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Parkiet 

4 czerwca 2018 r.  

 

Premium Mobile ma 100 tysięcy kart SIM 
Autor: Urszula Zielińska 

Premium Mobile, wirtualny operator mobilny (MVNO) korzystający z sieci Polkomtelu, ma ponad 100 tys. użytkowników – 
mówi „Parkietowi" Dariusz Chlastawa, wiceprezes Premium Mobile. Zakłada, że po podpisaniu umowy inwestycyjnej z 
grupą Cyfrowy Polsat w 2017 r. spółka będzie budowała bazę abonentów w dotychczasowym tempie. Według niego 
zasada roam like at home nie miała dużego znaczenia dla wyniku firmy, ponieważ zastosowała ona dodatkowe opłaty. 
Podobnie było też w przypadku Virgin Mobile, której opcję zakupu ma Play. 

Virgin i 13 innych firm korzystają z sieci Play, co daje mu pierwsze miejsce pod tym względem w kraju. Numerem dwa jest 
Cyfrowy Polsat, któremu liczba partnerów MVNO w 2017 r. urosła o 30% (ale nie podaje do ilu). 

Udział MVNO w polskim rynku jest słabo zbadany. Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej i czterech dużych sieci 
wskazują, że w końcu 2017 r. MVNO obsługiwali 800 tys. kart SIM, czyli 1,5% wszystkich. 

 

parkiet.com 

5 czerwca 2018 r.  

 

Grupa Cyfrowy Polsat zaczyna sprzedaż usług Netii 
Autor: Urszula Zielińska 

Od 18 czerwca usługi Netii będą dostępne w pierwszych, wybranych 181 punktach sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Plusa. 
Usługi przejętego niedawno stacjonarnego operatora staną się wówczas elementem programu rabatowego smartDOM, ale 
będą sprzedawane również osobno. Lista POS-ów, w których dostępna będzie rozszerzona oferta ma zostać udostępniona 
za dwa tygodnie. 

Wspólna oferta grupy budowana pod parasolem smartDOM obejmie trzy główne usługi Netii: stacjonarny dostęp do 
Internetu, przede wszystkim w technologiach światłowodowych, usługi telewizyjne po IP oraz telefonię stacjonarną. 
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biznes.gazetaprawna.pl 

5 czerwca 2018 r. 

 

Polsat kupuje na potęgę. Ostatnio Superstację 
Autor: Elżbieta Rutkowska 

Zygmunt Solorz koncentruje w swoim ręku coraz większą część polskiego rynku medialnego. Teraz Telewizja Polsat 
przejęła nadający od 12 lat kanał Superstacja, w którym Solorz miał dotychczas kilkanaście procent udziałów – za 
pośrednictwem swojej cypryjskiej spółki Karswell. Większość należała do firmy Ster, związanej z Heronimem Rutą. 

W Grupie Polsat są więc już trzy kanały informacyjne: główny Polsat News, utrzymana w lżejszej formule Superstacja i 
niszowy Polsat News 2.  

Intensywne zakupy medialne Solorza trwają od końca ub.r. Wtedy to przyłączył do Grupy Polsat stacje muzyczne 
kupione od ZPR Media (Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, Polo TV i Vox Music TV). Umowa na 103 mln zł 
obejmowała też 34% udziałów w naziemnych telewizjach Fokus TV i Nowa TV. 

 

telko.in 

7 czerwca 2018 r. 

 

Szybsza zmiana prezesa P4 
Autor: Tomasz Świderek 

Jean-Marc Harion zasiądzie w fotelu prezesa P4, operatora sieci Play 1 lipca, czyli o miesiąc wcześniej niż 
zapowiadano ogłaszając w kwietniu, że zastąpi na tym stanowisku Joergena Bang-Jensena. Spółka poinformowała, że 
Jean-Marc Harion został zwolniony z pełnienia obowiązków w Orange Egypt wcześniej niż zakładano. 
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Parkiet 

8 czerwca 2018 r. 

 

Główny akcjonariusz uważa, że ten rok dla Playa jest specyficzny 
Autor: Urszula Zielińska 

Trzymamy się długoterminowej strategii zakładającej zrównoważenie wydatków inwestycyjnych, gotówkowych 
przepływów finansowych i wypłaty dywidendy – powiedział dziennikowi „Parkiet” Ioannis Karagiannis, szef rady 
dyrektorów Play Communications z ramienia Olympia Development, dodając, że wierzy w strategię czysto mobilnego 
operatora. 

Podkreślił, że ten rok jest dla Playa wyjątkowy z uwagi na dodatkowe koszty związane z roamingiem krajowym i na 
terenie UE, ale mimo to w pierwszym kwartale 2018 r. spółka rosła pod względem przychodów, inwestowała w 
rozwój infrastruktury i obniżała wskaźnik zadłużenia do EBITDA.  

Karagiannis podtrzymał zapowiedź jednocyfrowego tempa wzrostu przychodów w 2018 r. Powiedział, że marża 
EBITDA „będzie niemal stabilna” w tym roku, a dłuższym terminie będzie stopniowo rosła. Po nowym prezesie spółki, 
Jeanie-Marcu Harionie, spodziewa się świeżego spojrzenia i nowych inicjatyw operacyjnych.  

Dodał, że spółka nie widzi potrzeby zmiany polityki dywidendowej a intencją Playa jest wypłata w 2019 roku 
dywidendy na podobnym poziomie, co w tym roku.  

 

Telko.in 

7 czerwca 2018 r. 

 

W Unii będą maksymalne ceny rozmów międzynarodowych 
Autor: Tomasz Świderek 

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły polityczne porozumienie w sprawie proponowanego przez 
Komisję Europejską Kodeksu Łączności Elektronicznej, który ma zastąpić obecne przepisy regulujące branżę. Jednym z 
uzgodnień jest wprowadzenie cen maksymalnych połączeń międzynarodowych. 

W zamyśle Komisji Kodeks ma przyspieszyć inwestycje w sieci wysokiej przepustowości (m.in. 5G i FTTH) w krajach 
Unii, także na obszarach niezurbanizowanych. Zgodnie z uzgodnieniami częstotliwości 5G mają trafić w ręce 
operatorów do 2020 r., zaś rezerwacje mają być w praktyce 20-letnie (15 lat plus możliwość przedłużenie o kolejne 
pięć lat).  
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Kodeks wprowadzić ma też nowe reguły dotyczące współinwestowania w sieci oraz zasady dostępu hurtowego. 
Konsumentom ma przynieść lepsze i tańsze usługi. 

W części konsumenckiej uzgodniono m.in., że cena połączeń międzynarodowych w obrębie Unii nie będzie wyższa niż 
19 eurocentów za minutę, zaś cena międzynarodowego SMS nie będzie przekraczać 6 eurocentów. Dziś – według 
reprezentującej konsumentów organizacji European Consumer Organisation (BEUC) – minuta międzynarodowej 
rozmowy wewnątrzunijnej kosztuje – w zależności od kraju – od 5 eurocentów do 80 eurocentów. 
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4 czerwca 2018 r. 

 

Netia w sieci sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Plusa 

Usługi Netii z rabatem smartDOM dla klientów Cyfrowego Polsatu i Plusa! 

Od 18 czerwca, usługi Netii będą dostępne w sieci sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Plusa. Grupa Cyfrowy Polsat 
konsekwentnie realizuje strategię rozwoju usług zintegrowanych dla domu, dołączając kolejne produkty. Tym razem są 
to usługi Netii, które klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu będą mogli nabyć z rabatem smartDOM: szybki, stacjonarny 
dostęp do Internetu, przede wszystkim w technologiach światłowodowych, oraz działające na jego bazie usługi 
telewizyjne, jak również usługi telefonii stacjonarnej. 

Dostępne będą cztery warianty ofert Netii z rabatem smartDOM w różnych konfiguracjach: 

• Internet stacjonarny - trzy opcje prędkości: do 100 Mb/s, do 300 Mb/s oraz do 900 Mb/s. 

• Internet stacjonarny + telewizja - trzy wyżej wymienione opcje dostępu do Internetu z dwoma pakietami 
telewizyjnymi do wyboru: TV Standard (115 kanałów telewizyjnych, w tym 60 HD) lub TV Super (157 kanałów 
telewizyjnych, w tym 87 HD). 

• Internet stacjonarny + telefon stacjonarny - oferta internetowa wraz z telefonem stacjonarnym w opcji 100 minut w 
abonamencie lub bez limitu. 

• Internet stacjonarny + telewizja internetowa + telefon stacjonarny – do wyboru wszystkie powyższe usługi. 

Rabat smartDOM 10 zł naliczany jest niezależnie od tego, czy klient wybierze jedną usługę, czy „paczkę usług”. 

Oferta Netii prezentowana w punktach sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu będzie też dostępna dla nowych klientów, 
którzy nie posiadają usług w Grupie Cyfrowy Polsat. Każdy klient będzie mógł nabyć wspomniane wcześniej cztery 
warianty oferty Netii w abonamencie standardowym, czyli bez rabatu smartDOM. 

Po dołączeniu usług Netii z rabatem smartDOM klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu będą mogli łączyć aż trzynaście 
produktów: telewizję (satelitarną, cyfrową telewizję naziemną, internetową), telefonię (komórkową oraz stacjonarną), 
Internet LTE Plus Advanced, Internet światłowodowy Netii, usługi bankowe PlusBank, energię elektryczną, gaz, 
ubezpieczenia ERGO Hestia, sprzęt AGD oraz monitoring pomieszczeń. 

Więcej>> 
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http://grupapolsat.pl/pl/archive/netia-w-sieci-sprzedazy-cyfrowego-polsatu-plusa-uslugi-netii-z-rabatem-smartdom-dla-klientow


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-06-04 25,46 24,82 24,90 -0,60 10,70 

2018-06-05 25,48 24,52 25,36 2,18 12,82 

2018-06-06 25,18 24,60 24,98 -1,50 11,57 

2018-06-07 25,14 23,62 24,26 -2,88 16,28 

2018-06-08 24,40 23,76 23,82 -1,81 16,71 

Akcje Cyfrowego Polsatu 

7 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu                            4 – 10 czerwca 2018 
 
 



Kalendarz inwestora 

28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

9 – 23 sierpnia 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2018 r. 

23 sierpnia 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. 

25 października – 8 listopada 
2018 r.  

Okres zamknięty przed publikacją wyników  za III kwartał 2018 r. 

8 listopada 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 
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