
Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 
29 kwietnia – 12 maja 2019 
 



Przegląd prasy 

2 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu  29 kwietnia – 12 maja 2019 
 

Telko.in 
26 kwietnia 2019 r. 
 

Coraz więcej stacji Orange w paśmie 2,1 GHz z 4G LTE  
Autor: Marek Jaślan 

Orange poinformowało, że prawie 4,5 tys. stacji bazowych w paśmie 2100 MHz obsługuje 4G LTE. Na początku 
2018 r.  ww. stacje obsługiwały sieć trzeciej generacji. 

Puls Biznesu 
29 kwietnia 2019 r. 
 

Orange przegrywa bój o 13 mln zł  
Autor: JK 

Sąd pierwszej instancji nałożył na Orange karę w wysokości 13 mln zł. 

W 2015 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął rozpatrywanie sprawy reklam Neostrady, które 
miały wprowadzać aktualnych i potencjalnych klientów w błąd. Reklamy Superpromocja i Geopromacja zostały 
uznane przez regulatora za niezgodne z prawem, co potwierdził swoim wyrokiem sąd pierwszej instancji. Orange 
Polska nie zgadza się z orzeczeniem. 

Money.pl 
30 kwietnia 2019 r. 
 

Orange Polska miało 2 mln zł straty netto, 71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.  
Autor: ISB News 

Orange Polska zanotował w I kw. 2019 r. 2 mln zł straty netto oraz spadek wskaźnika EBITDAaL o 2,4%. Zysk 
operacyjny wyniósł natomiast 71 mln zł wobec 33 mln (wg MSR17) w roku poprzednim. 

W I kwartale 2019 r. firma skupiła się  na rozwoju oferty konwergentnej, monetyzacji sieci światłowodowej oraz 
kontynuacji transformacji działalności. W marcu została również odświeżona oferta Orange Love, która proponuje 
szerszą ofertę telewizyjną i większe pakiety danych mobilnych. Takie działanie powiększyło bazę klientów 
konwergentnych, którzy stanowią prawie 60% indywidualnych użytkowników Internetu stacjonarnego. Orange 
Polska przekonało do swoich usług ponad 3,5 mln gospodarstw domowych a liczba klientów usług światłowodowej 
wynosi obecnie ponad 400 tys. 

Operator przyjął za cel wzrost przychodów oraz wzrost wskaźnika EBITDAaL. Ponadto skupi się na zwiększeniu 
poziomu oczekiwanych nakładów inwestycji. 
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Rpkom.pl 
30 kwietnia 2019 r. 
 

Netia ma umowę z Pocztą Polską na budowę sieci transmisji za ok. 72 mln zł Orange Polska kupuje BlueSoft 
za 200 mln zł 
Autor: Marta Rzeźnicka 

Orange Polska zawarł wstępną umowę kupna całości udziałów w firmie BlueSoft, która operuje na rynku tworzenia 
oprogramowania i aplikacji biznesowych. Telekom czeka jeszcze na opinię UOKiK w sprawie dokonania transakcji 
przejęcia. 

Jak podkreśla prezes Orange Polska, Jean-François Fallacher, usługi ICT, które oferuje BlueSoft są kluczowym 
czynnikiem dla wzrostu jego firmy. Obok konwergencji i światłowodów to właśnie wejście na ten dynamiczny, 
szczególnie gdy chodzi o rozwiązania w zakresie aplikacji oraz rozwiązań chmurowych, rynek, pozwoli operatorowi 
stworzyć kompleksową i skrojoną do potrzeb firm ofertę. Prezes zapewnia, że przejęcie jest korzystne dla obu firm, 
gdyż razem będą one mogły rozwijać się szybciej. 

 

Telko.in 
6 maja 2019 r. 
 

Nowy, zaskakujący pomysł na przetarg na polskie 5G P4 zwiększyło w tym roku zasięg LTE o 0,9 pkt proc.  
Autor: Tomasz Świderek 

P4 poinformowało, że 97,6 proc. mieszkańców Polski znajduje się obecnie w zasięgu sieci LTE P4 (wzrost o 0,9 p.p. 
względem poprzedniego kwartału). Dodatkowo w sieci LTE-A telekomu mieszka 87,7 proc. Polaków (wzrost o 1,9 
p.p.), a w tzw. sieci 5G Ready znajduje się 12,3 proc. populacji Polski. 

Rpkom.pl 
7 maja 2019 r. 
 

Premium Mobile rozwija sieć dystrybucji Grupa Cyfrowy Polsat przyśpiesza stacjonarny Internet do 1 Gb/s  
Autor: Marta Rzeźnicka 

Od 6 maja Plus I Netia przyspieszyły swój Internet stacjonarny. Od poniedziałku spółki z Grupy Cyfrowy Polsat 
zamiast dotychczasowych 600 i 900 MB/s oferują 1 Gb/s a w zamian za 300 Mb/s prędkość rzędu 500 Mb/s. 
Operator informuje, że z nowej oferty mogą korzystać nowi oraz obecni klienci oferty a cena pozostaje bez zmian. 
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Rpkom.pl 
7 maja 2019 r. 
 

Netia od maja sprzedaje usługi mobilne tylko na sieci Plusa 
Autor: Urszula Zielińska 

Netia poinformowała, że od obecnego miesiąca, firma sprzedaje karty SIM działające tylko w sieci Plusa (a nie P4, 
jak dotychczas). Decyzja ta jest konsekwencją zmiany partnera infrastrukturalnego na Polkomtel, dzięki któremu 
firma zapewnia swoim klientom usługi mobilne. 

Pod koniec 2018 r. z karty SIM Netii korzystało 152 tys. użytkowników, z czego 129,5 tys. to użytkownicy usług 
głosowych, a 22,9 tys. –klienci mobilnego Internetu. 

Rpkom.pl 
8 maja 2019 r. 
 

UOKiK ma uwagi do przejęcia Multimedia Polska przez Vectrę  
Autor: Jagoda Kuraś 

UOKiK opublikował zastrzeżenia w sprawie przejęcia przez Vectra kontrolę nad Multimedia Polska. 

W swoim oświadczeniu, regulator miał zastrzeżenia co do ograniczenia konkurencji na rynkach dostępu do płatnej 
telewizji (21 miast w Polsce) oraz internetu stacjonarnego (29 miejscowości). 

Vectra ma teraz 14 dni na odniesienia się do decyzji. 

Money.pl 
10 maja 2019 r. 
 

T-Mobile miał 1,496 mld zł przychodów i 398 mln zł EBITDA AL w I kw. 2019r. 
Autor: ISB News 

T-Mobile zanotował 398 mln zł zysku EBITDAaL (wzrost o 0,5% r/r) oraz przychody na poziomie 1,496 mld zł 
(spadek o 4,7% r/r). 

Operator jest zadowolony z tego, ze udało się utrzymać stabilne wyniki mimo pożaru, który utrudnił działanie data 
center w Annopolu. Zwraca również uwagę na pozytywne przyjęcie kampanii reklamowej oraz jest 
usatysfakcjonowany tym, że konsekwentna realizacja strategii z 2017 r. daje znakomite rezultaty. 

Spółka tłumaczy słabszy wynik w przychodach zmianą strategii biznesowej w obszarze działalności hurtowej oraz 
pożarem w lutym b.r., który zakłócił działanie data center. 
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Money.pl 
10 maja 2019 r. 
 

Netia miała 9,12 mln zł zysku netto, 14,13 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. 
Autor: ISB News 

Netia zanotowała 14,13 mln zł zysku operacyjnego (MSSF16) wobec 21,94 mln zł zysku (MSR17) w ub.r. Netia 
odnotowała również niższe przychody ze sprzedaży – 327,32 mln zł (MSSSF16) w I kw. 2019 r. wobec 346,9 mln zł 
(MSR17) w poprzednim roku. Spółka za główne przyczyny spadku przychodów podaje niższą liczba usług (RGU) 
oraz ciągle trwającą presją cenową na usługi głosowe. 

Netia zwiększyła za to liczbę usług szerokopasmowego Internetu świadczonego na własnej sieci (2% r/r), usług 
telewizyjnych (13% r/r) i mobilnych usług głosowych (13% r/r). Ponadto spółka zanotowała dodatnie przepływy 
środków pieniężnych  na poziomie operacyjnym w I kw. 2019 r. 
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Raport bieżący 15/2019 
30 kwietnia 2019 r. 

 

Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. zawieszenia obrotu obligacjami serii A Spółki w 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst w związku z 
zamiarem ich przedterminowego wykupu przez Spółkę 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotyczącego odkupu i podjęcia przez 
Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o umorzeniu 107.000 obligacji na okaziciela serii A Spółki o łącznej wartości 
nominalnej 107.000.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 21 lipca 2015 r., z datą wykupu określoną w 
warunkach emisji obligacji serii A na 21 lipca 2021 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00039 i notowanych w 
Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w 
ramach rynku Catalyst, oraz zawiadomienia o przedterminowym wykupie obligacji serii A Spółki, które do dnia 
przedterminowego wykupu obligacji serii A nie zostaną umorzone w związku z ww. decyzją o umorzeniu 107.000 
obligacji serii A Spółki, Spółka niniejszym informuje o powzięciu w dniu 30 kwietnia 2019 r. informacji o podjęciu 
przez Zarząd GPW uchwały nr 365/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu w Alternatywnym 
Systemie Obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A Spółki od dnia 7 maja 2019 r. („Dzień Zawieszenia”). 
Podjęcie ww. uchwały przez Zarząd GPW nastąpiło na wniosek Spółki w związku z zamiarem dokonania przez Spółkę 
przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii A, które do dnia przeprowadzenia przedterminowego wykupu 
nie zostaną umorzone w związku z ww. decyzją o umorzeniu 107.000 obligacji serii A Spółki (zgodnie z punktem 7.4 
warunków emisji obligacji serii A Spółki z dnia 2 lipca 2015 r.). 

Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu GPW zlecenia maklerskie na obligacje serii A Spółki przekazane w Alternatywnym 
Systemie Obrotu na Catalyst, a niezrealizowane do dnia 6 maja 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu 
obrotu w tym dniu, natomiast od Dnia Zawieszenia (tj. od 7 maja 2019 r.) zlecenia maklerskie na obligacje serii A 
Spółki nie będą przyjmowane. 

 

Więcej>> 

http://grupapolsat.pl/pl/archive/odkup-podjecie-decyzji-umorzeniu-107000-obligacji-serii-oraz-zawiadomienie-przedterminowym
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/podjecie-przez-zarzad-gpw-uchwaly-ws-zawieszenia-obrotu-obligacjami-serii-spolki-w


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-04-29 26,80 26,16 26,50 -0,82% 7,40 

2019-04-30 26,70 26,10 26,50 0,00% 9,98 

2019-05-02 26,66 26,16 26,40 -0,38% 4,95 

2019-05-06 26,42 25,94 26,26 -0,53% 7,73 

2019-05-07 26,48 25,62 25,70 -2,13% 10,56 

2019-05-08 26,14 25,80 26,00 1,17% 13,67 

2019-04-09 26,48 25,80 26,00 0,00% 7,38 

2019-04-10 26,24 25,62 25,84 -0,62% 5,07 
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14 maja 2019 r. Raport kwartalny za I kw. 2019 r. 

17 maja 2019 r. Dzień Inwestora: Telekomunikacja, Media, IT, Warszawa, DM PKO BP 

15 – 29 sierpnia 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2019 r. 

29 sierpnia 2019 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. 

24 października – 7 listopada 
2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2019 r. 

7 listopada 2019 r. Raport kwartalny za III kw. 2019 . 
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