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Parkiet 
21 października  2018 r. 

Rewolucja w zarządzie operatora sieci 
Autor: Urszula Zielińska 

Z końcem października br. z zarządu P4, operatora sieci Play, odejdą odpowiedzialny za marketing Bartosz Dobrzyński 
oraz Hans Cronberg, członek zarządu ds. techniki w Play. Z końcem stycznia przyszłego roku zarząd opuści Jacek 
Niewęgłowski, dyrektor ds. strategii komórkowej sieci – poinformowała rada nadzorcza Play Communications. 

Spółka ogłosiła nowy skład zarządu. Wszyscy jego nowi członkowie to awansowani menedżerowie bezpośrednio 
odpowiadający za odpowiednie obszary działalności. 

Bartosza Dobrzyńskiego zastąpi Michał Sobolewski, w Play od 2009 roku, który odpowiada za marketing 
konsumenckiej oferty produktowej.  

Miejsce Hansa Cronberga zajmie Michał Ziółkowski, związany z Play od powstania telekomu, który jest 
odpowiedzialny za rozbudowę sieci. 

Nowe stanowisko w zarządzie ds. IT i transformacji obejmie Wojciech Danieluk, w Play od 2008 r. (wcześniej w 
Ericssonie). 

W tym roku doszło również do zmiany na stanowisku prezesa zarządu P4. Joergena Bang-Jensena zastąpił Jean-Marc 
Harion. 
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Telko.in 
23 października 2018 r. 
 

Dzięki rozwiązaniom Nokii Netia będzie oferowała gigabitowy internet 
Autor: Tomasz Świderek 

Netia podpisała z Nokią umowę na modernizację sieci kablowej w Warszawie i Krakowie. 

Rozwiązanie Nokii „Unified Cable Access Solution” umożliwi Netii uruchomienie gigabitowych usług dostępu do 
internetu. Dzięki temu rozwiązaniu Netia będzie mogła oferować przepływność 1 Gb/s tam, gdzie w sieci 
wykorzystywana jest technologia DOCSIS3.0 , a w przypadku technologii DOCSIS3.1 - przepływności powyżej 1 Gb/s.  

Netia będzie pierwszym operatorem kablowym w Europie, który w całej sieci wdroży zwirtualizowaną architekturę 
rozproszonego dostępu (vDAA). Wdrożenie ma się zacząć w IV kwartale 2018 roku. Po jego zakończeniu Netia będzie 
mogła oferować przepływowość do 10 Gb/s. 

Firmy nie ujawniły wartości kontraktu. 

Money.pl 
24 października 2018 r. 

Orange Polska miało 91 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. wg MSSF15m 

Orange Polska odnotował 91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w III kw. 2018 r. według MSSF15 wobec 28 mln zł zysku według MSR18 rok wcześniej. 

Zysk operacyjny wyniósł 175 mln zł według MSSF15 (217 mln zł według MSR18 wobec 128 mln zł zysku rok 
wcześniej).  

Skorygowana EBITDA wyniosła 792 mln zł według MSSF15 (834 mln zł według MSR18 wobec 776 mln zł rok 
wcześniej). 

Spółka podała, że wzrost skorygowanej EBITDA (zgodnie ze standardem MSR18) o 7,5% r/r, odzwierciedla głównie 
poprawę trendu przychodów; wyższe zyski ze sprzedaży aktywów oraz skuteczne wdrożenie działań w obszarze 
roamingu. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 755 mln zł w III kw. 2018 r. według MSSF15 (2 800 mln zł według 
MSR18 wobec 2 814 mln zł rok wcześniej). 

Na koniec III kwartału baza klientów Orange Polska wzrosła do 14,61 mln wobec 14,48 mln kwartał wcześniej, w tym 
post-paid 9,85 mln wobec 9,79 mln kwartał wcześniej. 
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Money.pl 
24 października 2018 r. 

Netia miała 18,83 mln zł zysku netto, 23,13 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 roku 

Netia miała 18,83 mln zł zysku netto, 23,13 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 roku. 

Netia odnotowała 18,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 13,8 mln zł zysku rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 340,83 mln zł w III kw. 2018 r. 
wobec 356,46 mln zł rok wcześniej. 

Zysk operacyjny wyniósł 23,13 mln zł wobec 20,69 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 277 mln zł za 
pierwsze 9 miesięcy 2018 r. (-4% r/r) oraz 93 mln zł w III kw. 2018 r. (1% k/k). Marża zysku EBITDA wyniosła 26,9% za 
9 miesięcy 2018 r. oraz 27,4% w III kw. 2018 r. 

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 51,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w porównaniu z 40,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 030,61 
mln zł w porównaniu z 1 082,58 mln zł rok wcześniej. 

Netia sukcesywnie zwiększa liczbę usług internetu szerokopasmowego świadczonych na sieciach NGA, usług 
telewizyjnych oraz mobilnych usług głosowych. W III kwartale 2018 roku Grupa Netia osiągnęła dodatnie saldo usług 
na sieciach własnych.  

Rzeczpospolita 
25 października 2018 r. 

Energetyka widzi szanse rozwoju w miastach przyszłości 
Autor: Aneta Wieczerzak- Krusińska 

Firmy Tauron i Ericsson zainicjowały we Wrocławiu projekt z wykorzystaniem technologii Internetu rzeczy (IoT). 
Nowoczesne i efektywne zarządzanie oświetleniem ulicznym, znalezienie miejsca parkingowego, czy monitorowanie 
jakości powietrza to tylko elementy tego projektu, który ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Ważnym elementem 
przedsięwzięcia będzie przetestowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, a także zbieranie i analizowania 
dużych ilości danych pochodzących z czujników oraz inteligentnej infrastruktury. 

O łączność mobilną urządzeń zadba Polkomtel, który w tym celu wykorzysta po raz pierwszy w Polsce technologię 
Narrow Band Internet of Things. 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-10-19 22,98 22,64 22,96 -0,26 4,87 

2018-10-22 23,62 22,82 23,62 2,87 7,80 

2018-10-23 23,60 22,90 23,12 -2,12 5,27 

2018-10-24 23,40 22,60 22,98 -0,61 13,01 

2018-10-25 23,00 22,44 22,96 -0,09 4,96 
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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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31 października 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. 

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

12 – 13 listopada 2018 r.  Goldman Sachs Tenth Annual CEEMEA One-on-One Conference, Londyn 

27 – 28 listopada 2018 r.  UBS, Global Emerging Markets One-on-One Conference, Nowy Jork 

4 – 5 grudnia 2018 r. WOOD’s Winter Wonderland – EME Conference in Prague 
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