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Dziennik Gazeta Prawna: Argentyńczyk w UPC Polska 
Stanowisko prezesa UPC Polska 1 lipca br. obejmie Ramiro Lafarga 
Brollo. Przed nim trudne zadanie. UPC walczy o klientów już nie 
tylko z konkurencją na rynku usług stacjonarnych, ale z coraz 
bardziej ekspansywną branżą telefonii mobilnej. Wraz z rozwojem 
LTE dostęp do szybkiego internetu oferują nie tylko operatorzy 
kablowi, ale także sieci mobilne. Rywalizację zaostrzają oferowane 
przez nich dodatkowe usługi multimedialne, serwisy wideo na 
życzenie, oraz perspektywa wejścia na polski rynek Netfliksa.  
Ponadto, Brollo będzie musiał przekonać UOKiK, że konsolidacja 
silnie rozproszonego polskiego rynku kablowego jest szansą na 
budowę skali potrzebnej do innowacji, a tym samym skutecznej 
konkurencji z globalnymi graczami. 

 
 

9.06 Rzeczpospolita: Wielka restrukturyzacja TK Telekom 
Restrukturyzacja obejmuje koncentrację na usługach 
operatorskich, wyodrębnienie i sprzedaż spółki TK Budownictwo 
oraz przekazanie pionu utrzymaniowego do Polskich Linii 
Kolejowych. Zakładając sprzedaż TK Budownictwo, TK Telekom 
będzie czerpać przychody z rynku transmisji danych, rozumianego 
jako rynek operatorski, segmentu kolejowego oraz usług dla 
biznesu i administracji. Według zarządu po udanej restrukturyzacji 
roczne przychody Grupy TK Telekom mogą wynosić ok. 200 mln zł, 
a marża EBIDTA – ponad 20% (ponad 40 mln zł). 
– Chcemy dostosować spółkę do wymagań konkurencyjnego rynku 
telekomunikacyjnego. Zgodnie z strategią główne działania 
polegać będą na dostosowaniu pakietu usług do potrzeb klientów 
oraz podniesieniu jakości obsługi sprzedażowej i posprzedażowej – 
mówi Michał Hamryszak, prezes TK Telekom. O planach 
prywatyzacyjnych TK Telekom zarząd firmy nie chce się 
wypowiadać, choć wiadomo, że właściciel – PKP – szuka inwestora 
dla spółki. 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                                   9 – 15 czerwca 

2014 



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

9.06 Rzeczpospolita: Tablety i smartfony zdobywają polski rynek 
W ciągu pięciu lat nasz rynek tabletów wzrośnie aż sześciokrotnie. 
Według prognoz PwC, pod koniec roku tablety będą mieć 4 mln 
Polaków (niemal 10%), a w 2018 r. będzie ich na polskim rynku 12 
mln (ponad 30%). Według IDC w 2018 r. ich liczba nie przekroczy 
10 mln. Jeśli spełnią się prognozy PwC, w Polsce nasycenie 
tabletami przez 5 następnych lat pozostanie wyższe niż w całym 
regionie Europy Środkowej i Wschodniej.  
Dynamicznie rośnie także sprzedaż smartfonów. Za pięć lat 
smartfona będzie mieć trzech z czterech właścicieli telefonu 
komórkowego w Polsce. To efekt tego, że już dziś sprzedają się 
lepiej niż tradycyjne  komórki. 

10.06 Dziennik Gazeta Prawna: Ze smartfonem za granicą: będzie 
taniej, ale to nie znaczy, że tanio 
Połączenia i Internet w roamingu nie będą takie tanie, jak 
zapowiadała Komisja Europejska. Wszystko wskazuje na to, że 
operatorzy nie podporządkują się regulacjom, które miały obniżyć 
dodatkowe koszty związane z korzystaniem z usług 
telekomunikacyjnych za granicą. Klienci nie mają także możliwości 
wyboru operatora ARP (alternatywnego dostawcy usług 
roamingowych) do obsługi połączeń za granicą, bo nie zostały 
zawarte odpowiednie porozumienia między operatorami.  
Według UKE zawiniła polityka KE, która najpierw wprowadziła 
nowe regulacje, a zanim te zdążyły wejść w życie, przedstawiła 
propozycję całkowitego zniesienia opłat roamingowych. W tej 
sytuacji żadnemu operatorowi nie opłaca się przygotowywać 
rozwiązania, które funkcjonowałoby maksymalnie 1,5 roku                
i zabrałoby telekomom ponad 1 mld zł przychodów.  
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Parkiet: Sześć spółek na wakacje 
Konrad Księżopolski, dyrektor działu analiz Esprito Santo 
Investment Bank radzi przyglądać się Cyfrowemu Polsatowi, który 
niedawno zakończył proces przejęcia Polkomtelu i refinansował 
dług. Uważa on, że nowa oferta smartDOM jest bardzo 
konkurencyjna oraz dość trudna do skopiowania przez 
konkurencję, zwłaszcza w ofercie z pakietem TV. To 
prawdopodobnie sprawi, że firma zyska wielu nowych abonentów 
(przyłączeń netto).  Dodatkowo, spółka jest mocno zorientowana 
na optymalizację kosztów, co widać w wynikach za I kwartał. 
Pomimo pierwszej, negatywnej reakcji rynku na przejęcie 
Polkomtelu, w miarę realizacji zapowiedzianych synergii, 
nastawienie będzie się systematycznie poprawiać.  Przez ostatni 
miesiąc cena akcji telewizyjno-telekomunikacyjnej spółki wzrosła o 
ok. 9%. 

13.06 
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Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

09-06-2014 22,52 22,18 22,50 0,31% 2 722 

10-06-2014 22,77 22,32 22,77 1,20% 5 407 

11-06-2014 22,80 22,50 22,78 0,04% 6 143 

12-06-2014 22,98 22,53 22,98 0,88% 2 720 

13-06-2014 22,98 21,53 22,60 -1,65% 4 719 
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