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Puls Biznesu 

24 lipca 2017 r. 

 

Orange przelicytował PGE 

Autor: GSU 

Orange poinformował o zakupie spółki z grupy Multimediów — Multimedia Polska Energia (MPE), sprzedającej gaz i 
prąd 40 tys. klientom, za 37 mln zł. Aby dokończyć transakcję, Orange musi jeszcze uzyskać zgodę Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), co ma nastąpić w ciągu trzech miesięcy od daty zawarcia umowy.  

Dziennik Gazeta Prawna 

24 lipca 2017 r. 

 

Nowe stacje TV w pułapce ósmego multipleksu 

Autor: Elżbieta Rutkowska 

Emitel, operator ósmego multipleksu telewizji naziemnej, ogłosił, że w zasięgu sygnału jest 95% mieszkańców kraju. 
Jednak odbiór jest fatalny i w rezultacie efektywny zasięg MUX 8 wyniósł w czerwcu 39%, wg badania Nielsen 
Audience Mediaresearch. Jest najsłabszym z dotąd uruchomionych multipleksów, a oglądanie go często wymaga 
dostrojenia anteny lub kupna nowej.  

Roczne wydatki związane z nadawaniem na MUX 8 wynoszą ok. 7 mln zł. Na to trzeba zarobić z reklam – przychody 
zależą od wielkości widowni, która zależy także od zasięgu. Udział stacji MUX 8 w widowni w grupie komercyjnej nie 
przekracza łącznie 1%. Wg prezesa kanału Kino Polska TV, żeby nie dokładać do interesu, kanał potrzebuje 0,5-0,6% 
udziału w widowni. Nadawcy jeszcze nie składają broni i liczą na zwrot z inwestycji w dłuższej perspektywie 
czasowej.  

Problemem jest też, że połowa multipleksu pozostaje niewykorzystana, bo TVP nie objęła trzech przyznanych jej 
przez KRRiT miejsc. TVP nie zamierza jednak na razie umieszczać swoich kanałów na MUX 8, uzasadniając, że 
inwestycja obecnie nie ma szans na zwrot. Emitel zabiega, aby UKE albo zmusił TVP do startu, albo wyrzucił ją z MUX 
8. W pierwszej sprawie UKE odmówił i Emitel odwołał się do sądu, w drugiej czeka na odpowiedź.  

Dziennik Gazeta Prawna 

26 lipca 2017 r. 

 

Szerokopasmowy internet z państwową gwarancją 

Autor: Sylwia Czubkowska 

Prezes UKE Marcin Cichy w swoich strategicznych planach na najbliższe lata ogłosił zmianę podejścia do usługi 
powszechnej. Chce likwidować te, z których już nikt nie korzysta, a zamiast nich wprowadzić prawo dostępu do 
internetu szerokopasmowego.  
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Nowe podejście do usługi powszechnej w pierwszej kolejności ma być związane z wygaszeniem obowiązku 
utrzymywania trzech schyłkowych produktów: aparatów publicznych, ogólnokrajowego biura numerów i 
ogólnokrajowego spisu abonentów. W miejsce przeżytków UKE postuluje wspierania dostępu do sieci za pomocą 
dowolnej technologii tak przewodowej, jak i bezprzewodowej. Objęcie internetu szerokopasmowego usługą 
powszechną ma dać konsumentom na terenie całego kraju bez względu na to, jaki region kraju zamieszkują, albo do 
jakiej grupy klientów należą, prawo znalezienia operatora, który im internet zaoferuje. Nie będzie to usługa o bardzo 
wysokiej jakości - UKE wskazuje na dostęp do sieci o przepływności 1-2 Mb/s.  

Puls Biznesu 

26 lipca 2017 r. 

 

Orange mniejszy, ale w formie 

Autor: Marcel Zatoński 

Orange ma mniejsze przychody i zyski, ale drugi kwartał wypadł nieco lepiej od oczekiwań analityków.  

Przychody w pierwszym półroczu spadły o 0,9% r/r, do 5,66 mld zł, głownie w efekcie kurczenia się tradycyjnego 
rynku stacjonarnej telefonii, ale mniejsze były też przychody z usług mobilnych, co operator tłumaczy m.in. rynkową 
konkurencją. W drugim kwartale mocno, bo aż o 0,7 mln, spadła liczba kart SIM, ale to głównie efekt kurczenia się 
rynku pre-paid po wprowadzeniu obowiązku rejestracji takich kart. Klientów abonamentowych przybyło, podobnie 
jak klientów stacjonarnych usług internetowych. Więcej pieniędzy płynie też do Orange ze sprzedaży sprzętu na 
raty.  

Na poziomie EBITDA spółka wypracowała 1,57 mld zł zysku (-7,3% r/r). W samym drugim kwartale wzrosła 
natomiast o 0,5 pkt proc. marża na tym poziomie (po korektach). Spółka podtrzymuje zapowiedzi, zgodnie z którymi 
w całym 2017 r. EBITDA ma sięgnąć 2,8-3 mld zł.  

Na czysto Orange zarobiło w ciągu sześciu miesięcy 110 mln zł, o 4,3% mniej niż w pierwszym półroczu 2016 r.  

Orange ograniczył subsydia do telefonów komórkowych, co miało pozytywny wpływ na przychody, a jednocześnie 
umożliwiło optymalizację kosztów sprzedaży. Spółka jest też zadowolona z wyników wprowadzonej w tym roku 
konwergentnej oferty Love. W drugim kwartale liczba klientów konwergentnych wzrosła o 16%.  

W pierwszym półroczu Orange zainwestowało 822 mln zł, o 35 mln zł mniej niż rok wcześniej. Najwięcej poszło na 
priorytetową dla operatora rozbudowę sieci światłowodowej, którą dociągnięto do ponad 480 tys. gospodarstw 
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domowych, co oznacza, że dociera ona już do prawie 2 mln domów i mieszkań. Na ten cel przeznaczono w tym roku 
już 280 mln zł, o 45% więcej niż rok wcześniej. Z usług światłowodowych korzysta 145 tys. klientów Orange, w 
drugim kwartale przybyło ich 28 tys.  

Rzeczpospolita 

28 lipca 2017 r. 

 

Zaczęła się giełdowa gra na Playu 

Autor: Urszula Zielińska 

Nawet o 5,8%, do 33,9 zł spadał kurs akcji Play Communications, właściciela sieci komórkowej Play, w dniu debiutu 
spółki na giełdzie. Obroty sięgnęły 870 mln zł, a właściciela zmieniło ponad 24 mln papierów, czyli niemal 10% 
kapitału telekomu. To były rekordy dnia na parkiecie. Pod koniec sesji notowania niemal odrobiły straty i za papier 
płacono 35,5 zł. 

Joergen Bang-Jensen, prezes Play Communications, nie chciał komentować spraw udziałowców.  

W IPO Play sprzedawali założyciele: miliarderzy Thor Bjorgolfsson i Panos Germanos (poprzez swoje wehikuły). W 
sumie pozyskali w ten sposób blisko 4,4 mld zł, upłynniając około 48% kapitału telekomu. Reprezentujący ich 
menedżerowie zapewniali, że dalej zamierzają wspierać Play. 

Bruce McInroy, zarządzający w Novatorze, firmie inwestycyjnej Bjorgolfssona, zaprzeczył natomiast, jakoby trwały 
rozmowy o sprzedaży Playa na rzecz Liberty Global, właściciela sieci kablowej UPC Polska.  

PAP Biznes 

28 lipca 2017 r. 

 

Orange i Play aneksowały umowę roamingu krajowego, zmienia się model rozliczeń 

Autor: mj/ jtt/ 

Orange Polska i P4 podpisały aneks do umowy roamingu krajowego, który zakłada czteroletnią współpracę 
począwszy od lipca 2017 r. i zmienia warunki rozliczeń między operatorami - podały Orange i Play w komunikatach. 
Aneks zakłada odejście od formuły rozliczania per minuta bądź gigabajt a przejście na konkretne pakiety usług, 
gwarantujące minimalną kwotę przychodów dla Orange Polska w wysokości 321 mln zł przez 4 lata. 

Play poinformował, że roaming krajowy jest wykorzystywany w celu pokrycia obszarów wiejskich w Polsce, a umowa 
uzupełnia pozostałe umowy roamingu krajowego, zapewniając dostęp do większego pakietu usług klientom Play. 
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Raport roczny online za 2016 rok 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym online Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za 2016 rok.  

Raport ten jest podsumowaniem ubiegłego roku w naszej Grupie, wydanym w przystępnej, kolorowej formie. W 
raporcie znajdują wyniki operacyjne i finansowe, ale także wiele informacji o głównych obszarach naszej działalności 
oraz kondycji biznesu, ofercie, szansach, trendach i ryzykach rynkowych, naszej obecności na giełdzie i działaniach z 
zakresu odpowiedzialności społecznej. 

Raport otwiera krótki film pokazujący w skrócie naszą Grupę. 

Raport dostępny jest pod linkiem: http://raportroczny2016.grupapolsat.pl/pl 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2017-07-24 26,26 25,72 26,00 -0,27% 11 323 

2017-07-25 26,10 25,41 25,41 -2,27% 11 415 

2017-07-26 25,83 25,29 25,80 1,53% 5 553 

2017-07-27 26,00 25,65 26,00 0,78% 7 533 

2017-07-28 26,04 25,40 26,00 0,00% 8 748 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

3 sierpnia 2017 r. Dzień wypłaty dywidendy  

10 – 24 sierpnia 2017 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2017 r. 

24 sierpnia 2017 r. Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. 

5 września 2017 r.  Media & Rozrywka - konferencja Haitong 

6 – 7 września 2017 r. Deutsche Bank 2017, 16th Global Emerging Markets One-on-One Conference 

11 – 12 września 2017 r. 14th Emerging Europe Investment Conference - Pekao Investment Banking 

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