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Parkiet 

18 lipca 2017 r. 

 

Jakie wyniki Orange w II kwartale 

Autor: Urszula Zielińska 

Analitycy oczekują lepszych trendów w rachunku przychodów i zysków spółki niż rok temu. Rok temu Orange ogłosił 
3,5% spadek przychodów, ponad 5% spadek EBITDA i dużo silniejsze ubytki wyników operacyjnych. Według prognoz 
biur maklerskich w tym roku II kwartał przyniósł operatorowi nieco wolniejszy spadek przychodów (o 2,8%), 
porównywalny spadek EBITDA, ale firmie lepiej poszła obrona wyniku operacyjnego, a zysk netto urósł o 153% r/r. 
Średnia biur maklerskich wskazuje, że Orange zanotował w II kwartale br. 2,822 mld zł przychodów, 775 mln zł 
EBITDA, 135 mln zł zysku operacyjnego i 43 mln zł zysku netto.  

Specjaliści spodziewają się, że telekom zaktualizuje informacje o pozyskanych dotacjach do budowy 
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Z programu operacyjnego Polska Cyfrowa Orange może liczyć na 744 mln 
zł wsparcia do inwestycji na 18 obszarach, gdzie zbudować i zmodernizować ma łącza o zasięgu minimum 237 tys. 
gospodarstw domowych i 3,75 tys. szkół. Szacowany koszt projektów to 1,2 mld zł, a Orange szacuje własny koszt 
inwestycji na 300 mln zł. Eksperci nie spodziewają się natomiast, aby na wyniki telekomu wpłynęły zdarzenia 
jednorazowe, nie oczekują też informacji w sprawie dywidendy.  

Autor: Urszula Zielińska 

Dziennik Gazeta Prawna 

19 lipca 2017 r. 

 

Ktoś musi zapłacić za zniesienie roamingu 

Autor: Elżbieta Rutkowska 

Nieoficjalnie w branży telekomunikacyjnej mówi się o kilkunastokrotnym wzroście korzystania z internetu i połączeń 
głosowych za granicą po zniesieniu opłat roamingowych. Dla operatorów nie jest to dobra wiadomość, bo od 
wdrożenia zasady RLAH (roam like at home), dzięki której w innych krajach UE możemy korzystać z telefonów 
komórkowych tak jak w Polsce bez dodatkowych opłat, usługi te stały się deficytowe. Cena hurtowa za 1 GB jest 
kilka razy wyższa od detalicznej. 

– Skutki zniesienia opłat roamingowych będą odczuwalne w wynikach za III i IV kw. tego roku – mówi Maciej 
Bobrowski, dyrektor wydziału analiz i informacji Domu Maklerskiego BDM. – Ale myślę, że ten uszczerbek nie będzie 
miał fundamentalnego wpływu na przyszłe rezultaty telekomów – dodaje. – Roaming nigdy nie stanowił znaczącej 
kwoty w strukturze EBITDA w tej branży – zgadza się Konrad Księżopolski, dyrektor działu analiz giełdowych w 
Haitong Banku. – Po pierwszych miesiącach nowych regulacji spółki na pewno stracą, ale teraz możemy tylko 
przypuszczać ile – dodaje Księżopolski. 
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W czerwcu EY przestrzegał w swoim raporcie, że „za darmowy roaming ktoś jednak zapłaci i będą to zarówno 
telekomy, jak i ich klienci”. Koszty RLAH mogłoby zrekompensować operatorom podniesienie stawek za usługi 
telekomunikacyjne w kraju. Żaden z telekomów z wielkiej czwórki nie zapowiada przerzucenia kosztów na klientów. 
Według ekspertów rynku telekomunikacyjnego nie zanosi się na podwyżkę stawek krajowych ze względu na ryzyko 
utraty klientów. 

Puls Biznesu 

20 lipca 2017 r. 

 

T-Mobile kończy z rządami Excela 

Autor: Marcel Zatoński 

— (…) Żeby poprawiać wyniki, trzeba zdobywać klientów, a nie da się tego zrobić, jeśli nie poprawi się ich obsługi i 
działalności operacyjnej firmy. Już zatrudniamy pracowników w call center, kilkaset osób dołączy też do nas w 
rozbudowywanej stacjonarnej sieci sprzedaży — zapowiada Andreas Maierhofer, Austriak kierujący siecią T-Mobile 
od trzech miesięcy. 

Maierhofer zapowiedział, że do końca pierwszego kwartału 2018 roku telekom zamierza otworzyć ok. 150 sklepów, 
co wiąże się z zatrudnieniem około 700 pracowników. Chce, aby docelowo 75% punktów sprzedaży należało do T-
Mobile.  

W ostatnich miesiącach sieć zmodyfikowała ofertę i strategię marketingową, rezygnując z kampanii z udziałem 
celebrytów. T-Mobile zmienia pozycjonowanie marki, próbuje dotrzeć do milenialsów, upraszcza taryfy. Prezes 
telekomu podkreśla, że priorytetem jest segment abonamentowy i na razie rezultaty są optymistyczne, co 
potwierdzają statystyki przenoszenia.  

W odbudowie pozycji operatorowi ma pomóc rozszerzenie oferty, szczegóły zostaną przedstawione jesienią. 
Maierhofer deklaruje, że telekom nie zamierza sprzedawać energii czy gazu, natomiast rozbuduje usługi dla biznesu i 
segment ICT. Zapowiedział, że jesienią T-Mobile wchłonie zajmującą się tym spółkę T-Systems Poland. Stanowczo 
zaprzecza, by analizowano sprzedaż polskiego biznesu T-Mobile. — Tylko od 2011 r. zainwestowaliśmy w 
infrastrukturę w Polsce około 12 mld zł. Deutsche Telekom jest strategicznym i długoterminowym inwestorem, nie 
ma planów sprzedaży polskiej spółki. — zapewnia prezes. 
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Dziennik Gazeta Prawna 

20 lipca 2017 r. 

 

Zwiększymy ochronę abonentów 

Z prezesem UKE, Marcinem Cichym, rozmawiała Barbara Sowa  

- Nie ma sensu karać podmiotów, które mają problemy z rentownością. Szukamy rozwiązań godzących interesy 
konsumentów z możliwościami telekomów – mówi w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Marcin Cichy, prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  

Zdaniem Cichego rentowność dużych telekomów nie jest zagrożona, ale problem istnieje. Operatorzy już wystąpili o 
dopłaty. Prezes UKE podkreślił, że zarówno francuski telekom Orange, jak i niemiecki T-Mobile mogą subsydiować 
koszty w ramach własnych grup kapitałowych, podczas gdy Polkomtel (Plus) i P4 (Play) nie mają takiej możliwości. 
Cichy powiedział, że wpływ regulacji na budżety operatorów będzie zależał od zachowań abonentów w czasie 
okresowych podróży po UE oraz od skali nadużyć. – Bierzemy jednak pod uwagę, że wpływ ten uwidoczni się poprzez 
wycofanie roamingu z części ofert lub wzrost cen krajowych – dodał. 

Według Cichego klienci skarżą się UKE głównie na nieuczciwe praktyki przedstawicieli handlowych i namawianie do 
zawarcia umowy niezgodnej z ustaleniami. Powracającym tematem są usługi Premium Rate. Oszustwa z 
wykorzystaniem wysokopłatnych SMS-ów stosują dzisiaj nie tylko wyspecjalizowane firmy, ale też prywatni 
naciągacze. Prezes UKE zapowiedział, że niebawem do Sejmu trafi projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, 
który zwiększy ochronę abonentów. Regulator będzie miał szansę uszczelnić monitoring tego segmentu usług. 

 

Puls Biznesu 

21 lipca 2017 r. 

Apetyt na Playa trzeba było powstrzymać 

Autor: Kamil Zatoński 

Play przydzielił akcje w pierwszej ofercie publicznej. Z uwagi na wysoki popyt inwestorów indywidualnych, 
przekraczający ok. 3-krotnie podaż, konieczne były redukcje zapisów. Zapisy złożone od 4 do 7 lipca zredukowano 
średnio o 63,2%, natomiast składane w terminie od 8 do12 lipca - o 81,6%. W sumie w transzy inwestorów 
indywidualnych przydzielono 5,98 mln akcji. Dodatkowo 157 tys. akcji trafiło do uprawnionych pracowników. 115 
mln akcji kupili natomiast inwestorzy instytucjonalni. Wartość oferty sięgnęła 4,3 mld zł.  

Przewidywany pierwszy dzień notowań na GPW to 27 lipca. 
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Raport bieżący nr 19 

17 lipca 2017 r. 

 

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 r. Spółka otrzymała od EVO Foundation 
z siedzibą w Vadus, Liechtenstein („EVO Foundation”) i jej podmiotów zależnych: EVO Holding Ltd. z siedzibą Road 
Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze („EVO Holding”) oraz Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr 
(„Sensor”) zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. 
U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o bezpośrednim nabyciu przez Sensor oraz pośrednim nabyciu przez EVO 
Foundation i EVO Holding akcji Spółki w dniu 12 lipca 2017 r. 

W dniu 12 lipca 2017 r. Sensor, będący spółką bezpośrednio zależną od EVO Holding oraz pośrednio zależną od EVO 
Foundation, nabył w drodze transakcji sprzedaży 171.250 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki („Transakcja”), 
o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 18/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. W wyniku Transakcji Sensor 
posiada obecnie bezpośrednio 55.092.796 akcji Spółki, co stanowi 8,61% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 82.005.421 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,01% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składa się z: 

a) 26.912.625 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,21% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 53.825.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,57% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 

b) 28.180.171 akcji zdematerializowanych, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Nie istnieją inne podmioty zależne Sensor posiadające pośrednio bądź bezpośrednio akcje Spółki. 

Przed Transakcją Sensor posiadał bezpośrednio 54.921.546 akcji Spółki, co stanowiło 8,59% kapitału zakładowego 
Spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,97% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składał się z: 

a) 26.741.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,18% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 53.482.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 
6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 
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Raport bieżący nr 19 

17 lipca 2017 r. 

 

b) 28.180.171 akcji zdematerializowanych, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,44% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Jednocześnie w wyniku Transakcji EVO Foundation oraz jej spółka zależna EVO Holding obecnie posiadają pośrednio 
poprzez Sensor 55.092.796 akcji Spółki, co stanowi 8,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 
wykonywania 82.005.421 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,01% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składa się z: 

a) 26.912.625 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,21% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 53.825.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,57% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 

b) 28.180.171 akcji zdematerializowanych, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Nie istnieją inne niż EVO Holding oraz Sensor podmioty zależne EVO Foundation posiadające pośrednio bądź 
bezpośrednio akcje Spółki. 

Przed Transakcją EVO Foundation oraz EVO Holding posiadały pośrednio poprzez Sensor 54.921.546 akcji Spółki, co 
stanowiło 8,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet 
akcji składał się z: 

a) 26.741.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,18% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do wykonywania 53.482.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 
6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 

b) 28.180.171 akcji zdematerializowanych, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,44% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
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Komunikat prasowy  

18 lipca 2017 r. 

 

The World Games 2017 na antenach grupy Polsat 

20 lipca we Wrocławiu rozpoczną się 10 Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, czyli The World Games 2017. Podczas 10-
tej edycji międzynarodowej imprezy sportowej skupiającej dyscypliny tzw. sportów nieolimpijskich, o medale 
powalczy ponad 3,5 tys. sportowców w ponad 30 dyscyplinach. 

Anteny grupy Polsat przeprowadzą ponad 300 godzin transmisji na żywo z wydarzeń na sportowych arenach 
Wrocławia. Relacje będzie można oglądać w Polsacie, Super Polsacie, Polsacie Sport HD, Polsacie Sport Extra HD, 
Polsacie Sport News HD i Polsacie Sport Fight HD. 

Podczas The World Games 2017 sportowcy powalczą w takich dyscyplinach jak: biegi na orientację, bilard, bowling, 
bule, gimnastyka artystyczna, akrobatyka sportowa, kajak polo, korfball czy lacross. Polsat Sport Fight HD pokaże 
zmagania w m.in. ju –jitsu, karate, kickboxingu czy muaythai (tajski boks).  

Więcej>> 

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu   17 – 23 lipca 2017 
 
 

http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/world-games-2017-na-antenach-grupy-polsat


Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2017-07-17 26,28 25,70 25,85 -0,58% 17 069 

2017-07-18 25,91 25,52 25,60 -0,97% 7 132 

2017-07-19 25,94 25,44 25,80 2,06% 13 792 

2017-07-20 26,38 25,79 26,38 2,25% 16 267 

2017-07-21 26,37 26,03 26,07 -1,18% 8 740 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

3 sierpnia 2017 r. Dzień wypłaty dywidendy  

10 – 24 sierpnia 2017 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2017 r. 

24 sierpnia 2017 r. Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. 

5 września 2017 r.  Media & Rozrywka - konferencja Haitong 

6 – 7 września 2017 r. Deutsche Bank 2017, 16th Global Emerging Markets One-on-One Conference 

11 – 12 września 2017 r. 14th Emerging Europe Investment Conference - Pekao Investment Banking 

11 października 2017 r.  Erste Group Investor Conference 2017 in Stegersbach 
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