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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

8.02 Rzeczpospolita: Skarb państwa dostał już 7,1 mld zł z aukcji LTE 

Autor: Urszula Zielińska 

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że do piątku, 5 
lutego, telekomunikacyjni przedsiębiorcy wpłacili już ponad 7,1 mld 
zł za bloki częstotliwości wygrane w aukcji LTE. W sumie zwycięzcy 
aukcji LTE zadeklarowali w niej 9,23 mld zł.  

T-Mobile deklaruje, że zapłaci dodatkowe 2 mld zł za blok zwolniony 
przez NetNet, jeśli w rezultacie otrzyma dwa bloki obok siebie i 
sąsiadujące z pasmem Orange. Aby tak mogło się stać, musi zamienić 
się miejscami z Play, który z kolei uważa, że blok po NetNet 
obarczony jest ryzykiem prawnym. 

11.02 Parkiet: UKE: blok po NetNet dla T-Mobile Polska 

Autor: ziu 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj wyłoniła w 
środę T-Mobile Polska na zwycięzcę aukcji bloku 800 MHz, 
pozostawionego przez spółkę NetNet. Tym samym UKE uznał 
wycofanie wniosku przez NetNet. UKE poinformował, że z mocy 
prawa blok wylicytowany przez NetNet przypada T-Mobile Polska, 
którego oferta była drugą co do wartości dla tego bloku.  

T-Mobile ubiega się o gwarancje rządowe, że przynależne mu bloki 
pasma 800 MHz będą leżały obok siebie i obok bloków Orange. Nie 
jest jasne, czy UKE zmieni rezerwacje. 
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

11.02 Rzeczpospolita: Zaczął się rok internetu LTE 

Autor: Urszula Zielińska 

Wszystkie sieci mobilne testują połączenia głosowe w technologii 
transmisji danych. Polkomtel do końca marca prowadzi test rozmów 
komórkowych przez Wi-Fi, a wszyscy operatorzy testują rozmowy 
telefoniczne w sieci 4G (tzw. voice over LTE, VoLTE). 

Dzięki uzyskaniu dostępu do częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2600 
MHz w wyniku aukcji, operatorzy dotrą z usługą szybkiego radiowego 
internetu LTE do szerszego grona odbiorców: poza miastami, wzdłuż 
głównych dróg i na terenach wiejskich. Orange Polska, T-Mobile 
Polska i P4 (Play) zaczęły już korzystać z nowych częstotliwości. Tak 
gdzie pojawi się dostęp LTE, użytkownicy będą mogli korzystać z 
usługi o prędkości do 37 Mb/s lub 73 Mb/s, w zależności od 
szerokości infostrady operatora. Docelowo, w optymalnych 
warunkach i dzięki połączeniu częstotliwości, możliwe będzie 
osiąganie prędkości ściągania danych do 300 Mb/s.  

Operatorzy mobilni chcą premiować użytkowników, którzy 
zamawiają usługi samodzielni, najlepiej przez www, np. oferując im 
korzystniejsze warunki. Telekomy promują też dostęp do internetu 
LTE, jako osobną usługę.  
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Ostatnie wydarzenia 
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Komunikat prasowy 
11 lutego 2016 r.  

Rozrywkowa wiosna 2016 w Polsacie 

Rok 2015 dla Telewizji Polsat okazał się niezwykle udany. W grupie komercyjnej, tak pożądanej przez reklamodawców, 
stacja pokonała konkurencyjne TVN i TVP - z udziałami na poziomie 13,2% w skali roku – i po raz kolejny udowodniła, że 
jest liderem rynku i najchętniej oglądaną stacją telewizyjną w Polsce.  

Dlatego nadchodząca wiosna 2016 w Polsacie ma niewiele zmian – pojawią się wszystkie sprawdzone produkcje, te 
które nasi widzowie lubią i na które tak bardzo czekają. Liczymy, że nie zawiedziemy naszych odbiorców. Już w marcu na 
antenie Telewizji Polsat pojawią się trzy nowości – serial „Powiedz TAK!”, show pod tajemniczym tytułem „Surprise, 
Surprise” oraz serial paradokumentalny „Małolaty”. 

Więcej>>http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/rozrywkowa-wiosna-2016-w-polsacie 
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-02-08 21,80 21,20 21,24 -2,52% 6 379 

2016-02-09 22,45 21,04 21,67 2,02% 6 396 

2016-02-10 22,58 21,66 22,07 1,85% 11 282 

2016-02-11 22,10 21,37 21,78 -1,31% 7 777 

2016-02-12 22,12 21,85 22,00 1,01% 7 243 

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&P
IN=99095913 
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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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