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Telko.in 
3 stycznia 2018 r. 

Macquarie dostało zgodę na przejęcie Inei  
Autor: Łukasz Dec  

Firma inwestycyjna Macquarie Group – Macquarie Infrastructure and Real Assets – otrzymała zgodę Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów na przejęcie sieci kablowej Inea – informuje portal telko.in. 

Rozstrzygnięcie wniosku o zgodę zajęło urzędowi niespełna miesiąc. Zgoda na przejęcie jest bezwarunkowa, ponieważ 
transakcja nie ma związku z koncentracją na tzw. rynku właściwym – nabywca nie dysponuje bowiem żadnymi innymi 
aktywami telekomunikacyjnymi w Polsce. 

Zgoda UOKiK oznacza wejście w życie umowy inwestycyjnej. Macquarie kupuje 100% akcji Inei przy czym prezes zarządu 
Janusz Kosiński i inni założyciele zainwestują w mniejszościowy pakiet i pozostaną inwestorami sieci. 

Rzeczpospolita 
4 stycznia 2018 r. 

 

Chcę dobrze wyjść z progu 
Wywiad z Marcinem Cichym przeprowadziła Urszula Zielińska 

W rozmowie z Rzeczpospolitą Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, mówił m.in. o zrealizowanych 
celach na 2017. UKE opracowało zasady wdrożenia mechanizmu monitorowania jakości Internetu, niebawem ogłosi 
konkurs na dostawcę narzędzia, które ma zostać udostępnione w drugiej połowie roku. 

UKE opracował listę poprawek do prawa telekomunikacyjnego, które dawałyby Prezesowi UKE m.in. możliwość 
dokonywania refarmingu częstotliwości z urzędu. Ma to związek m.in. z przeciągającym się reshafflingiem w paśmie 900 
MHz i 1800 MHz. UKE zaproponował również kilka innych zmian prawa, które czekają na podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

Cichy przyznaje, że uwolnienie pasma 700 MHz dla sieci 5G komplikują bezowocne negocjacje z Rosją w sprawie migracji 
telewizji DVB-T. UKE rozważa opcjonalne, równoległe dystrybucje pasma z zakresów 2,3-2,4 GHz, 3,4-3,8 GHz, czy 
powyżej 20 GHz na potrzeby technologii 5G. Podkreśla jednocześnie, że w tym celu niezbędna jest nowelizacja prawa 
telekomunikacyjnego. 
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W innej wersji tego wywiadu, opublikowanej na łamach dziennika Parkiet, Marcin Cichy mówi o toczących się 
negocjacjach z operatorami mobilnymi w sprawie dopłat do usług roamingowych. Wskazuje na przypadki, kiedy 
telekomy zawyżały deklarowane przez siebie straty w celu uzyskania wyższych dopłat. UKE sygnalizuje na poziomie 
europejskim problemy polskich operatorów, szczególnie MVNO, i działa na rzecz przyspieszenia obniżki hurtowych 
stawek roamingowych. Jest to istotne ze względu na przyszłe inwestycje w technologię 5G oraz obniżenie hurtowych 
stawek FTR (pobieranych przez sieci stacjonarne za kończenie połączeń) i detalicznych cen połączeń międzynarodowych. 

pb.pl 
7 stycznia 2018 r. 

 

Polskie 5G nabiera kształtów 
Autor: Marcel Zatoński  

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje publiczne „Strategii 5G dla Polski”, które mają potrwać do 11 lutego. 
„Strategia nie przewiduje finansowania z budżetu państwa budowy sieci 5G, przewiduje natomiast działania 
administracji publicznej w celu stworzenia odpowiedniej polityki i otoczenia prawnego w celu wsparcia efektywnego 
wdrożenia sieci 5G” — głosi dokument. Nim inwestycje będą mogły ruszyć, politycy muszą stworzyć dla nich ramy 
legislacyjne.  

W tym roku resort cyfryzacji chce modyfikować przepisy, by usprawnić proces inwestycyjny i zmniejszyć jego koszty, 
m.in. rozszerzając telekomom dostęp do nieruchomości. Drażliwą kwestią mogą okazać się limity środowiskowe, 
dotyczące pola elektrycznego, ograniczające możliwość stawiania nowych nadajników głównie w dużych miastach. 
Wdrożenie 5G będzie też wymagało udostępnienia operatorom nowych częstotliwości. Kluczowe będzie pasmo 700 
MHz, którego uwolnienie na potrzeby tej sieci będzie wymagało porozumienia z sąsiednimi krajami. 

Strategia przewiduje, że już w 2020 r. sieć 5G będzie pilotażowo działała na zasadach komercyjnych w jednym dużym 
mieście w Polsce. Do 2025 r. sieć ma działać we wszystkich dużych miastach i wzdłuż głównych szlaków transportowych. 
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(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-01-01 - - - - - 

2018-01-02 - - - - - 

2018-01-03 24,94 23,92 24,18 -2,74% 9,23 

2018-01-04 24,60 23,84 24,08 -0,41% 18,45 

2018-01-05 24,30 24,02 24,10 0,08% 7,22 

Akcje Cyfrowego Polsatu 

4 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu                            2 – 7 stycznia 2018  
 
 



Kalendarz inwestora 

9 stycznia 2018 r.  CPS: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

8 – 22 marca 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2017 r 

22 marca 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. 
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