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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

3.11 Dziennik Gazeta Prawna: Internet LTE nie podrożeje 

W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Magdalena Gaj, 
prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zapewniła, że 
zablokuje podwyżki cen Internetu LTE. Spodziewa się, że 
telekomy zrekompensują sobie wydatki na częstotliwości 
nowymi klientami.  

Gaj potwierdziła, że wszyscy uczestnicy aukcji złożyli wnioski i że 
urząd czeka na opłaty rezerwacyjne. W przypadku, gdyby któryś 
operator nie zapłacił, zostanie rozpoczęta egzekucja. W 
najgorszym wypadku, rezerwacja zostanie cofnięta, firma 
wykluczona z podobnych procesów w przyszłości a 
częstotliwości ponownie wystawione na sprzedaż.  

Prezes UKE nie wyklucza zastosowania narzędzi, które 
obniżyłyby zobowiązania telekomów wobec państwa, np. 
zwolnienie z opłat rocznych za korzystanie z pasma na czas 
inwestycji albo darmowe pozwolenia radiowe.  

Parkiet: Sieci mobilne poprawią wyniki? 

Autor: ziu 

W dniu 22 października 2015 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej 
wydał postanowienie na wniosek T-Mobile Polska, w którym 
wyjaśnia, że stawki regulowane za zakańczanie połączeń 
międzynarodowych (ok. 4 gr za minutę zakończonego 
połączenia) dotyczą tylko rozmów z katalogu numerów 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

3.11 T-Mobile jest zadowolone z wyjaśnienia UKE, gdyż oznacza, że w 
rozliczeniach z operatorami spoza EOG operatorzy mogą 
stosować stawki wyższe i nie ponosić strat.  

5.11 Rzeczpospolita: TVP będzie negocjować prawa do igrzysk 

Autor: Magdalena Lemańska 

TVP kupiła na trzy sezony sublicencje na zawody Pucharu Świata 
w skokach narciarskich i biegach kobiet. Szef TVP Sport 
potwierdził, że w planach są rozmowy w sprawie odkupienia 
praw do nadawania relacji z igrzysk, które na okres 2018-2024 
wykupił za 1,3 mld euro właściciel Eurosportu – Discovery.  

Polska Agencja Prasowa: Spółki Agory i Wirtualnej Polski z 
koncesjami na kanały na MUX-8 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała cztery koncesje na 
programy w ramach nowego multipleksu telewizyjnego. 
Koncesje otrzymały spółki TV Spectrum (pierwszy program), 
Cable Television Network & Partners (drugi program), Green 
Content (trzeci program) i WP1 (czwarty program). 

Do tej pory w Polsce uruchomiono trzy bezpłatne multipleksy, z 
których jeden jest w całości zarezerwowany dla Telewizji Polskiej 
(MUX3). Nadane są na nich 24 programy. Działa również jeden 
multiplex płatny, na którym nadaje Cyfrowy Polsat (MUX4).  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

6.11 Rzeczpospolita: Operatorzy chcą być bardziej cyfrowi 

Autor: Urszula Zielińska 

T-Mobile Polska zdecydowała się przejść program określony jako 
Digital Transformation. Według Adama Sawickiego, prezesa T-
Mobile Polska, wśród celów telekomu na kilka kolejnych 
kwartałów jest umocnienie pozycji rynkowej i powiększanie bazy 
klientów. T-Mobile jest największą siecią komórkową w kraju 
pod względem liczby użytkowników. Od lipca do września 2014 
roku stracił jednak 130 tys. kart SIM i miał ich na koniec III kw. 
15,696 mln.  

Przychody T-Mobile Polska w III kw. wyniosły 1,64 mld zł, tj. o 
1,1% wyższe niż przed rokiem, na skutek przejęcia stacjonarnego 
operatora dla biznesu GTS. Z podstawowego biznesu T-Mobile 
osiągnął 1,53 mld zł przychodów, o 6% mniej rok wcześniej.  

Netia, największy po Orange stacjonarny operator w kraju, 
zanotowała niższe o 3,1% r/r przychody na poziomie 400 mln zł. 
Problemem jest substytucja stacjonarnych usług głosowych 
przez mobilne. Netia rozważa wprowadzenie projektu Netia 
Digital, który może napędzić popyt na usługi w segmencie usług 
dla biznesu. W przyszłym roku procentować będą platforma 
usług w chmurze uruchomiona w październiku i rozbudowane 
własne data center.  
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Ostatnie wydarzenia 

Komunikat prasowy 
2 listopada 2015 r. 
 

Polsat absolutnym liderem w październiku 2015 roku 

Październik 2015 roku to już kolejny miesiąc, w którym Telewizja Polsat okazuje się absolutnym liderem oglądalności w 
obu grupach audytoryjnych, notując udziały na poziomie 14,3% w grupie komercyjnej (wzrost względem ubiegłego 
miesiąca o 0,2 pkt. proc.) i 12,9% (wzrost względem ubiegłego miesiąca o 0,5 pkt. proc.) wśród grupy wszystkich 
badanych. 

Telewizja Polsat jest też liderem oglądalności w grupie komercyjnej po 10 miesiącach tego roku – z udziałem na 
poziomie 13,3% SHR, zaś w grupie wszystkich badanych jest druga z wynikiem 11,7% SHR. 

Bardzo dobre wyniki w obu grupach osiągnęła również cała Grupa Polsat, która dzięki swoim udziałom w rynku na 
poziomie 26,1 % w grupie wiekowej 16-49 utrzymuje silną pozycję lidera na polskim rynku telewizyjnym. 

Więcej>>http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/polsat-absolutnym-liderem-w-pazdzierniku-2015-r 
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2015-11-02 25,29 24,50 25,16 1,00% 6 833 

2015-11-03 25,29 25,01 25,29 0,52% 7 182 

2015-11-04 25,98 25,10 25,90 2,41% 29 389 

2015-11-05 25,99 25,47 25,99 0,35% 8 000 

2015-11-06 25,99 25,33 25,50 -1,89% 4 559 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

29 października –  
12 listopada 2015 r.  

Okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych za III kwartał 2015 r.  

12 listopada 2015 r.  

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za III kwartał 2015 r.  

Harmonogram publikacji: 

7:00                    Publikacja raportu kwartalnego w systemie ESPI 

8:00                    Publikacja raportu kwartalnego na naszej stronie internetowej         
                            http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow  

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami (Hotel InterContinental, sale Verdi&Puccini, piętro 2,       
                            ul. Emilii Plater 49, Warszawa ) 

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami 

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami 

Szczegóły telekonferencji: 

Data:                          12 listopada 2015 r. 

Godzina:                   16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork) 

Numer telefonu:     +44 203 043 2440 (międzynarodowy); 

                                   22 295 35 28 (Polska) 

Kod konferencji:      824109# 

Aby śledzić prezentację podczas telekonferencji na dedykowanej platformie, należy kliknąć na poniższy link, a 
następnie zalogować się jako uczestnik telekonferencji podając imię i nazwisko.  

https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135297384
&PIN=824109 
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