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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

10.10 Rzeczpospolita: Kampanie telefonii na kartę pomagają małym sieciom 

Autor: ziu 

Według danych UKE w III kw. 2016 r. przeniesionych zostało 455,8 
tys. numerów komórkowych, o 52 tys. więcej niż rok wcześniej. W 
ciągu 9-ciu miesięcy dostawcę usług zmieniło ponad 1,2 mln 
numerów.  

Najczęściej wybieranym operatorem pozostaje Play, który pozyskał 
na czysto 92,1 tys. numerów.  Pozostali duzi operatorzy tracili 
klientów. Orange stracił na czysto 911 numerów, Plus – 33,6 tys., a 
T-Mobile – 74,2 tys.  

Miniony kwartał przyniósł dodatni wynik przenoszenia numerów 
większości operatorów wirtualnych (MVNO). Działają oni głównie w 
segmencie telefonii na kartę. Największy z MVNO – Virgin Mobile 
Polska pozyskał 9,5 tys. numerów. Relatywnie dobre wyniki mieli 
tacy gracze, jak Premium Mobile (+2,5 tys.) czy Mobile Vikings (+1 
tys.).  

Coraz częściej przenoszone są w Polsce numery stacjonarne. 
Największy gracz na tym rynku, Orange stracił 88 tys. klientów.  

Polska Agencja Prasowa: Netia ruszyła z wymianą sieci 

Autor: Grzegorz Suteniec 

Netia rozpoczęła wymianę sieci w dwunastu miastach. Pierwsze 
odbiory planuje w styczniu. Spółka jest gotowa do współpracy z 
innymi partnerami przy rozbudowie sieci, a Orange Polska wydaje się 
najbardziej racjonalnym partnerem - poinformował w wywiadzie dla 
PAP prezes Netii Tomasz Szopa. 
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

10.10 Rada Nadzorcza Netii na początku marca zatwierdziła inwestycję w 
infrastrukturę sieci dostępowej w latach 2016-2026, w celu jej 
całościowej modernizacji do standardu NGA (ang. next-generation 
access) umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 
Mbps. Spółka zakłada przeznaczenie na realizację programu w 
zakresie modernizacji sieci kwoty ok. 417 mln zł w latach 2016-2020. 
Szopa poinformował, że tegoroczny capex na projekt upgradu sieci 
będzie niewielki, największe wydatki będą w 2017 r. i 2018 r.  

Prezes podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że Netia jest otwarta na 
rozmowy z innymi operatorami ws. ewentualnej współpracy przy 
rozbudowie sieci światłowodowej. Przyznał, że najbardziej 
racjonalnym partnerem wydaje się Orange Polska. 

W ocenie Szopy, zdolność do wypłaty dywidendy przez Netię w kilku 
najbliższych latach jest ograniczona łącznie do około 1 zł. 

11.10 Parkiet: Wyniki Orange Polska oczami analityków 

Autor: Urszula Zielińska 

Analitycy z 10 biur maklerskich prognozują, że w III kw. 2016 r. 
Orange Polska wypracował 2,86 mld zł przychodów, 820 mln zł 
EBITDA i 28 mln zł zysku netto. Oznacza to spadek przychodów o 
3,9%, obniżkę EBITDA o 13,3% oraz blisko 75% spadek zysku netto.  

Średnia prognoz wskazuje, że komórkowa część Orange mogła 
zanotować wzrost przychodów o 3-4%, m.in. w wyniku sprzedaży 
ratalnej oraz rosnącej bazy abonentów. Analitycy uważają, że część 
wzrostu bazy będzie pochodną migracji użytkowników telefonii na 
kartę.  Zdaniem ekspertów kwartalne przychody segmentu usług 
stacjonarnych spadły r/r o 7-8%.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

12.10 Parkiet: Rezygnacja z miedzi jeszcze nie teraz  

Autor: ziu 

Projekt decyzji prezesa UKE dla Orange pozwalającej telekomowi na 
modernizację infrastruktury w blokach jednej z warszawskich dzielnic 
zawiera informację, że Orange Polska po wymianie infrastruktury 
dostępu do internetu na światłowody zamierza wyłączyć sieć 
miedzianą. Rzecznik Orange zapewnia jednak, że operator nie 
planuje wyłączania sieci miedzianej tak długo, jak będą z niej 
korzystali klienci detaliczni i inni operatorzy alternatywni. Zapewnia 
też, że telekom nie planuje obecnie wstrzymania możliwości wyboru 
jednej z dwóch technologii osobom przedłużającym umowę.   

Wyłączenie sieci miedzianej mogłoby wpłynąć na wyniki finansowe 
telekomu. Wyłączaną sieć trzeba będzie wpisać w straty, ale nie jest 
znana jej bieżąca wycena.  

14.10 Rzeczpospolita: Sieciom mobilnym potrzebne są światłowody 

Autor: ziu 

Zdaniem Jacka Niewęgłowskiego, członka zarządu P4 (Play), obecnie 
15-20% stacji bazowych operatorów mobilnych połączonych jest z 
siecią światłowodową. W ciągu kilku lat odsetek ten urośnie do 30-
50%. Orange Polska podaje, że w przypadku tego telekomu jest to 
już dziś 50%. 

Zdaniem Niewęgłowskiego inwestycje światłowodowe takich firm jak 
Orange, UPC i Netia pokazują, gdzie popyt na przepustowość łączy 
będzie rósł. Uważa, że w ciągu kolejnych 10 lat wsie będą pustoszeć, 
a na obszarach wysoko zurbanizowanych przybywać będzie 
mieszkańców.  
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Ostatnie wydarzenia 
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Raport bieżący nr 32 
13 października 2016 r. 

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 10 listopada 2016 roku 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu 
spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 listopada 2016 roku, na godzinę 12:00 i odbędzie się w Warszawie, w 
siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:  

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 listopada 2016 roku, 
przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych;  

2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
zwołanego na dzień 10 listopada 2016 roku.  

3. Plan połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Netshare Sp. z o.o. 

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej 
Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – 
Materiały. 

 

http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/ogloszenie_o_zwolaniu_nwza_10112016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/ogloszenie_o_zwolaniu_nwza_10112016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/projekty_nwza_10112016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/projekty_nwza_10112016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/projekty_nwza_10112016.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/plan_polaczenia_z_zalacznikami_pl.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/plan_polaczenia_z_zalacznikami_pl.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/plan_polaczenia_z_zalacznikami_pl.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/plan_polaczenia_z_zalacznikami_pl.pdf
http://www.grupapolsat.pl/en
http://www.grupapolsat.pl/en
http://www.grupapolsat.pl/en
http://www.grupapolsat.pl/en
http://www.grupapolsat.pl/en
http://www.grupapolsat.pl/en
http://www.grupapolsat.pl/en


Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-10-10 25,03 24,33 24,40 0,00% 4 265 

2016-10-11 24,40 24,02 24,12 -1,15% 12 808 

2016-10-12 24,19 23,66 23,99 -0,54% 11 142 

2016-10-13 24,07 23,65 23,80 -0,79% 10 190 

2016-10-14 24,08 23,72 23,84 0,17% 4 418 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

26 października – 9 listopada 2016 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2016 r. 

9 listopada 2016 r.  Raport kwartalny za III kw. 2016 r. 

10 listopada 2016 r.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

1 – 2 grudnia 2016 r.  WOOD's Winter in Prague 
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