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Parkiet 
17 lipca 2018 r. 
 

Wyniki w cieniu decyzji sądu  
Autor: ZIU 

W dniu 24 lipca br. Orange Polska opublikuje wyniki finansowe za I półrocze 2018 r. Analitycy ankietowani przez „Parkiet” 
prognozują za ten okres 2,71 mld zł przychodów, 687 mln zł EBITDA oraz  33,3 mln zł straty netto.  

W dniu 25 sierpnia br. Trybunał Sprawiedliwości Sądu Unii Europejskiej ma się wypowiedzieć w sporze pomiędzy Orange 
Polska i Komisją Europejską dotyczącym kary z 2011 r. w wysokości 127,5 mln euro.  

W lutym br. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości rekomendował, aby sprawa wróciła do sądu pierwszej 
instancji. Obecnie część analityków zakłada, że Orange będzie musiał zapłacić  karę jeszcze w tym roku. 

 

Dziennik Gazeta 
Prawna 
18 lipca 2018 r. 
 

T-Mobile ze światłowodem od Orange  
Autor: Elżbieta Rutkowska 

Na dzień 23 lipca 2018 r. zaplanowano podpisanie umowy pomiędzy Orange Polska i T-Mobile, która umożliwi T-Mobile 
dostęp do sieci światłowodowej Orange Polska. Transakcja jest uzależniona od zgody rady nadzorczej Orange Polska. W 
zasięgu sieci światłowodowej Orange Polska znajduje się ok. 2,7 mln gospodarstw domowych i firm. W latach 2018-2020 
operator zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój stacjonarnej sieci szerokopasmowej ok. 2,8 mld zł i objąć jej zasięgiem 
ok. 5 mln gospodarstw domowych.  

Zdaniem analityków ankietowanych przez DGP, umowa pomoże Orange Polska zmonetyzować inwestycje w sieć 
światłowodową. Łącznie operator zamierza przeznaczyć  na rozwój w tym i kolejnych dwóch latach ok. 6 mld zł.  
W rezultacie akcjonariusze Orange Polska nie mogą oczekiwać dywidendy co najmniej do 2020 roku.  

Z drugiej strony umowa da T-Mobile przyczółek w stacjonarnych usługach szerokopasmowych, dzięki czemu spółka 
będzie mogła zaoferować klientom usługi konwergentne. Może to ułatwić operatorowi zbicie ceny w przypadku 
potencjalnej akwizycji operatora dysponującego własną infrastrukturą.  

Z listy firm mogących dostarczyć w posagu własną sieć ubyła Netia, nad którą kontrolę przejął niedawno Cyfrowy Polsat. 
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Telko.in 
18 lipca 2018 r. 
 

Orange Polska przedłużyło umowę na markę Orange 
Autor: Urszula Zielińska 

Orange Polska poinformował o przedłużeniu istniejącej umowy licencyjnej, na podstawie której korzysta z marki Orange, 
do końca 2019 roku. Umowa została przedłużona na dotychczas obowiązujących zasadach. 

Parkiet 
20 lipca 2018 r. 
 

Inea z Playem oraz Tauron zdominowały konkurs o dotacje 
Autor: Urszula Zielińska 

Rozdysponowano 1,64 mld zł z łącznej puli 1,94 mld zł unijnych dotacji na budowę sieci szerokopasmowego internetu w 
Polsce. Wehikuły Fibee I i Fibee IV grupy Inea, w których Play ma mniejszościowych udział, uzyskały blisko 1,2 mld zł 
wsparcia. Drugim beneficjentem pod względem wielkości dofinansowania jest Grupa Tauron – ok. 187 mln zł. 

Spółkom Inei i Playa przypadło 21 z 33 obszarów objętych konkursem, a Tauronowi – 7. 

W tej edycji konkursu zabrakło największego dotychczasowego beneficjenta – Orange Polska. Operator wskazywał, że ma 
wystarczająco dużo pracy przy już rozpoczętych inwestycjach, a ponadto doświadcza konkurencji o pracowników.  

Beneficjenci mają 30 dni na podpisanie umów. 
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Raport bieżący nr 27/2018 
16 lipca 2018 r. 
 

Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie  
z dnia 15 lutego 2018 roku 
 
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 lipca 2018 r. powziął informację o otrzymaniu 
przez pełnomocnika Spółki decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie („Organ”) z 
dnia 10 lipca 2018 r. Organ ten po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję z dnia 
15 lutego 2018 roku, określającą wysokość zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu niepobranego 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 w kwocie 24,2 mln PLN powiększonej o 
odsetki od zaległości podatkowych. Spółka informowała o decyzji Organu wydanej w pierwszej instancji w raporcie 
bieżącym nr 11/2018 z dnia 5 marca 2018 roku. 

Spółka nie zgadza się z przedmiotową decyzją Organu i zamierza wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie. 

Spółka nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej bieżący wynik finansowy. 

 

http://grupapolsat.pl/pl/archive/informacja-dotyczaca-decyzji-naczelnika-malopolskiego-urzedu-celno-skarbowego-w-krakowie


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-07-16 23,78 23,04 23,04 -3,11 4,21 

2018-07-17 23,74 23,18 23,64 2,60 6,67 

2018-07-18 23,74 23,06 23,22 -1,78 5,99 

2018-07-19 23,40 23,04 23,30 0,34 6,70 

2018-07-20 23,78 23,10 23,78 2,06 5,04 
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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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