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UOKiK ukarał T-Mobile za reklamy Heyah 
Autor: Marta Rzeźnicka 

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK) uznał, że reklamy stosowane przez T-Mobile Polska w 2015 
roku mogły wprowadzać klientów w błąd. Zdaniem UOKiK, w kampanii promującej ofertę marki Heyah operator 
eksponował cenę 49,98 zł ukrywając, że obowiązuje ona tylko przez trzy miesiące oraz pod warunkiem udzielenia 
przez klienta zgód marketingowych i zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Klienci mogli zatem 
nie mieć świadomości, że po pierwszych trzech miesiącach cena usługi wzrośnie do 79,95 zł.  

T-Mobile Polska dobrowolnie zobowiązał się do udzielenia rekompensaty klientom, którzy skorzystali z tej oferty, 
dzięki czemu uniknął nałożenia kary finansowej. Operator przeprosił klientów w notatce prasowej i poinformował, 
że od dwóch lat nie sprzedaje oferty, której dotyczyła kara.  

 

Dziennik Gazeta Prawna 
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Klient abonamentowy rzadziej zdradza swojego operatora 
Autor: Elżbieta Rutkowska 

Wprowadzony od połowy 2016 r. obowiązek rejestracji telefonicznych kart przedpłaconych (prepaid) odwrócił 
proporcje na polskim rynku telekomunikacyjnym. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w latach 
2010-2015 operatorzy mieli więcej klientów prepaid niż klientów abonamentowych.  W 2016 r. udział kart 
przedpłaconych spadł do 43,2%, a tendencja spadkowa utrzymała się w 2017 r., w którym zmniejszył się on do 
35,2% według danych GUS. Z kolei  liczba klientów korzystających z usług abonamentowych wzrosła w 2017 r. o 
6,1%. Wzrost liczby abonentów, którzy zostają z operatorem na dłużej, poprawia generalnie strukturę klientów w 
telekomach i zwiększa bezpieczeństwo ich przychodów.  Natomiast w segmencie prepaid telekomy starają się 
osiągać wyższe ARPU (średni miesięczny przychód na klienta). 
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UOKiK zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez P4 i Easyhost 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie spółki FIBEE IV sp. z o.o. , która 
będzie prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług hurtowego dostępu do sieci stacjonarnych (kablowych). 

Partnerami w tej spółce będą kontrolowana przez Grupę Macquarie spółka Easyhost  sp. z o.o., która zajmuje się 
projektowaniem i budową światłowodowych sieci telekomunikacyjnych na terenie Wielkopolski oraz P4 sp. z o.o., 
operator sieci komórkowej Play. 

money.pl 

17 kwietnia 2018 r. 

 

Netia rekomenduje pokrycie straty za 2017 r. z kapitału rezerwowego i zapasowego 

Zarząd Netii podjął uchwałę w sprawie pokrycia straty za 2017 rok, w wysokości 143,85 mln zł, z kapitałów 
rezerwowych utworzonych z umorzenia akcji własnych oraz z kapitału zapasowego powstałego z połączenia spółek. 
 

wirtualnemedia.pl 
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Lagardère sprzedaje Eurozet firmie Czech Media Invest 
Autor: tw 

Francuski koncern Lagardère podpisał umowę sprzedaży firmie Czech Media Invest swoich rozgłośni stacji 
radiowych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Słowacji. Kwota transakcji to 73 mln euro. 

W 2017 roku powyższe stacje radiowe osiągnęły łączne wpływy w wysokości ok. 56 mln euro. Sprzedaż tych 
rozgłośni to pierwsza z transakcji w ramach nowej strategii ogłoszonej przez Lagardère w marcu br.  

W Polsce do Lagardère należy Eurozet, właściciel Radia ZET, Antyradia, Meloradia i Chillizet oraz serwisów 
internetowych tych stacji.  

Finalizacja transakcji nastąpi po uzyskaniu zgód regulatorów w krajach, których dotyczy.  
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Play będzie miał szefa z Orange 
Autor: Marcel Zatoński 

Jørgen Bang-Jensen, który od maja 2009 r. był prezesem P4, operatora sieci Play, postanowił ustąpić ze stanowiska 
z końcem lipca, ale pozostanie znaczącym akcjonariuszem spółki.  

Od sierpnia zastąpi go Jean-Marc Harion od lat związany z francuską grupą Orange. Harion ma ponad 25 lat 
doświadczenia na rynku telekomunikacyjnym. Stworzył firmę Computer Channel, którą rozwijał przez dekadę, a 
potem sprzedał grupie France Telecom. Jako menedżer w strukturach Orange odpowiadał m.in. za rozwój na 
rynkach amerykańskich i był szefem sieci na Dominikanie. Ostatnio, w latach 2011-2016 był szefem Mobistar 
(operator z francuskiej grupy, działający pod tym szyldem w Belgii do 2016 r.), a potem Orange Egypt. 
 

rp.pl 

18 kwietnia 2018 r. 

 

Sondaż CBOS: Polacy pozytywnie o stacji Polsat. TVN przed TVP 
Autor: p.mal 

Według sondażu CBOS dotyczącego postrzegania stacji telewizyjnych, pierwsze miejsce zajął Polsat, uzyskując 70% 
pozytywnych ocen wśród ankietowanych (wynik bez zmian w porównaniu do poprzedniego badania z października 
2017 r.). Drugie miejsce z wynikiem 66% zajął TVN (+1p.p.), a trzecie miejsce z wynikiem 59% przypadło Telewizji 
Polskiej (+2p.p.).  
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Orange Polska: Nowy standard zaburzy odbiór danych kwartału 
Autor: Urszula Zielińska 

25 kwietnia Orange Polska opublikuje wyniki za pierwszy kwartał 2018 roku. Będzie to pierwsza publikacja wyników 
telekomu uwzględniająca wpływ obowiązującego od stycznia br. nowego standardu międzynarodowej 
sprawozdawczości – IFRS 15. 

Ponieważ telekom zapowiedział, że nowy standard może wpłynąć na obniżenie przychodów i wyniku EBITDA 
(odpowiednio o 70 mln zł i 85 mln zł), analitycy przygotowali prognozy w różny sposób. Nie wszyscy szacowali 
wpływ nowego standardu na wynik operacyjny i netto. W efekcie pozycje opublikowane przez Orange trudno 
będzie odnieść do prognoz rynku. 

Według stosowanych w ubiegłym roku zasad średnia biur maklerskich ankietowanych przez „Parkiet” przewiduje, 
że w I kw. 2018 r. przychód Orange Polska wyniósł 2,767 mld zł (-1,8% r/r), powtarzalna EBITDA 742,7 mln zł (-
0,8% r/r), a wynik netto zamknął się kwotą 18,8 mln zł.  

Z kolei z uwzględnieniem IFRS 15 prognozy dla Orange mówią o 2,69 mld zł przychodu (-4,4% r/r), 666 mln zł 
EBITDA (-10,4% r/r) oraz 41,3 mln zł straty netto (wobec 39 mln zysku netto rok wcześniej).  

 

Parkiet.com 

20 kwietnia 2018 r. 

 

Play dokupił pasma dla sieci 5G 
Autor : Urszula Zielińska 

Play Communications, właściciel operatora sieci komórkowej Play poinformował, że uprawomocniła się decyzja 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na mocy której uzyskał dostęp do kolejnej puli pasma z zakresu 3,7 GHz.  

Decyzja UKE miała charakter techniczny. Urząd dokonał zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją czterech 
dupleksowych kanałów radiowych, każdy o szerokości 3,5 MHz (inaczej 2x14 MHz) z zakresu 3,6-3,8 GHz w 
następstwie umowy, jaką Play zawarł w grudniu ub.r. ze spółką Powszechna Agencja Informacyjna (PAGI). 

Play będzie mógł wykorzystywać zarezerwowane pasmo na terenie Mazowsza. Zapowiada, że użyje częstotliwości 
aby maksymalizować pojemność i użyteczność usług AirFibre (mobilny dostęp szerokopasmowy dla domu) przy 
wykorzystaniu technologii 4G oraz maksymalizacji wykorzystania zasobów radiowych dla 5G. 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-04-16 25,50 25,04 25,22 -0,08% 4,26 

2018-04-17 25,22 25,22 25,22 0% 0 

2018-04-18 25,52 24,92 24,98 -0,95% 6,94 

2018-04-19 25,80 25,14 25,76 3,12% 12,58 

2018-04-20 25,84 25,32 25,64 -0,47% 7,24 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

16 kwietnia – 10 maja 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2018 r. 

10 maja 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. 

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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