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Money.pl 
7 sierpnia 2018 r. 
 

Orange Polska ma umowę z Ineą na dostarczenie internetu światłowodowego 

Orange Polska uruchomi swoje usługi internetowe na sieci światłowodowej poznańskiego operatora TV kablowej Inea.   
W zasięgu usług znajdzie się do 40 tys., a docelowo do 150 tys.  gospodarstw domowych, w większości budynków 
jednorodzinnych.  Orange zainwestuje w tym roku w rozwój swojej sieci światłowodowej 800 mln zł. Jak zaznaczył  
w komunikacie, współpraca z ok. 20 operatorami takimi jak Inea pozwoli dotrzeć do nowych grup klientów szybciej i bez 
dublowania infrastruktury.  

Współpraca Orange i Inei ma być rozwijana o nowe obszary tak, by do końca 2019 roku objąć ok. 370 tys. gospodarstw 
domowych.  

Telko.in 
7 sierpnia 2018 r. 
 

Orange i Ericsson chcą budować dla energetyki sieci LTE 450 MHz 
Autor: Marek Jaślan 

Orange Polska i Ericsson poinformowali, że chcą oferować w partnerstwie swoje usługi podmiotom z branży 
energetycznej w technologii LTE 450 MHz. Ich zdaniem dzięki infrastrukturze Orange oraz rozwiązaniom sprzętowym  
i softwarowym Ericsson firmy energetyczne będą mogły uruchomić pierwsze elementy sieci w krótkim czasie. 

Orange zrezygnował z korzystania z częstotliwości 450 MHz na własne potrzeby nie mogąc uzgodnić z regulatorem UKE 
ceny za prolongatę rezerwacji. 

Zgodnie z niedawno znowelizowanym Prawem Telekomunikacyjnym, częstotliwości te zostaną przeznaczone do realizacji 
zadań z zakresu łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu lub dystrybucji paliw gazowych, 
płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
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Parkiet 
8 sierpnia 2018 r. 
 

Operatorzy przeciwni cięciu hurtowych stawek stacjonarnych 
Autor: Urszula Zielińska 

93 podmioty z branży telekomunikacyjnej przekazały swoje stanowisko w sprawie projektu Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej („UKE”) dotyczącego obniżenia stawek za zakończenie minuty rozmowy w sieci stacjonarnej (FTR).   
UKE planuje obniżyć obowiązującą obecnie stawkę średnio o 85%, tj. z 2 groszy do 0,32 groszy.  

Orange Polska poparł wprowadzenie stawek symetrycznych, ale uznał że ich proponowana wysokość jest zbyt niska. 
Wielu dużych operatorów zgłosiło zastrzeżenia dotyczące podstawy prawnej regulacji i metodologii ustalania stawek FTR. 
Według wyliczeń T-Mobile w efekcie wprowadzenia nowych stawek FTR wartość rynku połączeń głosowych zmniejszyłaby 
się o 300 mln zł. 

Money.pl 
9 sierpnia 2018 r. 
 

T-Mobile Polska miał 1,57 mld zł przychodów i 432 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r. 

T-Mobile Polska poinformował, że w II kwartale 2018 r. osiągnął 1,566 mln zł przychodów (- 1,8% r/r) i 432 mln zł EBITDA 
(-17,7% r/r). W pierwszym półroczu 2018 r. przychody wyniosły 3,135 mln zł (stabilne r/r), a EBITDA 834 mln zł (-12,9%). 
Bez uwzględniania negatywnego wpływu regulacji Roam Like at Home (RLAH) wynik EBITDA w I półroczu 2018 roku spadł 
o 4,6%.  

Na koniec II kwartału br. operator obsługiwał 10,609 mln klientów (+78 tys. klientów kontraktowych k/k i +22 tys. 
klientów prepaid k/k). 

T-Mobile zapowiedział, że najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku zamierza zaoferować klientom komplet usług 
stacjonarnych i mobilnych dla domu.  

W II kwartale br. T-Mobile rozpoczął proces zmiany sposobu wykorzystania posiadanych zasobów sieciowych.  
Zgodnie z porozumieniem zawartym z Orange Polska, obie firmy przestały współdzielić częstotliwości z zakresu 900 MHz. 
Jednocześnie realizowany jest drugi z projektów porozumienia, a więc zakończenie współdzielenia zasobów 
częstotliwości 1800 MHz, którego finalizacja jest zakładana na  koniec tego roku. Ponadto T-Mobile rozwija sieć LTE2100 
na obszarach miejskich, mając na koniec pierwszego półrocza blisko 1100 takich stacji.  

 



Przegląd prasy 

4 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu                             6 – 12 sierpnia 2018  
 
 

Telko.in 
10 sierpnia 2018 r. 
 

Światłowód Netii w domach i 200 zł za instalację 
Autor: Marek Jaślan 

Netia wprowadza nową ofertę światłowodowego dostępu do Internetu do 900 Mb/s i pakietów z TV dla mieszkańców 
domów jednorodzinnych. Nowe oferty są dostępne również z rabatem smartDOM dla klientów Grupy Cyfrowy Polsat, 
której Netia jest częścią. 

Z uwagi na wyższy koszt budowy infrastruktury w obszarach z zabudową jednorodzinną, do oferty została wprowadzona 
zryczałtowana opłata instalacyjna w wysokości 200 zł. 

Pierwszy miesiąc korzystania z usług jest bezpłatny. W kolejnych, w zależności od prędkości Internetu, abonament  
wynosi od 70 zł do 110 zł miesięcznie. 

Pod koniec lipca Orange ogłosił, że do umów na ofertę światłowodową świadczonych w zabudowie jednorodzinnej będzie 
doliczana kwota 14,99 zł miesięcznie. 

Money.pl 
10 sierpnia 2018 r. 
 

Netia miała 11,72 mln zł zysku netto, 93,15 mln zł skorygowanej EBITDA w II kw. 2018 

Netia odnotowała w II kw. 2018 r.  342,87 mln zł przychodów (-5,1% r/r), a skorygowany wynik EBITDA wyniósł 93,15 mln 
zł (-2,3% r/r).  W pierwszym półroczu 2018 r. przychody Netii wyniosły 689,77 mln zł (-5,0% r/r), a skorygowany wynik 
EBITDA wyniósł 183,85 mln zł (-4,2% r/r).  

Na rynku B2C pod koniec czerwca br. liczba świadczonych usług wyniosła 1,453 mln, z tego 737 tys. (51%) stanowiły 
usługi na sieciach własnych. Wskaźnik liczba usług (RGU) na klienta wzrósł do 1,65x, natomiast średni przychód na klienta 
(ARPU) utrzymuje się na stabilnym poziomie 56 zł. Już 53% klientów usług szerokopasmowych na sieci własnej Netii 
korzysta z pakietów z usługami TV tego operatora.  

Nakłady inwestycyjne wyniosły w pierwszym półroczu 111 mln zł. Gros tej kwoty (80 mln zł) stanowiły inwestycje w sieć, 
w tym 28 mln zł jest przypisane do projektu modernizacji sieci do standardu światłowodowego (Sieć XXI w.), który jest 
obecnie realizowany na szeroką skalę.   

 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-08-06 23,76 23,08 23,70 0,68 4,27 

2018-08-07 23,70 23,42 23,70 0,00 4,62 

2018-08-08 23,62 23,30 23,38 -1,35 7,98 

2018-08-09 23,38 23,06 23,12 -1,11 6,82 

2018-08-10 23,28 22,42 22,48 -2,77 12,18 
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Kalendarz inwestora 

9 – 23 sierpnia 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2018 r. 

23 sierpnia 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. 

25 października – 8 listopada 
2018 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników  za III kwartał 2018 r. 

8 listopada 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 
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