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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

20.10 Puls Biznesu: Kablówkowy gigant postawi na internet 

Autor: Magdalena Wierzchowska 

Liberty Global, właściciel UPC, podpisał przedwstępną umowę kupna 
Multimediów Polska za 3 mld zł. Fuzja UPC i Multimediów będzie 
krokiem milowym w kierunku konsolidacji rynku kablowego, o której 
mówi się od lat. - Zakup Multimediów pozwoli nam efektywniej 
inwestować w rozwój i zasięg naszych usług, stymulując konkurencję 
na rynku i podnosząc jakość oferowanych produktów - mówi Frans-
Willem de Kloet, prezes UPC Polska. Dzięki fuzji UPC będzie lepiej 
mogła konkurować na rynku dostawców internetu, który będzie 
głównym źródłem przychodów Liberty w Polsce.  

Multimedia Polska to trzeci co do wielkości operator sieci kablówek 
w Polsce z 1,6 mln gospodarstw domowych w zasięgu. Liderem jest 
UPC, które ma ich 3,1 mln. Fuzja pozwoli na zwiększenie zasięgu do 
ponad 4 mln gospodarstwo domowych. Połączony podmiot będzie 
miał 40% rynku kablowego w Polsce i wskoczy na 5-te miejsce w 
branży komunikacji elektronicznej, z 2,2 mln klientów i 2,2 mld zł 
przychodów.  

Transakcja sprzedaży Multimediów nie objęła działalności operatora 
w obszarach innych niż telekomunikacja (np. sprzedaż prądu czy 
gazu). Powinna zamknąć się w ciągu 12 miesięcy. Istotna będzie 
zgoda urzędu antymonopolowego.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

20.10 Rzeczpospolita: „Sprzedaj” Orange 

Autor: jmys 

Eksperci DM BZ WBK obniżyli cenę docelową akcji Orange Polska do 
5,25 zł z 5,30 zł poprzednio, utrzymując rekomendację „sprzedaj”. 
Zdaniem analityków biura Orange pokaże dalsze bardzo silne 
osłabienie marży EBITDA w III kw. 2016 r. Oczekują spadku o 3 pkt. 
proc., do zaledwie 29%. Co więcej, poziom zadłużenia netto do 
EBITDA może przekroczyć 2,2x (oficjalny cel), podając w wątpliwość, 
czy spółka będzie w stanie utrzymać swój docelowy 
(średniookresowy) poziom dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję. 

Rzeczpospolita: Cellnex spogląda na nasze maszty 

Autor: ziu 

Wywodząca się z Hiszpanii Grupa Cellnex inwestująca w 
infrastrukturę, w tym przede wszystkim w wieże, które odkupuje od 
operatorów komórkowych, szuka możliwości rozwoju w Polsce. 
Javier Valle, odpowiedzialny za rozwój biznesu za granicą Cellneksu, 
przyznaje jednak, że nie ma dziś zainteresowania ze strony 
potencjalnych sprzedających. Zakupem masztów komórkowych w 
Polsce interesują się także American Tower, Alinda – właściciel 
Emitelu, czy Electronic Control Systems z portfela Abrisu. Na razie 
żadna z polskich sieci mobilnych nie wystawiła zasobów na sprzedaż.  

 

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu   17 – 23 października 2016 
 
 

3 



Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

20.10 Rzeczpospolita: Mocne tąpnięcie sprzedaży kart pre-paid 

Autor: Urszula Zielińska 

Dziennika Rzeczpospolita podaje, że sprzedaż przedpłaconych kart 
SIM w kioskach i innych punktach jest nawet o 50-70% niższa niż 
przed wejściem w życie tzw. ustawy antyterrorystycznej. Trzeci 
kwartał tego roku był pierwszym, w którym obowiązywały regulacje 
nakazujące rejestrację kart. Efekty mogą być widoczne w 
sprawozdaniach telekomów za ten okres.  

Rzecznik Orange Polska podał, że telekom zarejestrował już ponad 
połowę z aktywnych kart pre-paid. Dane te wywołały niedowierzanie 
u konkurencyjnych telekomów, co sugeruje, że im tak dobrze nie 
poszło. Analitycy spodziewają się zmiany struktury segmentu pre-
paid, ale tąpnięcia łącznej liczby kart SIM w końcu września raczej 
nie. Operatorzy mają czas na rejestrację wszystkich kart do końca 
stycznia 2017 r. 

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu   17 – 23 października 2016 
 
 

4 



Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-10-17 24,13 23,51 23,92 0,34% 5 983 

2016-10-18 24,15 23,70 23,77 -0,63% 6 765 

2016-10-19 24,00 23,53 23,58 -0,80% 6 578 

2016-10-20 23,84 23,55 23,55 -0,13% 3 433 

2016-10-21 24,13 23,62 23,95 1,70% 5 879 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

26 października – 9 listopada 2016 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2016 r.  

9 listopada 2016 r.  Raport kwartalny za III kw. 2016 r. 

10 listopada 2016 r.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

1 – 2 grudnia 2016 r.  WOOD's Winter in Prague 
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