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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
3.09 Parkiet: Spadną regulacyjne kajdany 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził pozytywną 
opinię o planie deregulacji Orange Polska na rynku hurtowego 
dostępu do sieci internetu (BSA). Urząd Komunikacji Elektronicznej 
potwierdził, że ostateczna decyzja zostanie wydana do końca 
września. 

Parkiet: Dobiega końca realizacja strategii 

Docelowo Midas miał wybudować 4,8 tys. stacji bazowych. Na 
koniec czerwca było ich 3,22 tys. a obecnie ponad 4 tys. 
Przedstawiciele zarządu Midasa poinformowali, że sieć będzie 
rozbudowywana o kolejne lokalizacje, ale inwestycje będą miały 
na celu raczej budowę pojemności sieci niż jej zasięgu. W czerwcu 
z sieci LTE spółki mogło korzystać 67% mieszkańców Polski, a w 
zasięgu sieci HSPA+ było 99% populacji. 

Za sprawą rozbudowy sieci LTE i rosnącej liczby użytkowników 
smartfonów i tabletów korzystających z tej technologii przychody 
Midasa rosły skokowo: w I połowie br. wyniosły 139,3 mln zł, o 
51% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Silnie urosły koszty 
związane z siecią i I półrocze Midas zakończył, wykazując 164 mln 
zł straty netto. W celu realizacji dotychczasowej strategii, Midas 
nie zamierza sięgać po dodatkowe finansowanie zewnętrzne. 

Rzeczpospolita: Telewizja wciąż mocna 

Według badania Connected Life firmy TNS przeciętny polski 
internauta korzysta już średnio z 4,6 urządzenia do oglądania 
wideo w sieci, podczas gdy dla świata ten wskaźnik wynosi 4. Choć 
coraz popularniejszy staje się tzw. multiscreening, czyli korzystanie 
z wielu ekranów naprzemiennie lub w tym samym czasie, 
oglądanie telewizji wciąż mocno trzyma się w badaniach. 
Codziennie przed telewizorem zasiada trzy czwarte internautów na 
świecie, w Polsce – 76%.  

Biuletyn Cyfrowego Polsatu             1 – 7 września 2014 



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
3.09 Z kolei według najnowszego badania domu mediowego Mindshare 

Polska wynika, że najwięcej czasu – średnio ponad 3 godziny – 
poświęcamy dziennie na korzystanie z komputera stacjonarnego 
lub laptopa. Ponad 2 godziny zabiera nam smartfon lub telewizja, a 
tablety i czytniki książek – nie więcej niż 1,5 godziny dziennie. 
Według Mindshare najpopularniejszymi urządzeniami, z jakich 
korzysta się w Polsce, są laptop (88%) i telewizor (93%).  

5.09 Rzeczpospolita: Koniec sporu Orange z MNI 

Ugodą zakończył się spór pomiędzy MNI, kontrolowanym przez 
Andrzeja Piechockiego, i Orange Polska. MNI w 2009 r. kupiło 
znaczący pakiet akcji spółki PPWK, której własnością była firma 
Długie Rozmowy (DR). Ta ostatnia próbowała sił na rynku usług 
telefonii stacjonarnej, wykorzystując sieć Orange. DR za opóźnienia 
w realizacji zleceń naliczały Orange kary umowne. Sprawa trafiła 
do sądu.  

Na podstawie ugody Orange otrzyma 10,3 mln zł w formie sieci 
światłowodowej. Ugoda jest ważna dla należącej do MNI spółki 
Hyperion, właściciela Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej. To 
najbardziej zagrożona utratą dotacji (60 mln zł) sieć regionalna. 
Nowy prezes Hyperionu zamierza rozwieść spółkę z MNI i chce 
odkupić od MNI CU sieci stacjonarne Telefonię Pilecką i Szeptel za 
50 mln zł. Ugoda oznacza, że nie ma ryzyka, że aktywa kupowane 
od MNI okażą się „zatrute”.  
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

01-09-2014 25,99 25,50 25,90 1,21% 5 896 

02-09-2014 25,99 25,04 25,05 -3,28% 5 165 

03-09-2014 25,84 25,02 25,84 3,15% 8 516 

04-09-2014 25,98 24,95 25,49 -1,35% 17 075 

05-09-2014 25,49 25,08 25,10 -1,53% 4 282 
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Najbliższe wydarzenia 

23 września 2014 r.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 


