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telko.in 

8 czerwca 2018 r. 

 

T-Mobile zakończył odbudowę sieci sprzedaży  
Autor: Łukasz Dec 

T-Mobile Polska uruchomił setny salon sprzedaży w ramach planu odbudowy sieci.  

W 2015 r. operator zdecydował o likwidacji przeszło 240 punktów sprzedaży. Z uwagi na odczuwane po redukcji liczby 
salonów utrudnienie w walce o klienta, zwłaszcza w segmencie post-paid, już pod koniec 2016 r. T-Mobile zapowiedział 
plan odbudowy sieci sprzedaży, która właśnie została zakończona.  

W tym roku operator przekierowuje inwestycje z tworzenia nowych salonów na modernizację istniejących. Do końca 
2018 r. ma zostać zmodernizowanych 200 punktów sprzedaży. 

Sieć punktów sprzedaży T-Mobile wynosi łącznie 680 salonów, o ok. 40 mniej niż posiada Polkomtel, ok. 120 mniej niż 
Orange i ok. 170 mniej niż Play. 1/3 trzecia sieci sprzedaży T-Mobile Polska należy bezpośrednio do operatora. Jego udział 
stopniowo rośnie. Większość nowych salonów operator otwierał samodzielnie. 

 

Parkiet 

11 czerwca 2018 r.  

 

Operatorzy telekomunikacyjni odczują problemy GetBacku 
Autor: Urszula Zielińska 

Notowane na giełdzie spółki telekomunikacyjne korzystały z usług firmy windykacyjnej GetBack. Jej kłopoty finansowe i 
prawne nie pozostają bez znaczenia dla branży telekomunikacyjnej, która uwalnia gotówkę sprzedając przeterminowane 
długi klientów. 

„Parkiet” zapytał operatorów, czy współpracowali z GetBackiem, jaki jest wpływ jego problemów na rynek wierzytelności 
oraz jakich wpływów spodziewają się w tym roku ze sprzedaży długu abonentów. 

Rzecznik Netii powiedział, że grupa sprzedała historycznie relatywnie niewielkie pakiety wierzytelności firmom 
powiązanym z GetBackiem. Operator nie weryfikował, jaki wpływ na wycenę wierzytelności mają problemy windykatora, 
ale przypuszczalnie nie musi on być znaczący. Zdaniem rzecznika Netii konkurencja na tym rynku jest nadal duża.  
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Rzecznik Orange Polska powiedział, że operator współpracuje od kilku lat z funduszami inwestycyjnymi, które obsługiwał 
Getback.  Stwierdził także, że ceny za portfele wierzytelności zależą od wielu czynników i zmieniają się nie tylko pod 
wpływem sytuacji jednej z firm. 

Długi klientów telekomów to druga pod względem wartości kategoria pakietów wierzytelności w portfelu GetBack. Jego 
wartość wynosiła ok. 291 mln zł na koniec września ub.r. oraz 241,7 mln zł na koniec 2017 r. (wg wstępnych 
niezaudytowanych danych).  

Rzeczpospolita 

11 czerwca 2018 r.  

 

Międzynarodowy telekompromis  
Autor: Urszula Zielińska 

Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska przyjęły nowe zasady określania cen za 
międzynarodowe połączenia telefoniczne i wiadomości tekstowe w krajach unijnych.  

Zamiast obniżenia cen tych usług do poziomu stawek krajowych uzgodniono wprowadzenie cen maksymalnych w 
wysokości 19 eurocentów za minutę połączenia wykonywanego oraz 6 eurocentów za wysyłaną wiadomość (bez VAT). 

Przy obecnym kursie euro do złotego oznacza to obniżkę ceny za połączenia do sieci komórkowych w innych krajach Unii 
Europejskiej o ok. 50%, a także obniżkę, choć w mniejszej skali, za połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych. 

Według informacji od osób pracujących przy zmianie przepisów nowe stawki miałyby wejść w życie od 15 maja 2019 r., 
jednak ta data nie znalazła się w oficjalnych dokumentach. Wcześniej Komisja Europejska informowała, że na wdrożenie 
Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, którego część stanowi powyższa zmiana, będą dwa lata.  
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Rzeczpospolita 

12 czerwca 2018 r. 

 

Wyniki internetowego konkursu już w lipcu 
Autor: Urszula Zielińska 

Dyrekcja Centrum Projektów Polska Cyfrowa zapowiedziała, że wyniki trzeciego konkursu o dotacje na budowę sieci 
szerokopasmowego dostępu do Internetu będą znane do końca lipca br.  

Łączna pula dotacji w konkursie to blisko 2 mld zł.  

W konkursie nie wystartował największy beneficjent dwóch poprzednich edycji – Orange Polska.  

Z kolei wnioski na wszystkie 33 obszary wskazane przez organizatora złożyła spółka założona przez Ineę i Play. Wśród 
startujących w konkursie są także Nexera, joint venture Nokii i funduszu Infracapital, oraz energetyczna Grupa 
Tauron, która chciałaby budować światłowodową sieć dostępową na swoich obszarach dystrybucji energii. 

Łącznie w konkursie bierze udział 28 podmiotów, a na jeden obszar wpłynęły średnio 3 aplikacje. Operatorzy 
zobowiązali się podłączyć do sieci szerokopasmowego Internetu co najmniej 678 tys. gospodarstw domowych. 

 

Puls Biznesu 

14 czerwca 2018 r. 

 

Polsat przemeblował akcjonariat i kredyty  
Autor: Marcel Zatoński 

12 czerwca br. spółka Sensor Overseas, kontrolowana przez Heronima Rutę, wystawiła na sprzedaż 4,4% akcji 
Cyfrowego Polsatu dających 3,44% głosów na walnym zgromadzeniu. Oferta została skierowana do wybranych, 
uprawnionych inwestorów instytucjonalnych, a cena w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu została 
ustalona na 22,7 zł, tj. 7,35% mniej niż wynosił kurs zamknięcia.  

W dn. 13 czerwca br. Netia poinformowała, że zamierza spłacić do 22 sierpnia br. dotychczasowe zadłużenie w 
wysokości 200 mln zł oraz o rozwiązaniu umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o wartości 50 
mln euro. Równocześnie Netia przystąpiła do umów kredytowych Cyfrowego Polsatu. 
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telko.in 

15 czerwca 2018 r. 

 

Nadawcy podnoszą presję na Emitela 
Autor: Łukasz Dec 

Trzej czołowi nadawcy telewizyjni w Polsce – TVP, TVN i Telewizja Polsat – podpisali list intencyjny, którego celem jest 
zbudowanie realnej alternatywy w obszarze emisji sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Obecnie nadawcy są 
klientami Emitela, który kontroluje rynek radiodyfuzji w Polsce. 

Nadawcy poinformowali, że ich intencją jest podjęcie działań zmierzających do stworzenia konkurencyjnej oferty na 
polskim rynku, która doprowadzi do obniżenia kosztów nadawania programów w ramach naziemnej telewizji 
cyfrowej. 

Taką możliwość otworzyła wydana w tym roku decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej o dostępie do 
infrastruktury radiodyfuzyjnej Emitela.  

Parkiet 

15 czerwca 2018 r. 

 

Cyfrowy Polsat rozdał karty 
Autor: Urszula Zielińska 

Dyrektor departamentu marketingu w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu Justyna Kulka, Piotr Żak, młodszy syn 
Zygmunta Solorza działający w branży start-upów i nadzorujący telewizję Polsat, oraz finansista Maciej Szwarc weszli 
w czwartek do rady nadzorczej Netii, kontrolowanej już przez Cyfrowy Polsat i jej założyciela. 

Oprócz wprowadzenia zmian w radzie nadzorczej, walne zgromadzenie Netii zatwierdziło sprawozdania telekomu, 
skwitowało radę nadzorczą i menedżerów tworzących zarząd w 2017 r. oraz zgodziło się, aby spółka nie wypłacała w 
tym roku dywidendy. 

Po czwartkowym ZWZ rada Netii jest sześcioosobowa. Oprócz jej nowych członków zasiadają w niej nadal Zbigniew 
Jakubas (kojarzony z biznesmenem FIP 11 FIZ AN ma prawie 6% akcji Netii), Grzegorz Zęgota (wskazany przez 
założyciela Andrzeja Radzimińskiego) oraz Adam Biedrzycki. Związany z grupą Solorza Wojciech Pytel został 
oddelegowany z rady do pełnienia funkcji prezesa Netii na trzy miesiące. 
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Kurs 
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(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-06-11 24,20 23,52 23,82 0,00 17,30 

2018-06-12 24,50 23,78 24,50 2,85 15,09 

2018-06-13 23,00 22,60 22,70 -7,35 128,32 

2018-06-14 23,18 22,74 22,76 0,26 31,76 

2018-06-15 23,08 22,76 22,78 0,09 27,39 
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Kalendarz inwestora 

28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

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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