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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

Rzeczpospolita: Polkomtel finalizuje przejęcie Midasa 

Autor: ziu 

Polkomtel odkupił od giełdowych graczy w wezwaniu nieco 
ponad 27-proc. pakiet akcji Midasa za 326 mln zł. Po 
rozliczeniu transakcji Grupa Polsat będzie dysponować nieco 
ponad 93,2% akcji Midasa. 

Analitycy giełdowi nie spodziewają się, by dzięki zakupowi 
Midasa grupa Cyfrowy Polsat uzyskała duże korzyści 
biznesowe – chodzi raczej o eliminację kosztów przepływów 
pieniężnych oraz o potencjalną redukcję kosztów obsługi 
zadłużenia.  

 

25.04 Rzeczpospolita: Wielkie poruszenie w telefonii na kartę 

Autor: Urszula Zielińska 

Jedną ze zmian proponowanych w projekcie ustawy 

antyterrorystycznej jest obowiązek rejestracji danych osobowych 

użytkowników kart SIM w ofertach telefonii na kartę (pre-paid). Dla 

telekomów zmiana może okazać się pozytywna, ponieważ po tzw. 

deanonimizacji użytkownika telefonia na kartę będzie się już w 

niewielkim stopniu różnić od systemu abonamentowego. Poza tym 

okaże się, ilu jest aktywnych użytkowników telefonii na kartę. Zgodnie 

ze statystykami z końca grudnia 2015 r. operatorzy utrzymywali ok. 

25,5 mln kart SIM pre-paid, ale spora ich część nie była 

wykorzystywana wcale, albo klienci korzystali z nich bardzo 

nieregularnie.  

Od początku roku telekomu promują telefonię pre-paid. T-Mobile 

promuje ofertę pre-paid pod własną marką. Orange Polska aktywnie 

promuje usługi pre-paid i post-paid pod markę Nju Mobile. W grudniu 

2015 r. z usług pod tą marką korzystało 699 tys. użytkowników: 440 

tys. z wersji pre-paid i 259 tys. z wersji post-paid. Polkomtel promuje 

usług pre-paid pod marką Plush i pozytywnie ocenia wyniki, jakie ona 

osiąga. Od grudnia 2014 r. do tej pory skorzystało z niej 1,1 mln 

użytkowników.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

27.04 Rzeczpospolita: Orange Polska rozpędzi sprzedaż światłowodów 

Autor: Urszula Zielińska 

Wyniki kwartalne Orange Polska są zgodne z oczekiwaniami rynku – 

firma wykazała 4,2% spadek przychodów (do 2,8 mld zł) i niższe niż rok 

temu zyski. Zarząd telekomu uważa, że sprzedaż usług 

światłowodowego dostępu do Internetu przebiega zgodnie z planem. 

W kolejnych kwartałach operator powinien zdobywać więcej niż 10 

tys. abonentów. Zarząd jest też zadowolony z wyników sprzedaży 

szybkiego szerokopasmowego dostępu do internetu, która w I kw. 

2016 była najwyższa do tej pory.  

Strategia telekomu zakłada inwestycje w nowoczesne technologie 

dostępowe: mobilny LTE i światłowód do domu (FTTH). O ile liczba 

unikalnych użytkowników LTE urosła od grudnia o 20% (do 2,4 mln), o 

tyle statystki abonentów szybkiego dostępu stacjonarnego 

powiększyły się o 50 tys. (15%, do 366 tys.), a samego FTTH – o 10 tys., 

do 27 tys. W sumie liczba abonentów stacjonarnego internetu firmy 

kolejny raz spadła. 

W I kw. zasięg sieci FTTH Orange powiększył się o 102 tys. 

gospodarstw domowych, do 818 tys. W 2016 r. ma urosnąć do 1,5 mln 

gospodarstw. Inwestycje w projekt wyniosły w I kw. 66 mln zł, a w 

całym roku mają wynieść 0,6 mld zł. Łącznie w latach 2016-2018 

Orange planuje przeznaczyć na tej projekt 2,4 mld zł i rozbudować 

zasięg sieci do 3,5 mln gospodarstw.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

27.04 Analitycy podkreślają dobre wyniki sprzedaży usług mobilnych Orange. 

Liczba kart SIM telekomu powiększyła się o I kw. 2016 r. o 358 tys., 

głównie w wyniku wyższej sprzedaży abonamentu na mobilny Internet. 

O 144 tys. wzrosła liczba użytkowników pre-paid.  

Parkiet: Operatorzy powalczą z miliardami długów 

Autor: Urszula Zielińska 

Dwie największe grupy telekomunikacyjne notowane na 
warszawskiej giełdzie mają w sumie ponad 21 mld zł 
kredytów. Grupa Cyfrowego Polsatu po przejęciu Midasa 
wraz z długiem ma do spłacenia blisko 14 mld zł, a Orange 
Polska po opłaceniu częstotliwości wygranych w aukcji 7,6 
mld zł.  

Zdaniem analityków lepiej ze spłatą zadłużenia poradzi sobie 
Cyfrowy Polsat z uwagi na stabilizację bazy klientów, brak 
planowanych istotnych wydatków inwestycyjnych oraz 
niższą presję przychodów ze względu na brak ekspozycji 
biznesowej na schyłkowy obszar stacjonarnej telefonii 
głosowej. Spodziewają się wzrostu EBITDA grupy od 
przyszłego roku i wypłaty symbolicznej dywidendy w 2017 r. 
Według wstępnych szacunków Przemysława Sawali-Uryasza, 
analityka IB Pekao, dywidenda wyniesie 0,46 zł na akcję 
(stopa dywidendy 2%), natomiast Sobiesław Pająk z DM BOŚ 
zakłada wypłatę na poziomie 0,55 zł na akcję (stopa 
dywidendy 2,2%).  

28.04 
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

Analitycy oczekują spadków zysku Orange Polska przez 
kolejne 2-3 lata z uwagi na to, że Orange jest zaangażowany 
w segment usług stacjonarnych i zapowiadał inwestycje w 
sieci światłowodowe. Spodziewają się utrzymania dywidendy 
z tego roku, tj. 0,25 zł na akcję (przy obecnym kursie, daje to 
stopę dywidendy ok. 4%). 

28.04 

29.04 Rzeczpospolita: Rośnie kolejka chętnych na komórkowe maszty 

Autor: Urszula Zielińska 

Rośnie grupa firm zainteresowanych odkupieniem od polskich 

operatorów telefonii komórkowej ich infrastruktury, wśród nich m.in. 

Emitel. Według „Rzeczpospolitej” najbardziej prawdopodobne są 

transakcje o małej wartości niż duże i drastyczne zmiany w podejściu 

sieci mobilnych do własnej infrastruktury.  

Zdaniem Grzegorza Bernatka, analityka w firmie doradczej Audytel, 

sprzedaż i oddanie wież w zarządzanie to narzędzia optymalizacji 

kosztów operatorów mobilnych. Korzyści płyną m.in. z niższych 

kosztów serwisu wyspecjalizowanych podmiotów wynikających ze skali 

działalności. Jego zdaniem sprzedaż wież mogłaby stanowić źródło 

gotówki na finansowanie trwającej budowy sieci LTE.  

Eksperci szacują, że koszt zakupu 1 masztu może mieścić się między 

200 a 400 tys. zł. Jednak póki co żaden z dużych telekomów nie 

sygnalizuje chęci sprzedaży infrastruktury. 
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

29.04 Rzeczpospolita: „Kupuj” Netię 

Specjaliści Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli wycenę akcji Netii do 5,9 

zł z 6,3 zł poprzednio i utrzymali rekomendację „kupuj”. W czwartek 

handlowano jej papierami po 5,06 zł. Analitycy brokera zwracają 

uwagę, że choć Netia wzmocniła swoją pozycję rynkową, to wojna 

cenowa na rynku ogranicza potencjał wzrostu organicznego spółki, 

przyczyniając się do zwiększenia liczby rezygnacji abonentów, presji na 

ARPU i wzrostu technicznych wymagań w zakresie dostarczania 

dostępu do szybkiego internetu. Biorąc jednak pod uwagę ograniczone 

zadłużenie i fundamentalny potencjał wzrostu, uważają, że inwestycja 

w spółkę ma uzasadnienie.  
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Ostatnie wydarzenia 
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Komunikat prasowy 
26 kwietnia 2016 r. 

EVOBOX PVR wyróżniony Złotym Medalem MTP 

Podczas tegorocznych targów Poznań Media Expo (25-28.04.2016 r.) najnowszy dekoder produkcji Cyfrowego Polsatu 
– EVOBOX PVR, najnowocześniejszy i najbardziej zaawansowany technologicznie sprzęt satelitarny dostępny w 
ofertach operatorów, został nagrodzony Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich. Innowacyjne 
oprogramowanie dekodera EVOBOX PVR powstało we współpracy z renomowaną firmą ADB. 

Więcej>>http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/evobox-pvr-wyrozniony-zlotym-medalem-mtp 

Komunikat prasowy 
29 kwietnia 2016 r. 
 

Grupa Cyfrowy Polsat laureatem Orła „Rzeczpospolitej” 

Podczas uroczystej gali podsumowującej tegoroczną edycję Listy 500 największych polskich przedsiębiorstw, Grupa 
Kapitałowa Cyfrowy Polsat została uhonorowana statuetką Orła „Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepsza firma 
infrastruktury, handlu i usług niefinansowych.  

Przyjętymi przez Kapitułę kryteriami oceny firm były wskaźniki określające efektywność, stabilność oraz zdolność do 
rozwoju, m.in. rentowność kapitałów własnych, marża EBIDTA, wydajność pracy, wskaźnik oraz zdolność spłaty 
zadłużenia czy dynamika przychodów. 

Eksperci docenili stabilne przychody Grupy, efektywną kontrolę kosztów operacyjnych oraz zakończony proces 
refinansowania zadłużenia. Z sukcesem realizowana jest strategia budowania portfela zintegrowanych usług 
abonamentowych: płatnej telewizji, telefonii komórkowej i dostępu do Internetu w nowoczesnej technologii LTE 
(program smartDOM). Sukces wynikowy Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu doskonale uzupełnia Telewizja Polsat, której 
kanały telewizyjne były w zeszłym roku liderami oglądalności w grupie komercyjnej, a przychody z reklamy 
telewizyjnej i sponsoringu rosły niemal dwa razy szybciej niż rynek TV. 

W tegorocznej, 18. edycji Listy 500 Rzeczpospolitej – prestiżowego zestawienia największych polskich przedsiębiorstw 
– Grupa Cyfrowy Polsat znalazła się na 24 miejscu, awansując o 9 pozycji w stosunku do roku 2014. 

Więcej>>http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/grupa-cyfrowy-polsat-laureatem-orla-rzeczpospolitej 
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-04-25 24,31 24,05 24,28 -0,86% 1 983 

2016-04-26 24,79 24,10 24,68 1,65% 6 089 

2016-04-27 25,08 24,20 24,50 -0,73% 11 010 

2016-04-28 24,50 23,66 24,46 -0,16% 9 874 

2016-04-29 24,49 24,00 24,28 -0,74% 7 562 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

28 kwietnia – 12 maja 2016 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2016 r.  

12 maja 2016 r.  

Publikacja wyników rocznych za I kw. 2016 r.  

Harmonogram publikacji: 

7:00                    Publikacja raportu rocznego w systemie ESPI 

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

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami (Radisson Blu Centrum Hotel, sala Polonia 3, piętro 1,       
                            ul. Grzybowska 24, Warszawa) 

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami 

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami 

Szczegóły telekonferencji: 

Data:                          12 maja 2016 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:      96421126#  

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=135301092
&PIN=96421126 

16 maja 2016 r.  Ipopema/GPW/Auerbach Grayson: Poland Capital Markets Day, Nowy Jork 

9 Biuletyn IR Cyfrowego Polsat Polsatu 25 kwietnia – 1 maja 2016 
 

http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow
http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow
http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow
https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135301092&PIN=96421126
https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135301092&PIN=96421126
https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135301092&PIN=96421126
https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135301092&PIN=96421126
https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135301092&PIN=96421126
https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135301092&PIN=96421126
https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135301092&PIN=96421126
https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135301092&PIN=96421126
https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135301092&PIN=96421126
https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135301092&PIN=96421126

