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Rzeczpospolita 
23 lipca 2018 r. 
 

Kurs Orange rośnie po umowie z T-Mobile 
Autor: Urszula Zielińska 

T-Mobile Polska i Orange Polska podpisali umowę dającą T-Mobile dostęp do sieci światłowodowej Orange na obszarach 
nie objętych regulacjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Umowa została podpisana na okres 10 lat, z opcją 
przedłużenia o 5 lat, i dotyczy sieci FTTH o zasięgu 1,7 mln gospodarstw domowych, którą Orange wybuduje do końca 
2018 roku.  

Z tytułu umowy T-Mobile zapłaci rzecz Orange Polska 275 mln zł. Ponadto T-Mobile będzie uiszczał  opłatę miesięczną, 
zależną od prędkości dostarczonej usługi, za każdego przyłączonego klienta.  

Prezes T-Mobile Polska podtrzymał, że spółka chce świadczyć usługi także na obszarach objętych dostępem 
regulowanym.   

Operator zapowiada uruchomienie usług konwergentnych pod koniec lub na przełomie bieżącego roku. Wraz z usługą 
światłowodową T-Mobile chce udostępnić także ofertę płatnej telewizji. 

Transakcja nie została zawarta na zasadach wyłączności. 

Rzeczpospolita 
24 lipca 2018 r. 
 

Wyniki Orange Polska w II kw. 2018 roku: wyraźny wzrost inwestycji 
Autor: Urszula Zielińska 

Według  obowiązującego od 2018 roku standardu IFRS 15, Orange Polska odnotował w II kwartale 2018 roku 2.706 mln zł 
przychodu, 709 mln EBITDA oraz 16 mln zł straty netto. Według standardów obowiązujących do 2018 roku, w II kwartale 
br. przychody Orange Polska wyniosły 2,77 mld zł (-2,6% r/r), EBITDA wyniosła 785 mln zł (-3,3% r/r), a zysk netto 46 mln 
zł (-35,2% r/r). Operator prowadzi inwestycje w sieć światłowodową i mobilną – wydatki inwestycyjne w II kwartale br. 
wyniosły 551 mln zł (+26,1% r/r).  

Główne cele na ten rok zostały podtrzymane: inwestycje nie przekroczą 2,2 mld zł, a skorygowana EBITDA wyniesie,  
w zależności od standardu, 2,7 mld zł lub 3 mld zł. 

Liczba kart SIM wyniosła 14,48 mln (+116 tys. k/k), a liczba użytkowników sieci światłowodowej 286 tys. (+39 tys. k/k).  
W zasięgu sieci FTTH Orange i partnerów znajduje się  blisko 3 mln gospodarstw domowych. 
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Parkiet 
25 lipca 2018 r. 
 

59,2 mln zł od UKE 
Autor: ZIU 

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że do 20 lipca br. przekazał Oranga Polska 59,2 mln zł tytułem dopłaty 
do kosztów świadczenia usługi powszechnej („USO”) w 2009 roku. Jest to 93,7% kwoty, jaką Orange Polska ma łącznie za 
ten okres otrzymać.  

Orange Polska pełnił rolę operatora USO w latach 2006-2011. Przysługiwało mu z tego tytułu prawo do rekompensaty 
części kosztów związanych ze świadczeniem usług gwarantowanych obywatelom przez państwo, na które składała się 
branża telekomunikacyjna.  

Orange wystąpił łącznie o 1,1 mld zł dopłaty. UKE zgodził się na 227 mln zł. 

 

Telko.in 
25 lipca 2018 r. 
 

UKE oficjalnie odstąpił od przetargu na pasmo 450 MHz 
Autor: Tomasz Świderek 

Urząd Komunikacji Elektronicznej odstąpił od przeprowadzenia przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresów  
452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz. 

Decyzja jest podyktowana zmianą w przepisach. Częstotliwości, które miały być objęte przetargiem będą przeznaczone 
do realizacji zadań łączności głosowej i transmisji danych służących do zarządzania sieciami przesyłu lub dystrybucji paliw 
gazowych, płynnych lub energii elektrycznej. Owe zadania będą realizowane przez podmiot wskazany przez Ministra 
Energii. 
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Telko.in 
25 lipca 2018 r. 
 

Analitycy: tegoroczne przychody T-Mobile Polska będą zbliżone do ubiegłorocznych 
Autor: Tomasz Świderek 

Według prognoz analityków T-Mobile Polska zanotował w II kwartale 2018 roku od 313 mln do 407 mln euro przychodów 
oraz od 100 mln do 124 mln euro EBITDA. 

Analitycy prognozują również, że tegoroczne przychody operatora wyniosą ok. 1,51 mld euro (1,51 mld euro w 2017 r.),  
a EBITDA 417 mln euro (419 mln euro w 2017 r.).  

T-Mobile Polska opublikuje wyniki za II kwartał 2018 roku 9 sierpnia. 

 

Rzeczpospolita 
25 lipca 2018 r. 
 

Ericsson pomoże Playowi przyspieszyć rozbudowę sieci  
Autor: Urszula Zielińska 

P4, właściciel sieci Play, podpisał ramową umowę z Ericsson Polska, dzięki której zyskał drugiego po Huawei dostawcę 
infrastruktury sieci komórkowej.  

Operator zakłada, że 15-letni kontrakt z Ericssonem przyspieszy tempo rozbudowy własnej sieci Playa, nie wpływając 
równocześnie na poziom inwestycji.  Spółka podtrzymała, że do 2020 roku zamierza dysponować własną ogólnopolską 
infrastrukturą.  
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Dziennik Gazeta 
Prawna 
26 lipca 2018 r. 
 

Orange musi zapłacić 127,6 mln euro kary 
Autor: Elżbieta Rutkowska 

Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił wniosek Orange Polska o uchylenie wyroku ws. kary nałożonej przez Komisję 
Europejską w 2011 roku. Wyrok Trybunału jest ostateczny. Operator zapowiada, że uiści karę w wysokości 127,6 mln 
euro bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu wezwania do zapłaty z Komisji Europejskiej.  

Kara została nałożona w 2011 roku na Telekomunikację Polską (której Orange Polska jest następcą prawnym) za 
nadużywanie przez operatora pozycji dominującej na dwóch rynkach hurtowych w celu obrony pozycji na rynku 
detalicznym. Według Komisji Europejskiej strategia spółki polegała na proponowaniu operatorom alternatywnym 
nieracjonalnych warunków w umowach, na opóźnianiu procesów negocjowania tych umów i ograniczaniu dostępu do 
swojej sieci i łączy. Nakładając karę Komisja Europejska uwzględniła fakt, że polski regulator rynku, Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, wielokrotnie interweniował w tej sprawie. 

Operator zawiązał rezerwę na poczet kary. Relacja długu netto do wskaźnika zysku EBITDA w Orange Polska wzrośnie po 
zapłaceniu kary z poziomu 2,2 do ok. 2,4.  

 

Rp.pl 
26 lipca 2018 r. 
 

Nc+ pokaże Ligę Mistrzów. Część abonentów dopłaci 
Autor: Urszula Zielińska 

Platforma Nc+ ogłosiła, że nabyła od Telewizji Polsat prawa do dystrybucji nowych kanałów sportowych Polsatu – Polsat 
Sport Premium 1 i 2 – na których będą transmitowane rozgrywki Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Nowy sezon rozgrywek rusza 
21 sierpnia br.   

Spółka zapowiedziała, że klienci posiadający abonament z programem Canal+ będą do końca roku zwolnieni  
z dodatkowych opłat. 

Dodatkowa opłata za pakiet ma wynieść maksymalnie 30 zł. 

 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-07-23 23,80 23,24 23,32 -1,93 4,16 

2018-07-24 23,74 22,94 22,98 -1,46 7,88 

2018-07-25 23,26 22,94 23,16 0,78 9,19 

2018-07-26 23,60 23,02 23,38 0,95 7,19 

2018-07-27 23,58 23,16 23,58 0,86 3,43 
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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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