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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
2.02 Puls Biznesu: Sawicki zrezygnował z Netii 

Autor: MZAT 

Adam Sawicki, pełniący funkcję Prezesa Netii, złożył 30 stycznia 
2015 r. wypowiedzenie umowy o pracę z skutkiem na dzień 31 
lipca 2015 roku. W komunikacie podano, że Sawicki ma zamiar 
„kontynuować karierę zawodową poza grupą Netia”.  

W Netii Adam Sawicki odpowiadał za proces restrukturyzacji spółki 
mający na celu silne ograniczenie kosztów. Restrukturyzacja 
obejmuje m.in. zwolnienia grupowe w wyniku których 
zatrudnienie spadnie o ok. 25%.  

Parkiet: Będą spore zmiany w składzie WIG20 

Autor: JIM 

Według wyliczeń analityków Trigon DM, przy najbliższej rewizji 
indeksów po sesji 20 marca 2015 r. w skład indeksu WIG20 
wejdą Cyfrowy Polsat, Energa i Enea. Zastąpią Kernel, JSW i 
Lotos, ewentualnie Synthos, jeśli giełda zakwestionuje obroty 
Synthosa z 19 grudnia 2014 r.  

Zgodnie z oszacowaniami Trigon DM, udziały Cyfrowego Polsatu, 
Energi i Enei wyniosą odpowiednio 2,5%, 2,1% i 1,7%.  

 

3.02 Dziennik Gazeta Prawna: Netia stawia na Play. Zaoferuje pakiet 
usług 

Autor: Piotr Dziubak 

Wczoraj Netia ogłosiła, że jej partnerem strategicznym zostanie P4, 
operator sieci Play. Telekom chce zaoferować swoim klientom 
pakiety usług mobilnych, telewizyjnych i stacjonarnych. Usługi 
łączone zostaną zaoferowane klientom indywidualnym na 
początku drugiego kwartału br. Początkowo Netia będzie 
oferowała usługi mobilne w modelu „SIM only”, jednak zapowiada, 
że z czasem wprowadzi do sprzedaży także urządzenia. Na koniec 
2014 r. Netia świadczyła 46 tys. usług mobilnych w modelu MVNO. 
Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału Netia ma przedstawić 
ofertę usług łączonych dla biznesu, obejmujących nie tylko 
telefonię i dostęp do Internetu, ale także data center i usługi w 
chmurze.  

Zdaniem Adama Sawickiego, ustępującego prezesa Netii, 
współpraca z jednym partnerem pozwoli Netii ograniczyć koszty. 
Spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji, mającej na celu 
redukcję kosztów przy spadających przychodach.  

W 2008 r. Netia sprzedała pakiet 23,4% udziałów P4.  
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Parkiet: Szykują się kolejne roszady w MSCI Poland 

Autor: Maciej Rudke 

Dnia 11 lutego 2015 r. mają zostać opublikowane zmiany w 
indeksach MSCI Poland Standard i MSCI Poland Small Cap. 
Według ekspertów nadchodząca rewizja nie wpłynie na skład 
indeksu MSCI Poland. Spodziewają się natomiast zmian wag 
spółek już obecnych w indeksie – Cyfrowego Polsatu i LPP, w 
związku z istotnymi zmianami w akcjonariatach obu spółek. 
Maciej Marcinkowski, analityk Trigon DM, szacuje na łamach 
„Parkietu”, że udział Cyfrowego Polsatu wzrośnie o 0,6 p.p. do 
2,6%, co spowodowałoby dodatkowy popyt na zamknięciu sesji 
27 lutego na akcje CP w wysokości ok. 70 mln zł.  

Analitycy DM BZ WBK przedstawili zbliżone prognozy – szacują 
wzrost udziału CP w indeksie MSCI Poland o 0,3 p.p. do 2,4% a 
dodatkowy popyt na ok. 40 mln zł.  

4.02 Puls Biznesu: Internet prześcignął telewizję 

Autor: MK 

Z badań IRCenter wynika, że coraz więcej Polaków używa Internetu 
jako podstawowego środka komunikacji. Rośnie liczba osób, które 
wolą oglądać materiały wideo w sieci niż w telewizji. Internauci 
najpierw korzystają z YouTube’a i Facebooka, a dopiero w 
następnej kolejności włączają telewizję. Cytując „PB”: „Dla tej 
grupy konsumentów najważniejszymi dodatkowymi mediami są 
płatna telewizja kablowa i satelitarna (76%) oraz telewizja 
publiczna (72%). Przez Internet korzystają z darmowego VoD 
(92%), radiowych stacji on-line (66%), a także płatnych materiałów 
VoD (15%). Osoby oglądające treści wideo w telewizorze, 
komputerze i urządzeniach mobilnych chętnie również za to 
płacą.” 

 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                            2 – 8 lutego 2015 



Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

02-02-2015 23,88 23,06 23,26 -2,35% 12 125 

03-02-2015 24,24 23,14 24,05 3,40% 10 614 

04-02-2015 24,15 23,50 23,66 -1,62% 6 173 

05-02-2015 23,84 23,31 23,60 -0,25% 7 332 

06-02-2015 24,00 23,40 23,90 1,27% 6 284 

18 lutego – 4 marca 2015 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2014 r.  

4 marca 2015 r.  Publikacja wyników rocznych za 2014 rok 

Najbliższe wydarzenia 
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