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25 września 2017 r. 

 

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Orange Polska kontroli nad Multimedia Polska Energia 
Autor: mbl/ asa/ 

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Orange Polska kontroli nad Multimedia Polska Energia - podał UOKiK w 
komunikacie. 

Multimedia Polska Energia prowadzi działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do 
odbiorców końcowych. 

Orange Polska ma 2 lata na dokonanie transakcji od chwili wydania decyzji.  

Rzeczpospolita 
26 września 2017 r. 

Platforma nc+ pierwsza stawia na programy i dekodery 4K 
Autor: Magdalena Lemańska 

Spółka poinformowała, że w pierwszej połowie listopada tego roku wprowadzi do oferty nc+ pakiety telewizyjne z 
dekoderem 4K. W 4K będą od jesieni pokazywane niektóre rozgrywki sportowe i w tej technologii mają też być od 
teraz produkowane seriale nc+.  

Nowy dekoder 4K Ready – UltraBox+ będzie podłączony do łącza internetowego i pozwoli na odtwarzanie 
materiałów w tej jakości zarówno z kolekcji nc+ GO TV, jak i VoD. Mimo, że dekodery 4K dostępne są w sprzedaży, 
do tej pory nie włączył ich do swojej regularnej oferty ani jeden operator płatnej telewizji. Żaden też nie zapewnia 
cyklicznie nadawanych programów w 4K. 

nc+ nie podaje, jakie ma założenia dotyczące sprzedaży nowych dekoderów. Zapowiada jednak, że 4K będzie 
wdrażać stopniowo, żeby nie obciążać wyników spółki i będzie sprawdzać, jakie jest zapotrzebowanie na takie 
rozwiązanie.  

nc+ podało, że obecnie z usługi nc+ Go korzysta 420 tys. klientów. Platforma planuje uruchomienie swojego serwisu 
OTT, niezależnego do tradycyjnej oferty operatora – będzie to rozbudowana wersja należącego do TVN serwisu 
internetowego Player+. 

 

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu   25 września – 1 października 2017 
 
 



Przegląd prasy 

3 

Polska Agencja Prasowa 

27 września 2017 r. 

 

Trigon DM zaktualizował wyceny telekomów, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Playa 
Autor: sar/ ana/ 

Poniżej aktualne rekomendacje i ceny docelowe Trigon DM dla sektora telekomunikacyjnego. 

 

   

   

   

   

   

Analitycy Trigon DM w ostatnich kwartałach nieco zmienili postrzeganie rynku telekomunikacyjnego. 
„Najważniejszym naszym zdaniem wydarzeniem było przejęcie Multimediów przez UPC. Spowoduje to zapewne 
spowolnienie presji cenowej na rynku Internetu stacjonarnego, zawęża natomiast liczbę potencjalnych mariaży na 
linii mobile-fix" - podali analitycy Trigon DM. 

"Drugim tematem było wprowadzenie regulacji RLAH, która najprawdopodobniej będzie miała większy wpływ na 
wyniki spółek niż wcześniej oczekiwano. Nie nastąpiły natomiast zmiany, które skłaniałyby nas do istotnego 
dostosowania naszych założeń dla poszczególnych spółek" - dodali. 

Jak wskazano, nadal pierwszym wyborem w sektorze pozostaje dla domu maklerskiego Cyfrowy Polsat. Analitycy 
Trigon DM uważają Playa za wysokojakościową, ale zbyt wysoko wycenioną spółkę. Ich zdaniem strategia Orange w 
zakresie inwestycji w FTTH to słuszna droga, jednak brak wzrostu i dywidendy oraz długi okres oczekiwania na stopy 
zwrotu z inwestycji zniechęcają do spółki w średnim terminie. 
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Spółka Cena docelowa Rekomendacja 

Cyfrowy Polsat 29,1 kupuj 

Netia 4,1 trzymaj 

Orange Polska 4,8 sprzedaj 

Play 34,2 sprzedaj 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2017-09-25 26,40 25,75 25,94 0,99% 7,43 

2017-09-26 25,99 25,52 25,60 -1,31% 6,72 

2017-09-27 26,06 25,60 26,00 1,56% 11,73 

2017-09-28 26,30 25,77 26,30 1,15% 12,37 

2017-09-29 26,71 25,82 25,95 -1,33% 14,77 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

11 października 2017 r.  Erste Group Investor Conference 2017 in Stegersbach 

26 października – 9 listopada 2017 r. Okres zamknięty przez publikacją wyników za III kw. 2017 r. 

9 listopada 2017 r. Raport kwartalny za III kw. 2017 r. 
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