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Wirtualnemedia.pl
17 kwietnia 2021 r.

Rośnie rynek kanałów sportowych w Polsce. TVP Sport, Eurosport 1 i Polsat Sport najchętniej oglądane (dane za I kwartał)
Autor: mk

Według danych Nielsen Audience Measurement w I kwartale 2021 roku segment telewizyjnych kanałów sportowych
w Polsce wzrósł o ok. 25%. Najchętniej oglądanym stacjami sportowymi były TVP Sport (1,05% udziału w rynku), Eurosport 1
(0,89%) i Polsat Sport (0,36%).

- Tajemnicą naszego sukcesu jest różnorodność oferty programowej oraz bogactwo atrakcyjnych transmisji. Sześć kanałów
telewizyjnych rodziny Polsatu Sport to łącznie kilkanaście dyscyplin sportowych i kilkadziesiąt różnych rozgrywek, turniejów
oraz wydarzeń cyklicznych. Najszersze i stale powiększane portfolio spośród wszystkich stacji sportowych dostępnych
w naszym kraju to powód, dla którego od ponad dwudziestu lat nie schodzimy z podium najpopularniejszych kanałów tego
typu w Polsce - powiedział Marian Kmita, dyrektor ds. sportu w Telewizji Polsat.

Rp.pl
19 kwietnia 2021 r.

Prezes UKE nadal czeka na decyzję rządu z aukcją 5G
Autor: Urszula Zielińska

Według gazety „Rzeczpospolita” branża telekomunikacyjna nie spodziewa się ogłoszenia aukcji 5G w najbliższym czasie,
co ma związek z przedłużającymi się pracami nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W odpowiedzi na pytanie gazety rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej podtrzymał wcześniejszy komentarz Prezesa
UKE, w którym stwierdził on, że UKE oczekuje na jak najbardziej sformalizowaną formę powyższej ustawy.

Telko.in
22 kwietnia 2021 r.

Orange zadowolony z monetyzacji światłowodu
Autor: Marek Jaślan

Orange Polska odnotował w I kwartale 2021 roku przychody na poziomie ponad 2,9 mld zł (+4,1% r/r), EBITDAaL
w wysokości 709 mln zł (+5,3% r/r) i zysk netto w kwocie 39 mln zł (38 mln zł straty w I kwartale 2020 roku). Ekonomiczne
nakłady inwestycyjne (pomniejszone o wpływy ze sprzedaży aktywów) wyniosły 445 mln zł (+29,7% r/r).
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Do wzrostu przychodów przyczynił się m.in. wzrost przychodów z usług konwergentnych (mobilnych i szerokopasmowego
dostępu do Internetu) o 4,3% w ujęciu rocznym – z ofert konwergentnych korzysta obecnie 66% indywidualnych klientów
dostępu szerokopasmowego (63% w I kwartale 2020 roku). Pozostałe czynniki wzrostu to wyższe przychody z usług IT
i integracyjnych (+7% r/r), sprzedaży sprzętu (+12% r/r) i pozostałych przychodów, co było wynikiem pozyskania klientów
w segmencie sprzedaży energii elektrycznej.

Sieć światłowodowa Orange obejmuje swoim zasięgiem 5,2 mln gospodarstw domowych i korzysta z niej obecnie 779 tys.
klientów, którzy stanowią 29% całkowitej bazy klientów internetu stacjonarnego.

PAP Biznes
21 kwietnia 2021 r.

Orange Polska może w III kw. przedstawić plany dotyczące masztów
Autor: epo/asa

Z wypowiedzi prezesa Orange Polska Juliena Ducarroza podczas telekonferencji dla analityków wynika, że prawdopodobnie
w III kwartale 2021 roku zostaną przedstawione plany operatora dotyczące masztów. Obecnie wszystkie scenariusze są ‘na
stole’ i żadne decyzje nie zostały podjęte.

Orange Polska dzieli infrastrukturę wieżową z T-Mobile. Operator posiada około 5.700 własnych stacji bazowych, a dzięki
współdzieleniu sieci z T-Mobile jego klienci mogą korzystać z 11.600 stacji.

Po koniec lutego br. Grupa Cyfrowy Polsat podpisała z Cellnex warunkową umowę sprzedaży ok. 99,99% technicznej
infrastruktury sieciowej za kwotę 7,1 mld zł. Przedmiotem umowy jest pasywna i aktywna warstwa mobilnej infrastruktury
Grupy Polsat, składająca się z około 7 tys. lokalizacji, około 37 tys. systemów on-air (w tym systemów obsługujących 5G)
oraz sieci transmisyjnej.

Z kolei na początku kwietnia Cellnex nabył za kwotę 800 mln euro 60% udziałów w spółce wieżowej, która zarządza pasywną
infrastrukturą telekomunikacyjną sieci Play, na którą składa się około 7.000 stacji bazowych.

Ostatnio Orange Polska poinformował o utworzeniu joint venture z holenderskim funduszem emerytalnym APG w celu
budowy sieci światłowodowej. Orange zamierza sprzedać APG 50% udziałów w spółce Światłowód Inwestycje za kwotę
1,374 mld zł. Zamknięcie transakcji przewidywane jest do końca sierpnia 2021 roku.
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Komunikat prasowy
22 kwietnia 2021 r.

12 milionów mieszkańców Polski w zasięgu sieci 5G Plusa

Plus zasięgiem swojej najlepszej i najszybszej w Polsce sieci 5G objął już 12 milionów mieszkańców Polski. Sieć 5G 2600
TDD Plusa jest obecna w ponad 160 miejscowościach we wszystkich 16 województwach. Dynamiczna budowa i rozwój
sieci w całej Polsce będą kontynuowane.

Plus przyspieszył budowę sieci 5G w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie klientów, zarówno możliwościami tej
najnowocześniejszej technologii, jak i smartfonami obsługującymi 5G. Pierwsza komercyjna sieć 5G w Polsce została
uruchomiona niespełna rok temu. Pół roku po jej wdrożeniu, w listopadzie 2020 r. w zasięgu najnowocześniejszego
internetu mobilnego Plusa znajdowało się już ponad 7 milionów osób. Dzisiaj w zasięgu 5G Plusa mieszka już ponad
12 milionów Polaków, a intensywny rozwój najlepszej i najszybciej rozbudowywanej sieci 5G w Polsce trwa dalej.

„Widzimy rosnące zainteresowanie naszym 5G, z którego korzysta coraz więcej osób. Postanowiliśmy więc przyspieszyć
budowę sieci i zapowiadany plan na ten rok zrealizowaliśmy z nawiązką już w kwietniu. Obecnie więc w zasięgu jest
ponad 12 milionów mieszkańców Polski i będzie ich przybywać, gdyż mówiąc wprost - budujemy i rozwijamy dalej naszą
sieć 5G” – powiedział Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Plus nie tylko przyśpieszył realizację dotychczasowego planu budowy sieci 5G, ale również intensywnie pracuje nad jej
dalszym rozwojem. Zasięg 5G będzie sukcesywnie zwiększany w miejscowościach, w których 5G już działa, jak również
pojawi się w nowych lokalizacjach.

Wraz z rozwojem zasięgu sieci 5G, Plus poszerza także portfolio sprzętów. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 20
smartfonów i routerów z dostępem do 5G. Wkrótce pojawią się kolejne, atrakcyjne cenowo, nowe smartfony 5G
czołowych światowych producentów.

Coraz więcej Polaków w zasięgu najszybszego 5G w Polsce

Plan operatora na ten rok zakładał objęcie zasięgiem ponad 11 milionów Polaków. Sprawna rozbudowa 5G pozwoliła na
realizację dużej części założeń już w pierwszych miesiącach 2021 r. Tym samym łączna liczba stacji bazowych 5G Plusa
przekroczyła 1500, a w zasięgu najszybszej sieci 5G w Polsce mieszka już 12 milionów osób w ponad 160
miejscowościach na terenie całego kraju.

Więcej >>

https://grupapolsat.pl/pl/archive/12-milionow-mieszkancow-polski-w-zasiegu-sieci-5g-plusa-0
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2021-04-19 30,90 30,32 30,48 - 0,07 7,35

2021-04-20 30,60 29,98 30,50 0,07 11,49

2021-04-21 30,54 30,00 30,40 - 0,33 6,77

2021-04-22 30,58 30,14 30,14 - 0,86 8,03

2021-04-23 30,42 29,32 30,04 - 0,33 16,11
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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.

14 – 17 maja 2021 r. Roadshow Barclays (online)

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.


