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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

7.03 Puls Biznesu: Orange odpuszcza częstotliwości 

Autor: MZAT 

Urząd Komunikacji Elektronicznej chciał od telekomu 115,5 mln zł za 
przedłużenie rezerwacji na 450 MHz. Okazało się, że to za dużo. 
"Wycofaliśmy się z ubiegania o przedłużenie częstotliwości 450 MHz. 
Cena była za duża. Klientom CDMA zaproponujemy inne oferty" - 
napisał Jabłczyński, rzecznik Orange. 

Orange dysponował rezerwacją tej częstotliwości od 1991 r. 
Początkowo oferowano na niej analogową telefonię komórkową, w 
ostatnich latach spółka oferowała za pomocą tej częstotliwości 
dostęp radiowy do internetu dzięki technologii CDMA. Na koniec 
ubiegłego roku korzystało z niej 20 tys. klientów, wobec 55 tys. rok 
wcześniej.  

UKE będzie musiało zdecydować, co zrobić ze zwolnionym pasmem.  

7.03 biznes.pap.pl: UKE pracuje nad strategią do 2021 r.; aukcja 700 MHz 
nie przed '20 – prezes 

Autor: gsu/ osz/ 

Urząd Komunikacji Elektronicznej pracuje nad strategią prac do 2021 
r., która zostanie przedstawiona po konsultacji z telekomami. 
Zawiera podstawowe działania, które trzeba podjąć, jak np. sprawa 
dystrybucji spektrum, czy refarmingu. W strategii będzie ujęta m.in. 
kwestia potencjalnej deregulacji rynku szerokopasmowego 
internetu. W ocenie prezesa UKE, Marcina Cichego, aukcja 
częstotliwości z zakresu 700 MHz na pewno nie odbędzie się przed 
2020 r. 

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu   6 – 12 marca 2017 
 
 

2 



Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

7.03 Cichy podtrzymał wcześniejszą zapowiedź minister cyfryzacji Anny 
Streżyńskiej, która w listopadowym wywiadzie dla PAP informowała, 
że nie ma pomysłu podatku od telekomów. Poinformował, że jest też 
przeciwny innym obciążeniom dla branży. 

8.03 Dziennik Gazeta Prawna: Nowy sposób na abonament RTV  

Autor: Barbara Sowa 

Resort kultury przesłał do konsultacji społecznych i 
międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy abonamentowej, 
mający na celu poprawę ściągalności abonamentu radiowo-
telewizyjnego. Nowelizacja zmusza operatorów kablowych i platform 
satelitarnych do przekazania Poczcie Polskiej danych swoich klientów 
i rejestrowania ich odbiorników. Wysokość abonamentu pozostanie 
jak dotychczas – 22,70 zł miesięcznie.  

Branża solidarnie krytykuje pomysł. Zdaniem Kancelarii Prawnej 
Media każdy, kto nie będzie chciał płacić na media publiczne, 
skorzysta z usługi naziemnej telewizji. Oznacza to utratę klientów 
płatnej telewizji. Może to osłabić wpływy z VAT do budżetu.  

Ustawa zakłada też abolicję dla wszystkich, którzy zalegali z opłatami. 
Ministerstwo liczy, że nowelizacja ustawy może wejść w życie po 
wakacjach, a w najgorszym razie pod koniec roku. 

Rząd docelowo planuje wprowadzić opłatę audiowizualną (6–8 zł 
miesięcznie) pobieraną razem z podatkiem CIT, PIT i KRUS.  
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9.03 Rzeczpospolita: „Sprzedaj” Orange 

Analitycy DM BZ WBK obniżyli wycenę akcji Orange Polska do 4,26 zł 
z 4,46 zł poprzednio, podtrzymując jednocześnie rekomendację 
„sprzedaj”. W trakcie ostatniej sesji papiery telekomu wyceniane 
były na giełdzie po ok. 4,65 zł. Zdaniem ekspertów polski sektor 
stacjonarnych usług telekomunikacyjnych znalazł się w 
zdecydowanym trendzie spadkowym. Zwracają uwagę na 
konieczność realizacji inwestycji pochłaniających duże nakłady 
inwestycyjne. Co więcej, prawdopodobny nowy silny rywal w 
środowisku miejskim (operator telewizji kablowej UPC) może mocno 
zaszkodzić podstawowej działalności Orange.  

9.03 biznes.pap.pl: P4 ma umowę ws. kredytu o wartości 7 mld zł 

Autor: gsu/ asa/ 

P4, operator sieci Play, podpisał umowę ws. pozyskania kredytu o 
wartości 7 mld zł, który zostanie wykorzystany do refinansowania 
zadłużenia - poinformował P4 w komunikacie. 

Wśród instytucji, które podpisały umowę są: Alior Bank, BZ WBK, 
BNP Paribas, DNB Bank, DNB Bank Polska, PKO BP, TFI PZU (w 
imieniu PZu FIZ AN BIS 2 i PZU SFIO Universum) i Raiffeisen Bank 
International. 
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9.03 Puls Biznesu: Netia przyspiesza na światłowodach 

Autor: Marcel Zatoński 

Priorytetem Netii jest modernizacja sieci do standardu 
światłowodowego. Zmodernizowana sieć dociera już do 100 tys. 
gospodarstw domowych, ale sprzedaż dostępu dopiero ruszyła. 
Tomasz Szopa, prezes Netii, mówi, że wstępne wyniki są obiecujące. 
Netia zapowiadała, że na modernizację sieci przeznaczy do 2019 r. 
417 mln zł. Do końca tego roku spółka chce docierać ze 
światłowodami do 700 tys. gospodarstw, łącznie w planie jest 1,6 
mln do końca 2018 r. Zdaniem Szopy internet mobilny i stacjonarny 
to nie konkurencja, ale usługi, które się uzupełniają.  

Netia miała w 2016 r. 1,53 mld zł przychodów, o 2,6% mniej niż rok 
wczesnej. Zanotowała przy tym 447 mln zł skorygowanego zysku 
EBITDA, a jej zadłużenie netto wyniosło na koniec roku 204 mln zł. 
Szopa zaznaczył, że przy zadłużeniu na poziomie 0,5x EBITDA Netia 
mogłaby w razie potrzeby wygospodarować ok. 1 mld zł na 
akwizycje. Zdaniem Szopy przy rosnącej konkurencji ze strony 
operatorów mobilnych i dużych operatorów stacjonarnych na rynku 
małych dostawców internetu za 2-3 lata konieczna będzie 
konsolidacja. 

Netia od dwóch lat świadczy usługi w modelu MVNO w oparciu o sieć 
P4. Zdobyła już 120 tys. klientów i spodziewa się zwiększyć bazę 
dzięki zaoferowaniu internetu LTE. Koniem pociągowym Netii jest 
jednak segment B2B. Pole do rozwoju prezes spółki widzi zwłaszcza 
w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.  
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Rzeczpospolita: Cyfrowy Polsat protestuje 

Autor: ele 

Cyfrowy Polsat ocenił proponowaną nowelizację ustawy 
abonamentowej, zgodnie z którą operatorzy płatnej telewizji 
byliby zobowiązani do pobierania od abonentów 
zaświadczeń o zarejestrowaniu telewizorów na poczcie.  

- Uznajemy taką propozycję zmian legislacyjnych za 
niezgodną z zasadą konstytucyjnej równości obywateli 
wobec prawa, a ujawnienie chronionych danych osobowych 
klientów płatnej telewizji za naruszającą ich prawa 
konsumenckie i osobiste – poinformował Cyfrowy Polsat.   

Zdaniem spółki te same obowiązki powinny spoczywać na 
klientach platform internetowych i naziemnej telewizji.  

 

10.03 Parkiet: Netia proponuje 25 groszy dywidendy 

Autor: Urszula Zielińska 

0,25 zł dywidendy na akcję proponuje w tym roku zarząd Netii. Rada 
nadzorcza nie wypowiedziała się jeszcze w tej sprawie.  

Suma, jaką zarząd telekomu chciałby przeznaczyć na dywidendę to 
nieco ponad 87,1 mln zł. Ostateczna propozycja będzie zależała 
z jednej strony od liczby walorów wyemitowanych przez telekom dla 
pracowników w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, 
a z drugiej strony od tempa skupu akcji własnych.  

Według średniej prognoz biur maklerskich dywidenda wyniesie 
0,3 zł.  
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2017-03-06 23,94 23,57 23,70 -1,58% 9 182 

2017-03-07 23,70 23,37 23,43 -1,14% 13 730 

2017-03-08 23,76 23,36 23,76 1,41% 5 898 

2017-03-09 23,71 23,16 23,46 -1,26% 11 437 

2017-03-10 23,52 23,05 23,09 -1,58% 12 879 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

2 - 16 marca 2017 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2016 r. 

16 marca 2017 r. 

Publikacja wyników rocznych za 2016 r.  

Harmonogram publikacji: 

6:00                    Publikacja raportu rocznego  w systemie ESPI 

7:00                    Publikacja raportu rocznego  oraz dodatkowych materiałów na stronie internetowej         
                            http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow  

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami (Radisson Blu Centrum Hotel, sala Polonia 3, II p.,  
                            ul. Grzybowska 24, Warszawa)   

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami 

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami w języku angielskim 

Szczegóły telekonferencji: 

Data:                          16 marca 2017 r. 

Godzina:                   16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 11:00 (Nowy Jork) 

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

                                   22 295 35 28 (Polska) 

Kod konferencji:      81251818# 

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