długiego czasu za granicą i nadużywających zasad Polityku Uczciwego 
Korzystania.  

Rzecznik Play przyznał, że sieć ma problem z osobami, które przez długi okres pozostają za granicą,  korzystając z 
braku opłat roamingowych przewidzianego europejskimi przepisami. Chodzi np. o użytkowników mieszkających 
stale poza Polską, a także o specyficzne grupy abonentów, chociażby studentów przebywających długo za granicą. 

Gruszka zaznaczył, że wymienione przez niego osoby mogą nadużywać ustalonych przez UE zasad Polityki 
Uczciwego Korzystania, a operator zastanawia się nad rozwiązaniem związanego z tym problemu. Rzecznik 
potwierdził, że Play tak jak niektórzy inni operatorzy. wystąpił do UKE o zgodę na zastosowanie dodatkowych opłat 
w roamingu i czeka obecnie na decyzję. 

Kwestia dopłat do roamingu jest coraz częściej poruszana przez polskich operatorów. Zgodę UKE na zastosowanie 
dopłat otrzymały już Plus i Premium Mobile, a także Virgin Mobile i nc+, ostatnio zaś plany skierowania w tej sprawie 
wniosku do regulatora ujawnił Orange Polska. 
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Polkomtel przegrał walkę o 9 mln zł 
Autor: Jarosław Królak 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oddalił w całości odwołanie Polkomtela od decyzji prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 2014 r., nakładającej na firmę telekomunikacyjną pięć kar 
finansowych za łamanie prawa i naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Łączna kara za pięć 
niedozwolonych praktyk rynkowych wyniosła 8,8 mln zł. Sąd pierwszej instancji uznał właśnie, że Polkomtel jest 
winny, i utrzymał w całości decyzję prezesa UOKiK o karach. 

Firma ma możliwość wniesienia apelacji do sądu wyższej instancji i zapewne z niej skorzysta.  
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Największa kablówka w Polsce ciągle nie może się powiększyć 
Autor: Marcel Zatoński 

Zgodnie z raportem kwartalnym brytyjskiego Liberty Global, właściciela UPC, lider polskiego rynku kablowego stracił 
w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2,8 tys., klientów i ma ich teraz 1,426 mln. Dzięki sprzedawaniu dodatkowych 
usług dotychczasowym klientom spółka zwiększyła jednak liczbę RGU do 2,96 mln (+33,3 tys. rok do roku).  

Powolny wzrost organiczny lidera nie może na razie zostać wsparty przez przejęcia. UPC wciąż czeka się zgody 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na kupno spółki Multimedia Polska, krajowego numeru trzy na rynku 
kablowym. Urząd poinformował ostatnio, że ma zastrzeżenia do wartej 3 mld zł transakcji, która może ograniczyć 
konkurencję w kilkunastu miastach.  

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2017 r. UPC Polska osiągnęło przychody na poziomie ok. 1,17 mld zł. Dzięki 
inwestycjom w światłowody zasięg sieci UPC zwiększył się w trzecim kwartale o 38,6 tys.  domów.  
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2017-10-30 25,77 25,20 25,25 -2,73% 3,66 

2017-10-31 25,48 24,95 25,36 0,44% 10,23 

2017-11-01 - - - - - 

2017-11-02 25,36 24,50 24,58 -3,08% 15,01 

2017-11-03 24,97 24,43 24,50 -0,33% 11,16 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

26 października – 9 listopada 2017 r. Okres zamknięty przez publikacją wyników za III kw. 2017 r. 

9 listopada 2017 r. 

Publikacja wyników kwartalnych za  III kwartał 2017 r.  

Harmonogram publikacji: 

7:00                    Publikacja raportu kwartalnego w systemie ESPI 

8:00                    Publikacja raportu kwartalnego oraz dodatkowych materiałów na stronie internetowej         
                            http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow  

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami (Hotel InterContinental, sala Hemisphere, piętro -1 
                            ul. Emilii Plater 49, Warszawa)   

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami 

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami w języku angielskim 

Szczegóły telekonferencji: 

Data:                         9 listopada 2017 r. 

Godzina:                   16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork) 

Numer telefonu:      +44 203 043 2440 (międzynarodowy); 

                                   22 295 35 28 (Polska) 

Kod konferencji:      51586369#  

Aby śledzić prezentację podczas telekonferencji na dedykowanej platformie, należy kliknąć TUTAJ, a 
następnie zalogować się jako uczestnik telekonferencji podając imię i nazwisko.  
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