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Money.pl 
29 października 2018 r. 

Netia podtrzymuje plan zakończenia inwestycji w sieć dostępową do końca 2019 roku 

Podczas konferencji wynikowej Netia podtrzymała plan wydatkowania na inwestycje w infrastrukturę sieci 
dostępowej kwoty około 417 milionów złotych.  

Spółka zakłada, że projekt zakończy się do końca 2019 roku, przy czym część faktur będzie rozliczana np. na początku 
2020 roku.  

Realizowana inwestycja w infrastrukturę sieci dostępowej ma na celu jej całościową modernizację do standardu NGA 
(next-generation access), umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 Mbps. Według przedstawicieli 
spółki, do tej pory wydano na ten cel około 150 milionów złotych, a około 100 milionów złotych jeszcze nie jest 
zafakturowane, gdyż trwa proces odbiorczy. 

Netia odniosła się również do propozycji Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącej obniżenia średnio o 85% (z 2 
groszy do 0,32 groszy) hurtowej stawki w rozliczeniach operatorów za zakończenie minuty rozmowy w sieci 
stacjonarnej (tzw. FTR). 

Zdaniem jej przedstawicieli obniżenie stawki FTR wpłynęłoby na całą branżę. Przedstawiciele firm z sektora są 
przeciwni tej propozycji, a ponadto nie jest również pewne, czy zmiana ta byłaby korzystna dla użytkowników 
końcowych.  

Telko.in 
30 października 2018 r. 

Sferia dostała rezerwację 800 MHz 
Autor: Łukasz Dec 

Urząd Komisji Elektronicznej wydał decyzję o przedłużeniu przydziału rezerwacji pasma 800 MHz dla Sferii. 
Rezerwacja została udzielona na okres 15 lat (na lata 2019-2033), a koszt opłaty za jej przedłużenie to 1,726 mld zł. 

W procesie konsultacji decyzji Sferia nie przesądzała ostatecznie możliwości prolongaty rezerwacji za tę kwotę.  

W publicznych wypowiedziach przedstawiciele Grupy Cyfrowego Polsatu, do której należy Sferia, wskazywali, że 
nawet w razie konieczności rezygnacji z bloku w paśmie 800 MHz Grupa utrzyma jakość i zasięg usług LTE dzięki 
refarmingowi częstotliwości 900 MHz. Grupa dysponuje ok. 32% wszystkich zasobów w częstotliwości 900 MHz, jakie 
są wykorzystywane przez czterech największych operatorów komórkowych w Polsce. 
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Raport bieżący 33/2018 
31 października 2018 r.  
 

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 31 
października 2018 roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść 
uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 roku. 

Załączniki: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 
r.(.pdf) 

Raport bieżący 34/2018 
2 listopada 2018 r.  
 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 31 października 2018 roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 
zwołanym na dzień 31 października 2018 roku. 

Na Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 października 2018 roku reprezentowanych 
było ogółem 639.751.118 głosów, stanowiących 78,12% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki 
akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję 
przypadają 2 głosy. 

Załącznik: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Spółki zwołanym na dzień 31 października 2018 roku (.pdf) 

 

http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/podjete_uchwaly_wza_20181031.pdf
http://grupapolsat.pl/sites/default/files/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_nwz_31102018_zalacznik.pdf
http://grupapolsat.pl/sites/default/files/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_nwz_31102018_zalacznik.pdf


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-10-29  22,60  22,02  22,20 0,00  11,25 

2018-10-30  22,60  22,04  22,60  1,80  10,36 

2018-10-31  22,60  22,00  22,10 - 2,21  18,70 

2018-11-01 - - - - - 

2018-11-02  22,34  21,44  21,74 - 1,63  10,86 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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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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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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