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Parkiet 

15 stycznia 2018 r. 

Play blisko decyzji UKE 
Autor: ziu 

Jak wynika z nieoficjalnych informacji dziennika „Parkiet", spośród trzech dużych sieci komórkowych, nieposiadających 
jeszcze zgody Urzędu Komunikacji Elektronicznej na pobieranie dodatkowych opłat za usługi komórkowe w roamingu w 
Unii Europejskiej, najbliżej jej uzyskania jest Play Communications. 

Rozmowy z UKE prowadzi nadal Orange Polska.  

Wiele wskazuje jednak na to, że w przypadku Orange, należącego do międzynarodowej grupy telekomunikacyjnej, 
analizy potrwają. Mówi się obecnie o lutowym terminie decyzji, co oznacza, że przynajmniej dwie trzecie trwającego 
pierwszego kwartału telekom ten będzie świadczyć usługi bez dopłat. Wniosku o dopłaty nadal nie złożył T-Mobile 
Polska.  

Spośród giełdowych grup telekomunikacyjnych na razie tylko grupa Cyfrowy Polsat, a konkretnie należąca do niej sieć 
Plus, dostała zgodę na pobieranie dodatkowych opłat za usługi w roamingu. Stało się to już w ubiegłym roku, ale na 
razie operator nie zdecydował się na zmianę. Zgodę na dodatkowe opłaty dostały także spółki z grupy Netii i Virgin 
Mobile.  

Parkiet 

16 stycznia 2018 r. 

 

Bo rezerwacja była za droga 
Autor: ziu 

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił drugą turę konsultacji dokumentacji przetargu na częstotliwości radiowe z 
zakresu 450 MHz. W sumie UKE rozdysponuje pasmo o szerokości 10 MHz.  

Wyjściowa cena za rezerwację to 56,35 mln zł, czyli tyle, co w pierwszej rundzie konsultacji. Rezerwacja będzie ważna 15 
lat, do końca maja 2033 r. 

Opłata będzie najistotniejszym kryterium oceny oferty w przetargu. Liczyć się będą też wiarygodność startującego i 
konkurencyjność. UKE będzie sprawdzać, czy dany podmiot wywiąże się z inwestycji koniecznych, by efektywnie 
wykorzystać pasmo, opierając się na nakładach na inwestycje w sieć telekomunikacyjną w latach 2014–2016. Przy 
ocenie konkurencyjności – oprócz opinii urzędu antymonopolowego – ważna będzie ilość pasma 800 do 2600 MHz.  
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Puls Biznesu 

17 stycznia 2018 r. 

 

Play może kupić Virgin 
Autor: MZAT 

Giełdowy telekom Play poinformował, że zawarł wiele umów z udziałowcami Virgin Mobile Polska dających mu m.in. 
opcję nabycia wszystkich udziałów wirtualnego operatora w 2020 r. Wycena opcji została oparta o jednoroczne 
przychody Virgin skorygowane o określone elementy.  

Virgin, kierowany obecnie przez Grażynę Piotrowską-Oliwę, działa na polskim rynku od 2012 r. i od początku korzysta z 
infrastruktury Play. W chwili wejścia do Polski przedstawiciele Virgin zapowiadali, że w ciągu trzech lat operator osiągnie 
próg 1 mln klientów. Te zapowiedzi zweryfikował polski rynek, na którym żadnemu operatorowi wirtualnemu nie udało 
się osiągnąć takiej pozycji. Na koniec 2016 r. Virgin miał 412 tys. klientów i około 80 mln zł przychodów.  

Play na koniec trzeciego kwartału miał w bazie 14,9 mln aktywnych kart SIM, co dawało mu pozycję lidera na polskim 
rynku mobilnym pod względem liczby klientów. Wchłonięcie Virgin umocniłoby go na szczycie, ale na razie Play ma 
kontynuować współpracę w obecnym zakresie. Zgodnie z umową, minimalny poziom gwarantowanych płatności Virgin 
do Play będzie wyższy o około 25 mln zł, osiągając łącznie około 84 mln zł w latach 2018-2021.  

Parkiet 

18 stycznia 2018 r. 

 

Co dalej ze sporem o 317 mln zł? 
Autor: ziu 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów umorzył postępowanie antymonopolowe przeciwko Polkomtelowi (grupa 
Cyfrowy Polsat), T-Mobile Polska i Orange Polska, wszczęte w 2013 r., a dotyczące wysokości detalicznych cen połączeń 
do sieci P4, operatora sieci Play. Umorzenie zmniejsza prawdopodobieństwo wygranej P4, operatora sieci Play (Play 
Communications) w sporze wytoczonym 3 pozostałym, dużym operatorom, od których P4 domaga się blisko 317 mln zł 
zadośćuczynienia w związku z opłatami detalicznym z lat 2009-2012. 

Chodzi o to, że trzej operatorzy pobierali od klientów wyższe opłaty za połączenia z numerami klientów Play niż 
wówczas, gdy dzwonili oni na inne numery. Mogły w ten sposób ograniczać ruch płynący do sieci Play, a tym samym 
hurtowe przychody Play z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich. P4 korzystał wówczas z przyznanej mu przez UKE 
uprzywilejowanej pozycji wynikającej z asymetrii stawek MTR. 
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Komunikat prasowy 

19 stycznia 2018 r. 

 

Plus i Cyfrowy Polsat wprowadzają nowy Zestaw Internetu Domowego 300 

W najbliższych dniach do oferty sieci Plus i Cyfrowego Polsatu trafi Zestaw Internetu Domowego 300. Jest to 
najnowsza generacja i kolejny etap rozwoju unikalnego na polskim rynku rozwiązania, które jest oferowane przez 
Grupę Cyfrowy Polsat z sukcesem od 2014 r. i zapewnia dostęp do szybkiego Internetu LTE także w lokalizacjach, w 
których nie sprawdzają się inne rozwiązania. Nowy Zestaw Internetu Domowego 300 obsługuje technologię LTE-
Advanced i pozwala na pobieranie danych z szybkością do 300 Mb/s. 

Zestaw Internetu Domowego 300 to unikatowe rozwiązanie składające się z modemu zewnętrznego LTE (ODU-
300) i routera Wi-Fi (IDU-300). Sprzęt szczególnie sprawdza się na obszarach o trudnych warunkach geograficznych 
lub urbanistycznych, na granicy zasięgu oraz często tam, gdzie nie ma dostępu do Internetu stacjonarnego, 
zarówno w blokach, jak i domach jednorodzinnych.  

Czytaj więcej>> 

http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/plus-cyfrowy-polsat-wprowadzaja-nowy-zestaw-internetu-domowego-300-obsluga-lte-advanced


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-01-15 24,00 23,70 23,98 0,17% 1,68 

2018-01-16 24,48 23,80 24,24 1,08% 36,51 

2018-01-17 24,66 24,22 24,62 1,57% 11,46 

2018-01-18 24,68 24,24 24,24 -1,54% 5,56 

2018-01-19 24,44 24,12 24,32 0,33% 8,47 

Akcje Cyfrowego Polsatu 

5 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu                            15 – 21 stycznia 2018  
 
 



Kalendarz inwestora 

8 – 22 marca 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2017 r 

22 marca 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. 
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