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Największe miasta stają się inteligentne  
Autor: Michał Duszczyk 

Firmy Tauron i Ericsson wspólnie zajmą się rozwojem Internetu Rzeczy (IoT) we Wrocławiu. Przedsięwzięcie ma na 
celu rozwój usług tworzących inteligentne miasto, które będzie bliższe i lepiej przystosowane do potrzeb jego 
mieszkańców. Wśród rozwiązań mają być m.in. aplikacje dostarczające informacji o wolnych miejscach 
parkingowych oraz czystości powietrza. 

Wdrożenie rozwiązań smart city i IoT przeciera szlak przed wprowadzeniem sieci 5G, która będzie wykorzystywać 
bardzo dużą ilość danych. Dzięki sieci operatora Plus po raz pierwszy w Polsce zostanie wykorzystana w tym 
projekcie technologia Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) dostarczona w ramach rozwiązania Ericsson Radio 
System.  

Dziennik Gazeta Prawna 
25 lutego 2019 r. 

Prawne podwaliny pod technologię 5G  
Autor: ESZA, PSŁ, PSZ 

Sejm uchwalił nowelizację prawa telekomunikacyjnego, która ma na celu umożliwić stworzenie harmonogramu 
wprowadzenia 5G w Polsce. Akt wzmacnia kompetencje rządu odnoście egzekwowania od regulatora obowiązków 
wynikających z przepisów Unii Europejskiej. 

Jedną z najistotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu przypadków, w których zmiana decyzji dotyczących 
rezerwacji częstotliwości wymaga konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym. Ponadto, maja zostać uproszczone 
postępowania dotyczące rezerwacji częstotliwości. 
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T-Mobile: 5G wymaga lat i miliardów  
Autor: MZAT 

Zdaniem prezesa T-Mobile Polska upowszechnienie sieci piątej generacji w Polsce to kwestia 6-8 lat. 

Główne przeszkody w rozwoju tej technologii w kraju to dostęp do częstotliwości (w tym konieczność relokacji 
zasobów) oraz rygorystyczne normy promieniowania elektromagnetycznego. Te dwa czynniki, ale również wysokie 
nakłady jakie operatorzy w Polsce ponoszą na budowę infrastruktury wcześniejszej generacji, z uwzględnieniem kwot 
wydanych na rezerwację częstotliwości LTE, skutecznie hamują szybki rozwój sieci 5G. 

Dodatkową przeszkodą może być również zablokowanie na rynkach europejskich chińskiego dostawcy infrastruktury 
– Huawei. 

Rp.pl 
1 marca 2019 r. 

Wyniki Netii w 2018 roku: 62 proc. usług na własnej sieci  
Autor: Urszula Zielińska 

Netia (Grupa Cyfrowy Polsat) wygenerowała w 2018 roku 1,37 mld zł skonsolidowanych przychodów (-4,8% r/r), 
362,6 mln zł EBITDA (- 7,7% r/r) oraz 64,8 mln zł zysku netto (+100% r/r).  

W komentarzu do raportu zarząd spółki zauważa, że w wynikach finansowych i operacyjnych – zwłaszcza na rynku 
B2C – od drugiej połowy 2018 roku są wyraźnie widoczne pozytywne efekty projektu modernizacji sieci dostępowych 
do standardu światłowodowego i zmian marketingowych.  

Spółka wskazała również na  nowe możliwości rozwoju w perspektywie średnio i długoterminowej, związane m.in. z 
dostępem do sieci sprzedaży i atrakcyjnej oferty Cyfrowego Polsatu, a także z możliwością wykorzystania jednolitej 
mobilnej infrastruktury dostępowej oraz dostępem do większego i bardziej elastycznego finansowania. 

W 2018 r. Grupa Netia zwiększyła swoje nakłady inwestycyjne do 300 mln zł (+7% r/r), w tym 72 ml zł to nakłady na 
projekt modernizacji infrastruktury. 
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Finał arbitrażu wartego 1,8 mld zł 
Autor: Urszula Zielińska 

W dniu 26 lutego 2019 r. Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wydal wyrok w sporze 
wytoczonym państwu przez spółki Juvel i Bithell, będące udziałowcami operatora telekomunikacyjnego Sferia.  

Według informacji podanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, wyrok jest korzystny dla Skarbu Państwa. Na ten moment 
sentencja oraz uzasadnienia wyroku nie zostały jeszcze opublikowane. 

Spółki Juvel i Bithell pierwotnie pozwały państwo za utratę korzyści biznesowych w wyniku decyzji podjętych przez 
Urząd Komunikacji Elektronicznej, skutkujących brakiem możliwości efektywnego korzystania z częstotliwości 
przyznanych Sferii.  
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Raport bieżący 5/2019 
26 lutego 2019 r. 
 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania 
raportu rocznego za 2018 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, o której Spółka informowała w 
raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. 

Raport roczny za 2018 rok i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2019 
roku. 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-02-25 26,10 25,56 25,76 -0,77 7,72 

2019-02-26 25,76 25,22 25,34 -1,63 5,73 

2019-02-27 25,44 24,84 25,00 -1,34 9,78 

2019-02-28 25,74 25,10 25,52 2,08 14,29 

2019-03-01 25,72 24,92 24,92 -2,35 6,35 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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7 – 21 marca 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2018 r. 

21 marca 2019 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r.  

1 – 3 kwietnia 2019 r. Raiffeisen Centrobank’s Investor Conference, Zürs 2019 

2 – 16 maja 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2019 r. 

16 maja 2019 r. Raport kwartalny za I kw. 2019 r. 

15 – 29 sierpnia 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2019 r. 

29 sierpnia 2019 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. 

24 października – 7 listopada 
2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2019 r. 

7 listopada 2019 r. Raport kwartalny za III kw. 2019 r. 
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