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Rzeczpospolita 
29 stycznia 2018 r. 

 

Część użytkowników sieci Play zapłaci więcej za roamingu w UE 
Autor: ziu 

Najpierw za zgodą Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) dopłaty do usług w roamingu w Unii Europejskiej 
zastosowali mali operatorzy wirtualni MVNO, a od 26 stycznia - w segmencie klientów abonamentowych – 
wprowadził je operator sieci Play. Zmienił też ofertę i sprzedaje abonamenty z mniejszą niż do tej pory pulą 
internetu do wykorzystania w roamingu UE. Rosną też dodatkowe opłaty naliczane po przekroczeniu dozwolonej 
puli usług.  

Największe zmiany czekają posiadaczy telefonów na kartę i miksa. Od 1 marca darmową pulę usług do 
wykorzystania w roamingu otrzymają tylko użytkownicy jednej taryfy (Formuła Unlimited na Kartę), a pozostali 
uiszczać będą za każdą jednostkę stawki dozwolone przez UKE (6 gr za minutę połączenia wychodzącego w 
roamingu, 3 gr za minutę przychodzącego połączenia, 1 gr za wiadomość i 1,23 gr za 1 MB danych). 

Wg. Play znaczna grupa użytkowników korzystała intensywnie z roamingu UE, co przekładało się na duże straty dla 
telekomu ze względu na koszty rozliczeń z operatorami zagranicznymi. Wprowadzenie dopłat ma na celu 
ograniczenia strat. 

Parkiet 
29 stycznia 2018 r. 

Naziemne kanały w sądzie 
Autor: Ele 

Nadawcy naziemnych stacji telewizyjnych WP (należy do Wirtualna Polska Holding) i Nova TV (własność Grupy ZPR 
Media i – w 34% - Grupy Polsat) trafili do sądu z powództwa Emitela, które zapewnia dosył ich naziemnego 
sygnału.  W sporze chodzi o zasięg pakietu cyfrowych stacji. Nadawcy od miesięcy narzekają, że sygnału ósmego 
multipleksu nie odbiera tyle gospodarstw domowych, ile przewidywała umowa, i próbują wymóc na Emitelu 
obniżkę stawek (obecnie wynosi 6 mln zł rocznie). Zdaniem Emitela zasięg tego multipleksu sięga 98%, natomiast 
wg Nielsena możliwość oglądania ma jedynie 40% Polaków. Opierając się na badaniach przeprowadzonych we 
współpracy z firmą MillwardBrown nadawcy twierdzą, że Nielsen, nie Emitel, jest znacznie bliższy prawdy. 
Wspomniani nadawcy płacą więc Emitelowi odpowiednio mniej, a Emitel procesuje się o resztę spornej kwoty. 
Emitel nie skomentował informacji o procesie. 
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Parkiet 
31 stycznia 2018 r. 

 

Netia: Wojciech Pytel wszedł do rady 
Autor: ziu 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Netii zgodziło się we wtorek na umorzenie akcji własnych 
telekomu (3,76% kapitału) i powołało do rady nadzorczej firmy Wojciecha Pytla. Menedżer jest związany z Grupą 
Cyfrowy Polsat, na której wniosek zwołano NWZ. 

Choć decyzja o uzupełnieniu rady nie była jednomyślna (padły głosy przeciw), to – inaczej niż na innych 
zgromadzeniach – nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. 

rpkom.pl 
31 stycznia 2018 r. 

 

Prezes UPC: telefonia komórkowa w I kwartale 2019 roku 
Autor: Urszula Zielińska 

Podczas czatu z pracownikami na forum społecznościowym kablowej telewizji Frans-Willem De Kloet, prezes UPC 
Polska poinformował, że trwają prace nad technicznym uruchomieniem usługi telefonii komórkowej i oferty 
mobilnej, a start planowany jest w pierwszym kwartale 2019 roku.  

De Kloet podtrzymał, że celem UPC jest zwiększenie zasięgu sieci do 6 mln gospodarstw domowych. Jak podał, 
obecnie zasięg ten wynosi 3,3 mln domostw. 

Szef kablówki zapowiedział uruchomienie Horizon Go na platformach Android TV, Apple TV i Amazon Fire jeszcze w 
tym roku. 

Na pytanie o procedurę z wniosku o zgodę na przejęcie Multimediów Polska, De Kloet stwierdził, że spółka jest 
pozytywnie nastawiona co do decyzji UOKiKu, ale nie skomentował szczegółów przebiegu tego procesu. Nie 
wykluczył innych przejęć. – Przyglądamy się możliwościom rozwoju poprzez akwizycję innych operatorów i 
rozbudowę naszej sieci, włączając w to domki jednorodzinne – zapowiedział prezes UPC Polska. 
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Puls Biznesu 
30 stycznia 2018 r. 

 

Netia bliska zejścia z parkietu 
Autor: Marcel Zatoński 

Startuje wezwanie Cyfrowego Polsatu i Zygmunta Solorza na akcje Netii.  

— Spodziewam się, że Cyfrowy Polsat jeszcze w tym roku ogłosi kolejne wezwanie i wycofa Netię z giełdy. 
Akcjonariusze oczywiście powinni odpowiedzieć na wezwanie. Oferowana cena jest wysoka, a scenariusz 
kontrwezwania, które by ją podbiło, jest w mojej ocenie niezwykle mało prawdopodobny — mówi Paweł Puchalski, 
szef działu analiz DM BZ WBK. 

Cyfrowy Polsat i cypryjska spółka jego właściciela płacą 5,77 zł za akcję Netii, czyli więcej, niż wynosiły najbardziej 
optymistyczne wyceny analityków przed wezwaniem.  

— To jest dla nas niezły zakup za rozsądną cenę. Finansujemy transakcję z pieniędzy własnych i kredytu 
rewolwingowego. W ramach wezwania zamierzamy wydać 200 mln zł. Uczestnictwo Karswella wynika z wiążących 
Cyfrowy Polsat umów kredytowych. Nie wykluczamy na dalszym etapie zwiększenia zaangażowania w Netii — 
tłumaczyła w grudniu Katarzyna Ostap-Tomann, szefowa finansów Cyfrowego Polsatu. 

W wezwaniu wszystkie akcje będzie chciał sprzedać FIP 11 FIZAN, powiązany ze Zbigniewem Jakubasem, który ma 
11,78% kapitału — fundusz podpisał już umowę z wzywającymi, na mocy której złoży zapisy najpóźniej w środę. 
Netia ma jeszcze czterech znaczących akcjonariuszy. Powyżej progu 5% są trzy otwarte fundusze emerytalne: PZU 
Złota Jesień (10,01%), Nationale-Nederlanden (9,55%) i Aviva (5,81%). Dodatkowo 12,72% ma fundusz Sisu Capital, 
który w akcjonariacie Netii jest weteranem i w ostatnich latach toczył spory prawne ze spółkami Zbigniewa 
Jakubasa, domagając się odebrania im prawa głosu na walnym zgromadzeniu Netii. W wolnym obrocie jest 18,37% 
akcji, wartych według ceny z wezwania 370 mln zł. 

W poniedziałek, tuż przed startem wezwania, za jedną akcję Netii na GPW płacono 5,33 zł, czyli o prawie 8% mniej, 
niż oferuje grupa Zygmunta Solorza. Dla telekomu wchłonięcie przez Cyfrowy Polsat przychodzi w momencie, gdy 
regularnie traci klientów i przychody, choć nadal generuje sporo gotówki. Z punktu widzenia drobnych inwestorów 
ważne będzie to, czy Netia podzieli się ubiegłorocznym zyskiem. W 2017 r. spółka wypłaciła dywidendę w 
wysokości 0,38 zł za akcję. Teraz DM BOŚ spodziewa się dywidendy w wysokości 0,25 zł, ale jest spore ryzyko, że 
nie będzie jej wcale, co wstępnie sygnalizowali już przedstawiciele Cyfrowego Polsatu.  
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Puls Biznesu 
1 lutego 2018 r. 

 

Rodzinka Playa rusza z Folksem 
Autor: Marcel Zatoński 

Startuje wirtualny operator telekomunikacyjny Folx, powiązany z siecią Play. Na rynku chce się wyróżnić modelem 
sprzedaży i płatności. Wchodząca właśnie na polski rynek spółka, zainspirowana modelem subskrypcyjnym 
stosowanym przez Spotify czy Netflix, postanowiła nie budować sieci sprzedaży i chce oprzeć się w całości na 
aplikacji, w której można wybrać numer i zamówić kartę SIM, ustawić płatności za rachunki kartą kredytową i 
skonsultować się z biurem obsługi klienta. 

Folx wystartował w siedmiu największych polskich aglomeracjach. Model ma być powielany w kolejnych 
państwach. Josef Mayer, prezes Folksa, chce wychodzić z ofertą do innych krajów za pomocą jednej platformy. 
Jeszcze w tym roku spółka może rozpocząć świadczenie usług w jednym, dwóch krajach Unii Europejskiej. 

Folx oferuje tylko jeden pakiet za 29,99 zł miesięcznie, który daje nielimitowane rozmowy i SMS-y w kraju i w 
roamingu na terenie Unii Europejskiej, a dodatkowo 20 GB internetu. W przypadku korzystania z internetu w 
roamingu jest trochę inaczej. Limit transmisji danych na terenie Unii Europejskiej wynosi 1,95 GB — po 
przekroczeniu tego progu za korzystanie z internetu za granicą pobierane są dodatkowe opłaty.  

Powiązania Folksa z Playem nie kończą się na korzystaniu z sieci. W radzie nadzorczej spółki Folx zasiadają osoby 
powiązane z funduszem Novator i grupą Olympia, które kontrolują Playa. — Jesteśmy spółką niezależną od Playa, 
choć finansowanie na ekspansję zdobyliśmy od ludzi związanych z tą siecią. Chcemy w ciągu kilku lat w Polsce 
osiągnąć poziom kilkuset tysięcy użytkowników, będziemy stopniowo wchodzić do kolejnych miast — mówi Paweł 
Lewandowski, członek zarządu Folksa, przez ponad dekadę związany z siecią Play.  
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Parkiet 
2 lutego 2018 r. 

 

Play: mamy wystarczająco pieniędzy na sieć 
Autor: Urszula Zielińska 

Play Communications, właściciel sieci komórkowej Play, w ramach rozbudowy własnej infrastruktury postawił w 
2017 r. 697 obiektów nadawczych i zmodernizował ponad 1,6 tys. już istniejących. Obecnie sieć telekomu składa 
się z 5746 stacji bazowych, z czego na 5650 zainstalowane są nadajniki obsługujące częstotliwości LTE. 

- W tym roku nasz plan zakłada przyspieszenie inwestycji i budowę ponad tysiąca masztów – podał Joergen Bang-
Jensen, prezes telekomu. W pierwszym półroczu tego roku Play zamierza umożliwić rozmowy w sieci LTE (VoLTE). 

Zgodnie ze strategią do 2020 r. Play chce się uniezależnić od umów roamingu krajowego, podpisanych z 
konkurentami. Obecnie ok. 5% transmisji danych generowanej przez użytkowników telekomu przechodzi przez 
sieci partnerów, a w przypadku usług głosowych – 20%. 

Pytany o pieniądze na inwestycje, Bang-Jensen zapewnił, że spółka nie potrzebuje dodatkowego finansowania na 
ten cel. Nie zdradził poziomu ubiegłorocznych inwestycji w sieć, ani przewidywanego kosztu budowy obiektów w 
tym roku.  
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Raport bieżący nr 4 

31 stycznia 2018 r. 

 

Informacje o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 
dotyczące: Karswell Limited 

Pełna treść raportu>> 

Raport bieżący nr 5 

31 stycznia 2018 r. 

Informacje o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 
dotyczące: EVO Foundation, EVO Holding Ltd. i Sensor Overseas Limited 

Pełna treść raportu>> 

Raport bieżący nr 6 

31 stycznia 2018 r. 

Informacje o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 
dotyczące: TiVi Foundation, Reddev Investments Limited 

Pełna treść raportu>> 

Raport bieżący nr 7 

31 stycznia 2018 r. 

Informacje o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 
dotyczące: Pan Zygmunt Solorz  

Pełna treść raportu>> 

http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/informacja-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-cyfrowy-6
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/informacja-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-cyfrowy-7
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/informacja-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-cyfrowy-8
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/informacja-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-cyfrowy-9


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-01-29 24,96 24,66 24,96 0,81% 5,02 

2018-01-30 24,90 24,40 24,70 -1,04% 4,81 

2018-01-31 24,72 24,02 24,06 -2,59% 8,78 

2018-02-01 24,46 23,90 23,98 -0,33% 2,79 

2018-02-02 24,16 23,84 24,02 0,17% 6,96 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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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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