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Wirtualnemedia.pl
30 marca 2021 r.

Liga Mistrzów w Polsat Sport Premium przez kolejne trzy lata
Autor: tw

Telewizja Polsat (Grupa Cyfrowy Polsat) nabyła prawa do transmisji meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów przez kolejne trzy
sezony (2021 – 2024).

Każdy sezon Ligi Mistrzów to 138 meczów. Dodatkowo Telewizja Polsat będzie transmitować mecze o Superpuchar Europy
i rozgrywki Młodzieżowej Ligi Mistrzów.

- Jesteśmy dumni z tego, że pozyskaliśmy dla widzów w Polsce prawa do pokazywania Ligi Mistrzów UEFA na trzy kolejne
lata. Chcemy dostarczać widzom najatrakcyjniejsze treści, a takie prawa to prawdziwa „liga mistrzów” kontentu, który
widzowie będą mogli oglądać w dowolny możliwy i wybrany przez siebie sposób - zarówno w telewizji, jak i w internecie -
podkreśla Stanisław Janowski, prezes Telewizji Polsat.

Tak jak obecnie, rozgrywki Ligi Mistrzów będą transmitowane w kanałach i platformach pay-per-view stacji Polsat Sport
Premium.

PAP Biznes
1 kwietnia 2021 r.

P4 sprzedał infrastrukturę pasywną za 6,7 mld zł
Autor: pel

P4, spółka z grupy Iliad będąca operatorem sieci mobilnej Play, zawarła ze spółką On Tower Poland umowę sprzedaży
infrastruktury pasywnej za kwotę 6,7 mld zł (cena może podlegać korektom).

Równocześnie P4 podpisał z On Tower Poland długoterminowe umowy serwisowe na okres 20 lat, z możliwością
przedłużenia na kolejne okresy dziesięcioletnie, dzięki którym będzie nadal korzystać ze sprzedanej infrastruktury pasywnej
w swojej działalności telekomunikacyjnej.

Udziałowcami spółki On Tower Poland są Cellnex Poland (60%) i Iliad Purple (40%).
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Parkiet
1 kwietnia 2021 r.

Otwarci na Emitel i #Polskie5G
Autor: ZIU

W wywiadzie udzielonym gazecie „Parkiet” wiceprezes Cellnex Telecom Alex Mestre Molins zadeklarował, że Cellnex będzie
długoterminowym inwestorem w Polsce, inwestując na tym rynku w różnej formie ok. 20 mld zł.

Hiszpańska grupa Cellnex finalizuje przejęcie spółki wieżowej P4, liczy także na realizację umowy nabycia infrastruktury
aktywnej i pasywnej zawartej z grupą Cyfrowy Polsat (oczekuje na uzyskanie zgody antymonopolowej).

Mestre Molins nie wykluczył budowy wspólnej sieci masztów dla Play i Cyfrowego Polsatu, w zależności od zainteresowania
partnerów. Jego zdaniem, wzajemne korzystanie ze swoich sieci przez operatorów, także w warstwie aktywnej, byłoby
korzystnym elementem projektu.

Wiceprezes Cellnex zaznaczył, że umowa z Polkomtelem (Grupa Cyfrowy Polsat) umożliwia pełną komercjalizację aktywów,
co mogłoby przynieść korzyści nie tylko sieci Play, ale także państwowej hurtowej sieci 5G, która ma być budowana w
pasmie 700 MHz przez spółkę #Polskie5G. Jego zdaniem pasmo 700 MHz nie jest optymalne do budowy sieci w lokalizacjach
o dużej gęstości zaludnienia, które wymagają korzystania z wyższych częstotliwości. Z tego względu aktywa, które Cellnex
zamierza nabyć mogłyby zostać udostępnione na potrzeby sieci budowanej przez #Polskie5G, przyspieszając jej powstanie.

Mestre Molins nie wykluczył także współpracy z Orange Polska i T-Mobile Polska, ale raczej na terenach wiejskich.

Zadeklarował, że Cellex nie zamierza konkurować ze spółką Emitel na rynku naziemnej telewizji cyfrowej, nie wykluczając
równocześnie współpracy komercyjnej między obiema firmami.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2021-03-29 29,58 28,62 29,38 1,80 13,61

2021-03-30 29,70 29,26 29,40 0,07 9,32

2021-03-31 30,56 29,52 29,56 0,54 24,18

2021-04-01 30,08 29,30 29,76 0,68 8,72

2021-04-02 - - - - -
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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.


