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Wirtualnemedia.pl
18 stycznia 2021 r.

Sieć #helllo5G Orange dostępna w Trójmieście
Autor: jk

Orange Polska poinformował o objęciu zasięgiem sieci 5G Trójmiasta. Z nowo oddanej sieci może korzystać 90 tys.
mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Łącznie z sieci 5G Orange Polska może korzystać obecnie ok. 6 mln użytkowników w ok. 400 miejscowościach.

Cyfrowa.rp.pl
19 stycznia 2021 r.

Polskie 5G: Telefony tanieją, ale internet drożeje
Autor: Urszula Zielińska

W 2021 roku można spodziewać się rozstrzygnięcia aukcji częstotliwości 3,6 GHz, szybkiego wzrostu zasięgu 5G i roszad
wśród dostawców infrastruktury i smartfonów.

Na początku tego roku największym zasięgiem 5G w kraju dysponował Polkomtel (Grupa Cyfrowy Polsat) – jego sieć Plus
docierała do ponad 7 mln osób.

Równocześnie wzrasta dostępność przystępnych cenowo modeli smartfonów w technologii 5G. Według zestawienia
gazety „Rzeczpospolita”, w ciągu czwartego kwartału 2020 roku średnia cena telefonu 5G spadła z ok. 4 tys. do
ok. 3,5 tys. zł, a najtańsze modele kosztują mniej niż 1 tys. zł. Przedstawiciele producentów smartfonów zapowiadają, że
w tym roku aparaty 5G będą stanowić znaczącą część ich premierowych produktów.

Odwrotny trend niż dla smartfonów jest widoczny w przypadku cen mobilnego Internetu 5G. Plus, który w maju 2020 r.
udostępnił 5G wszystkim użytkownikom znajdującym się w jego zasięgu i mającym odpowiednie urządzenie, obecnie
podzielił abonamenty na dwa rodzaje: bez 5G i z 5G. Te drugie zaczynają się od 60 zł miesięcznie (po rabatach), co
oznacza, że za dostęp do nowej technologii trzeba zapłacić dwa razy więcej niż wcześniej (30 zł). Pomimo, że 5G Plusa
podrożało, to jest nadal tańsze niż u Orange, który od początku włączył 5G posiadaczom droższych abonamentów
(za minimum 75 zł).
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Wirtualnemedia.pl
19 stycznia 2021 r.

Vectra wprowadza dostęp do Netflixa, dekoder Smart 4K dla wszystkich klientów tv cyfrowej
Autor: tw

Sieć telewizji kablowej Vectra wprowadziła do swojej oferty dostęp do Netflixa. Operator wspiera nowość promocją,
w ramach której umożliwia bezpłatne korzystanie z tego serwisu nawet przez rok, w zależności od wybranego planu.

Ponadto Vectra poszerza dostępność dekodera Smart 4K, który obecnie będzie oferowany również klientom
korzystającym z podstawowej oferty telewizyjnej.

Rp.pl
21 stycznia 2021 r.

#Polskie5G i aukcja za jednym ciosem?
Autor: Urszula Zielińska

Rząd przedstawił kolejny projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), który powstał po
konsultacjach z graczami rynkowymi.

KSC jest aktem prawnym niezbędnym do uruchomienia pierwszego procesu przydziału częstotliwości dla sieci 5G
(w paśmie C).

Nowy projekt wydłuża o dwa lata w stosunku do poprzedniej jego wersji okres, w którym operatorzy mieliby
zrezygnować z infrastruktury od tzw. dostawców wysokiego ryzyka.

Ponadto, daje on uprawnienia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej do przydziału częstotliwości operatorowi
hurtowemu, który następnie udzielałby dostępu do sieci na zasadach niedyskryminujących. (projekt #Polskie5G).
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Telko.in
21 stycznia 2021 r.

Będzie państwowa sieć mobilna i państwowy operator
Autor: Łukasz Dec

W ramach nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) pojawił się projekt
powołania nowego operatora telekomunikacyjnego, który miałby świadczyć usługi dla jednostek centralnych.

Operator sieci komunikacji strategicznej, będący jednoosobowa spółka skarbu państwa, miałby za zadanie świadczyć
usługi m.in. na rzecz Kancelarii Prezydenta, Premiera, Sejmu, Senatu, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wojska
i żandarmerii itp. Operator ten będzie mógł się zwrócić o odpłatny dostęp do istniejącej infrastruktury należącej do
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W razie niemożności zawarcia umowy w tej sprawie, zastąpi ją decyzja Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Telko.in
22 stycznia 2021 r.

Netia będzie zasilać centra danych zieloną energią
Autor: Marek Jaślan

Netia (Grupa Cyfrowy Polsat) zawarła umowę z Innogy Polska, która gwarantuje dostawę zielonej energii poprzez
wybrane trakty zasilające jej centra danych w Warszawie i Krakowie.

Dzięki umowie, od 1 lutego br. kluczowe obiekty data center Netii, jak również usługi chmurowe z linii NetiaNext, będą
zasilane zieloną energią generowaną przez lądowe farmy wiatrowe. W budowanym pod Warszawą data center
ekologiczne będzie również zasilanie awaryjne.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2021-01-18 31,32 30,36 31,26 3,44 26,41

2021-01-19 31,16 30,36 30,70 - 1,79 10,38

2021-01-20 31,24 30,40 30,88 0,59 20,37

2021-01-21 31,22 30,48 30,58 - 0,97 17,80

2021-01-22 31,24 30,40 30,82 0,78 11,12
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25 – 26 stycznia 2021 r. TOP PICKS 2021 by PKO BP (konferencja wirtualna)

28 stycznia 2021 r. ERSTE GROUP Conviction Equity Investors Conference (konferencja wirtualna)

11 marca – 25 marca 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2020 r.

25 marca 2021 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

28 kwietnia – 12 maja 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2021 r.

12 maja 2021 r. Raport kwartalny za I kw. 2021 r.

18 maja – 19 maja 2021 r. Konferencja PKO BP CEE Telecommunications, Media and IT (online)

4 sierpnia – 18 sierpnia 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2021 r.

18 sierpnia 2021 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

26 października – 9 listopada 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2021 r.

9 listopada 2021 r. Raport kwartalny za III kw. 2021 r.


