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Puls Biznesu: Polkomtel zapłaci karę za reklamę 

Autor: Jarosław Królak 

Sąd apelacyjny podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów z 2012 r. i wyrok sądu 
okręgowego z 2014 r. uznając, że Polkomtel naruszył 
zbiorowe interesy konsumentów, emitując w 2009 r. 
nieuczciwe reklamy i nałożył na operatora karę w wysokości 
4,5 mln zł. UOKiK uznał, że kampanie reklamujące telefonię 
prepaid 36,6 wprowadzały konsumentów w błąd co do cen 
połączeń telefonicznych.  

 

 

16.02 Rzeczpospolita: Ceny reklam w telewizji powinny rosnąć 

Wywiad z Markusem Tellenbachem, prezesem TVN 

W wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita” Markus Tellenbach 
powiedział, że TVN będzie kontynuował strategię nieudostępniania 
swoich treści żadnym internetowym agregatorom treści. Dzięki temu 
internetowy portal TVN – Player – może pochwalić się oryginalnymi 
treściami. Według prezesa TVN, Player pozyskał od listopada ub.r. 
160 tys. płatnych subskrybentów.  Wszystkich zarejestrowanych 
użytkowników jest już 1,7 mln. Zdaniem Tellenbacha, jeśli utrzyma 
się obecne tempo wzrostu, w ciągu dwóch lat portal może mieć 3 
mln użytkowników. W tym roku TVN planuje 6-7 oryginalnych 
produkcji dla Playera. Tellenbach szacuje, że na koniec roku liczba 
płatnych subskrypcji Playera powinna przekroczyć 250 tys.  

Wyniki TVN w 4. kwartale 2015 r. Tellenbach ocenia dobrze. Tempo 
wzrostu rynku reklamy przewyższa tempo wzrostu PKB, a TVN rósł 
szybciej niż rynek. Zdaniem Tellenbacha w 2016 r. rynek reklamy 
telewizyjnej nadal będzie rósł szybciej niż PKB, w średnim 
jednocyfrowym tempie.  

17.02 Parkiet: Analitycy: za długo trzeba czekać na wzrost Orange Polska 

Autor: Urszula Zielińska 

Nowy średnioterminowy plan Orange Polska na lata 2016-2018 
został źle przyjęty przez inwestorów giełdowych. We wtorek kurs 
spółki tracił nawet 9%, spadając do 5,95 zł za walor. 

W nadchodzących lata Orange chce skoncentrować się na 4 
kwestiach: łączności najwyższej jakości, wykorzystaniu przewagi 

Biuletyn IR Cyfrowego Polsat Polsatu  15 – 21 lutego 2016 
 
 

2 



Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

17.02 operatora konwergentnego, dbałości o obsługę klienta i 
uelastycznienie organizacji dzięki jej cyfryzacji. W celu realizacji planu 
Grupa zamierza zainwestować w ciągu najbliższych 3 lat 2,2 mld zł w 
budowę sieci światłowodowych (FTTH), obejmujących zasięgiem 
dodatkowych 2,8 mln gospodarstw domowych. Analitycy pozytywnie 
oceniają obrany przez Orange kierunek rozwoju.  

Od strony finansowej średnioterminowy plan Orange zakłada, że 
przychody i zysk grupy zaczną rosnąć w 2018 r. Zakładana EBITDA za 
2016 r. ma wynieść 3,1-3,3 mld zł, co oznacza jej dalszy, choć już nie 
tak silny, spadek.  Zdaniem zarządu, w każdym roku obowiązywania 
średnioterminowego planu jest miejsce na wypłatę dywidendy.  

W 4. kwartale 2015 r. przychody Orange Polska spadły o 5,1% do 
2,93 mld zł, natomiast EBITDA skurczyła się silniej, niż oczekiwał tego 
rynek. Zysk EBITDA spadł o 22% do 673 mln zł, podczas gdy średnia 
prognoz analityków zakładała sumę 723 mln zł. Orange zaraportował 
stratę netto na poziomie 153 mln zł.  

Parkiet: Cyfrowy Polsat 

Analitycy DM BDM podwyższyli rekomendację dla 
Cyfrowego Polsatu do „akumuluj” z „trzymaj”. Podnieśli 
także cenę docelową akcji spółki do 24,65 zł z 24,21 zł. W 
środę po południu za akcje spółki płacono po 22,37 zł, a kurs 
rósł o 2,3%. Broker prognozuje, że zysk netto spółki wyniesie 
1,11 mld zł w 2016 r., przy przychodach na poziomie 9,86 
mld zł.  

 

18.02 Parkiet: Orange czeka na wycenę z UKE 

Autor: ziu 

W grudniu 2016 r. kończy się okres, na jaki została wydana 
rezerwacja częstotliwości 450 MHz na rzecz PTK Centertel – obecnie 
część Grupy Orange. Na ten moment telekom oferuje w tym paśmie 
usługi stacjonarnego dostępu do Internetu w technologii CDMA dla 
ok. 55 tys. klientów. Prezes Orange Polska powiedział na łamach 
Parkietu, że spółka jeszcze nie podjęła decyzji, czy wystąpi o 
przedłużenie rezerwacji tego pasma. To będzie zależało od jej 
wyceny przez regulatora.  
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19.02 Rzeczpospolita: Giganci interesują się Polską Cyfrową 

Autor: ziu 

Do końca lutego operatorzy telekomunikacyjni mogę składać wnioski 
w konkursie w ramach programu operacyjnego „Polska Cyfrowa” na 
dotacje do budowy sieci szybkiego internetu na terenach 
nieatrakcyjnych komercyjnie. Do wzięcia jest 600 mln zł.  

Start w konkursie potwierdza Orange Polska, który chce złożyć 
wnioski o wsparcie 7-8 projektów. Także P4, operator sieci Play, 
potwierdza zamiar startu. Polkomtel, operator sieci Plus, analizuje, 
czy wystartuje w tym konkursie. T-Mobile Polska odmawia 
komentarzy. Giganci nie ukrywają, że traktują to rozdanie jak 
sprawdzian przed poważną rozgrywką w drugim konkursie – o około 
3 mld zł.  
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-02-15 22,48 21,79 21,97 -0,14% 5 422 

2016-02-16 22,30 21,58 21,87 -0,46% 8 811 

2016-02-17 22,56 21,94 22,56 3,16% 13 845 

2016-02-18 22,92 22,24 22,38 -0,80% 10 922 

2016-02-19 22,91 22,34 22,69 1,39% 8 909 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

15 – 29 lutego 2016 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2015 r. 

29 lutego 2016 r. 

Publikacja wyników rocznych za 2015 r.  

Harmonogram publikacji: 

6:00                    Publikacja raportu rocznego w systemie ESPI 

7:00                    Publikacja raportu rocznego na naszej stronie internetowej         
                            http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow  

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami (Radisson Blu Centrum Hotel, sala Polonia 3, piętro 1 ,       
                            ul. Grzybowska 24, Warszawa ) 

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami 

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami 

Szczegóły telekonferencji: 

Data:                          29 lutego 2016 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:      99095913#  

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

http://cyfrowypolsat.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135299487&PIN=9
9095913 
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Kalendarz inwestora 

16 marca 2016 r.  PKO BP: CEE Capital Markets Conference – London 2016 

17 marca 2016 r.  Citi 16th Annual European & EM Telecoms Conference, Londyn 

12-13 kwietnia 2016 r . RCB Investor Conference, Zürs 2016 
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