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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

26.10 Puls Biznesu: Telekom podtrzymuje prognozy 

Autor: MEWA 

Wyniki finansowe Orange Polska były zgodne z oczekiwaniami. Spółka 
miała 2,851 mld zł przychodów (spadek o 4% r/r) i 831 mln zł EBITDA 
(spadek o 10% r/r). Zysk netto wyniósł 37 mln zł, po spadku o 73 mln zł 
r/r. 

Zarząd podtrzymał jednak dotychczasowe prognozy finansowe – 
całoroczna EBITDA ma zamknąć się w przedziale 3,15 – 3,30 mld zł. 
Dźwignia finansowa, liczona jako wskaźnik długu netto do EBITDA, 
również powinna pozostać poniżej deklarowanego poziomu 2,2. Zarząd 
na razie uchyla się od deklaracji dotyczących wypłaty dywidendy. W 
lutym 2017 r. przedstawi prognozy na kolejny rok. 

Liczba użytkowników telefonii komórkowej spadła o 300 tys., do 16,4 
mln na koniec III kw. Telekom odnotował za to wzrost użytkowników 
szybkiego internetu FTTH o 18 tys. w III kw., do 57 tys. łącznie.  

telko.in: NSA potwierdził konieczność unieważnienia przetargu na 1800 
MHz 

Autor: Łukasz Dec 

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) opublikował informację o decyzji 
Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który wyrokował w sprawie 
przetargu na częstotliwości z zakresu 1800 MHz przeprowadzonego w 
2007 r. Wyrok NSA może oznaczać konieczność unieważnienia tego 
postępowania, aczkolwiek interpretacje stanu prawnego są różne. 

Przetarg w 2007 r. wygrały dwie spółki – Centernet i Mobyland – 
wówczas niezależne podmioty, dzisiaj oba należące do grupy Cyfrowego  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

26.10 Polsatu. W postępowaniu odrzucona została oferta Polskiej Telefonii 
Cyfrowej (obecnie T-Mobile Polska) z powodu braku parafki na jednej 
stronie. Operator odwołał się od tej decyzji, więc UKE ponownie 
rozpatrzył oferty przetargowe i – już z powodów merytorycznych – 
uplasował ofertę PTC niżej, niż oferty konkurentów. PTC uważa jednak, 
że UKE powinien unieważnić cały przetarg. W 2014 r. potwierdził to 
Wojewódzki Sąd Administracyjny, a teraz NSA. 

W Polsce do tej pory nie było przypadków efektywnego unieważnienia 
postępowania częstotliwościowego. 

28.10 Parkiet: Netia podchodzi do światłowodów 

Autor: Urszula Zielińska 

Grupa Netii przeznaczyła na inwestycje 60 mln zł w III kw. br., a łącznie w 
ciągu 9 miesięcy – 152 mln zł. To mniej niż rok wcześniej. Spółka 
zapowiedziała, że IV kw. przyniesie pierwsze znaczące wydatki na 
realizację światłowodowej strategii firmy. Netia przymierza się do startu 
w ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa drugim 
konkursie na wsparcie budowy sieci szerokopasmowych. Trwają analizy, 
czy i które obszary wskazane w konkursie wybrać.  

Spółka wprowadza w życie projekt Local Netia, który ma podnieść 
efektywność telekomu. Przekaże obsługę klienta firmom partnerskim w 
wydzielonych 19 regionach. 

W III kw. przychody grupy obniżyły się r/r o 6,9%, do 373 mln zł, EBITDA 
spadła o 16%, do 103 mln zł, ale zysk wzrósł do blisko 17 mln zł dzięki 
korzyściom podatkowym.  
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-10-24 24,54 23,83 24,40 1,88% 3 632 

2016-10-25 25,07 24,40 25,00 2,46% 7 467 

2016-10-26 25,10 24,72 24,81 -0,76% 4 651 

2016-10-27 25,04 24,61 24,65 -0,64% 8 460 

2016-10-28 24,90 24,05 24,25 -1,62% 8 925 

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. 

Publikacja wyników rocznych za III kwartał 2016 r.  

Harmonogram publikacji: 

7:00                    Publikacja raportu za III kwartał w systemie ESPI 

8:00                    Publikacja raportu za III kwartał  oraz dodatkowych materiałów na stronie internetowej        
                            http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow  

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami (Hotel Marriott, sale Wawel/Syrena, piętro 2,  
                            Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa)   

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami 

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami 

Szczegóły telekonferencji: 

Data:                          9 listopada 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:      83191491#  

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

10 listopada 2016 r.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

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