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Puls Biznesu 
7 sierpnia 2019 r. 

UKE: wkrótce decyzja aukcja czy przetarg na pierwsze pasmo pod 5G 
Źródło: PAP 

Według przedstawicielki Urzędu Komunikacji Elektronicznej do końca wakacji zapadnie decyzja co do sposobu 
rozdystrybuowania (tj. w drodze przetargu czy poprzez aukcję) pierwszego pasma na potrzeby sieci 5G  
(3400-3800 MHz). 

Zgodnie z opublikowanym przez UKE harmonogramem, pasmo C (3400-3800 MHz) ma zostać przydzielone 
operatorom do połowy 2020 roku. Regulator chce przydzielić 4 bloki po 80 MHz zostawiając piąty blok na bieżące 
potrzeby operatorów WiMAX lub bardziej zaawansowane rozwiązania oparte o standard LTE. W drugim etapie 
będzie dystrybuowane pasmo 800 MHz (blok 2x5 MHz), a w trzecim - przynajmniej 1 GHz z pasma 26 GHz. 

Wśród zagrożeń dla wprowadzenia technologii 5G w Polsce przedstawicielka UKE wymieniła konieczność 
wdrożenia zmian legislacyjnych oraz kwestię ewentualnego obniżenia norm promieniowania 
elektromagnetycznego (PEM). 

W dniu 4 sierpnia br. Senat przyjął projekt megaustawy z przepisem przywracającym UKE kompetencję do zmian 
decyzji rezerwacyjnych w paśmie 700 MHz. Brakuje nadal nowelizacji Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.  

W odniesieniu do obowiązujących w Polsce norm promieniowania elektromagnetycznego brakuje dziś wiedzy, czy  
i kiedy zostaną one zmienione. Zdaniem przedstawicielki regulatora taka deklaracja powinna publicznie zapaść 
jeszcze przed rozpoczęciem procesu dystrybucji pasma 3,4-3,8 GHz, gdyż obecna sytuacja rodzi niepewność 
akcjonariuszy telekomów i funduszy inwestycyjnych, a tym samym obniża wycenę częstotliwości. 
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Money.pl 
8 sierpnia 2019 r. 
 

T-Mobile Polska miał 1,57 mld zł przychodów, 427 mln zł EBITDA AL w II kw. 2019 
Autor: Urszula Zielińska 

W drugim kwartale 2019 r. T-Mobile Polska odnotował 427 mln zł zysku EBITDA AL oraz 1,57 mld zł przychodu 
(obie wartości znajdują się na porównywalnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku). 

Zgodnie z komunikatem operatora, wzrost przychodów z usług mobilnych (+5,5% r/r) pozwolił zrekompensować 
wciąż widoczne efekty zmian strategii sprzedaży hurtowej. Wyzwania stojące przed operatorem to rosnące koszty 
pracy i rosnące ceny energii.  

T-Mobile poinformował, że pracuje nad rozwojem nowych obszarów, takich jak usługi stacjonarne i oferta rozrywki 
w B2C oraz usługi w chmurze w B2B. 

W drugim kwartale br. operator wszedł na rynek usług konwergentnych z ofertą łączącą usługi mobilne, 
stacjonarne oraz rozrywkę. 

Rzeczpospolita 
8 sierpnia 2019 r. 
 

Fiskus przykręca śrubę (nie tylko) telekomom 
Autor: Urszula Zielińska 

Cyfrowy Polsat i Play dostały niekorzystne decyzje fiskusa. Analitycy zwracają jednak uwagę, że problemy tego typu 
mają też inne firmy. 

Cyfrowy Polsat poinformował w ubiegłym tygodniu o decyzji urzędu skarbowego, na mocy której ma zapłacić  
25,1 mln zł podatku za 2013 rok. Z kolei Play poinformował pod koniec lipca br., że według urzędu skarbowego 
powinien zapłacić 12 mln zł podatku z tytułu zysków z 2013 roku.  

Według analityka Raiffeisen International Banku, telekomy nie są obiektem specjalnej uwagi fiskusa.  Kontrolowane 
są podmioty, które stosowały skomplikowane struktury, np. ze spółkami zarejestrowanymi za granicą, często 
kwestionowane są też odliczenia VAT.  

Analityk zauważa, że polskie telekomy ominęły znane z innych państw europejskich pomysły, aby obłożyć sektor 
dodatkową daniną. Wiele spółek giełdowych z różnych sektorów informuje ostatnio o negatywnych decyzjach 
organów podatkowych. Do innych firm, wobec których urzędy celno-skarbowe mają roszczenia należą w tym roku 
m.in. firmy chemiczne: producent sody Ciech czy Krakchemia. 

 



Przegląd prasy 

4 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu  5 – 11 sierpnia 2019 
 

Rp.pl 
9 sierpnia 2019 r. 
 

T-Mobile Polska planuje zwolnienia 
Autor: Urszula Zielińska 

Według informacji podanych przez portal Spidersweb.pl prezes T-Mobile Polska poinformował w ubiegłym 
tygodniu pracowników firmy o zamiarze redukcji zatrudnienia i zmianach w modelu działania operatora. 

Rozmiar i zakres zwolnień ma być przedstawiony we wrześniu.  

Planowane zmiany w modelu działania telekomu mają mieć na celu uelastycznienie firmy. 
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Raport bieżący 24/2019 
31 lipca 2019 r. 
 

Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za drugi kwartał 2019 roku 

Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i grupie kapitałowej Spółki 
(„Grupa Cyfrowy Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej  
i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki niniejszym podaje do 
publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, które jednorazowo negatywnie wpłynie na 
skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Polsat w drugim kwartale 2019 r. 

W związku z możliwością wynikającą z przepisów wprowadzonych Dz.U.2018.2193 z dnia 23 listopada 
2018 roku a obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku, dokonujących zmian w zakresie Ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw („Zmienione Przepisy Podatkowe”) Zarząd Spółki 
informuje, iż podjął decyzję o wyborze i dokonaniu w terminie ustawowym zapłaty zryczałtowanej formy 
opodatkowania od odsetek lub dyskonta należnych od: 

• obligacji wyemitowanych przez Spółkę dnia 20 maja 2011 roku i wykupionych w 2014 roku o łącznej 
wartości nominalnej 350,0 milionów EUR. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 roku powziął informację o podjęciu decyzji 
przez Zarząd spółki Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”), będącej spółką zależną od Spółki, o wyborze  
i dokonaniu w terminie ustawowym zapłaty zryczałtowanej formy opodatkowania od odsetek lub 
dyskonta należnych od: 

• obligacji wyemitowanych przez spółkę Spartan Capital Holding sp. z o.o. („Spartan”), której następcą 
prawnym w efekcie połączenia dokonanego w 2013 roku jest Polkomtel, dnia 26 stycznia 2012 roku  
i wykupionych w 2016 roku o łącznej wartości nominalnej 542,5 miliona EUR; 

• obligacji wyemitowanych przez spółkę Spartan dnia 26 stycznia 2012 roku i wykupionych w 2016 roku 
o łącznej wartości nominalnej 500,0 milionów USD; 
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• obligacji wyemitowanych przez spółkę Spartan dnia 26 stycznia 2012 roku i wykupionych w 2016 roku  
o łącznej wartości nominalnej 201,0 milionów USD. 

Wybór formy opodatkowania w postaci ryczałtu w wysokości 3% podstawy opodatkowania dotyczy 
odpowiednich okresów odsetkowych wyżej wymienionych obligacji i jednorazowo obciąży linię „Koszty 
finansowe, netto” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Cyfrowy Polsat łączną kwotą  
70,1 miliona PLN, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2019 roku. 
Jednocześnie, zgodnie z wymogami Zmienionych Przepisów Podatkowych, Spółka oraz Polkomtel 
zamierzają dokonać płatności składających się łącznie na wyżej wymienioną kwotę na rzecz Drugiego 
Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie do dnia 31 lipca 2019 roku. 

Raport bieżący 25/2019 
6 sierpnia 2019 r. 

Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie 

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 5 marca 2018 roku, Zarząd spółki 
Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał i przeanalizował informację przekazaną przez pełnomocnika 
Spółki, dotyczącą decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie („Organ”) z dnia 19 lipca 
2019 r. Decyzja ta określa wysokość zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego 
podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2013 w kwocie 25,1 mln PLN powiększonej o odsetki od zaległości 
podatkowych. 

W wydanej decyzji Organ zakwestionował prawo Spółki do zastosowania zwolnienia z obowiązku pobrania 
zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych płatności dokonanych w 2013 roku. 

Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Spółka będzie odwoływać się od decyzji Organu 
oraz nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej wynik finansowy. 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-08-05  30,00  28,98  29,24 - 1,22  10,74 

2019-08-06  29,70  28,94  29,24  0,00  12,42 

2019-08-07  29,58  28,50  29,00 - 0,82  17,65 

2019-08-08  29,42  28,52  28,66 - 1,17  13,30 

2019-08-09  29,08  28,54  29,08  1,47  15,34 
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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. 

1 października 2019 r. Wypłata dywidendy  - II transza 

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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