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Telko.in 
1 października 2018 r. 
 

UKE obniża stawkę WLR do 18,82 zł 
Autor: Marek Jaślan 

Urząd Komisji Elektronicznej obniżył wysokość opłaty hurtowej za usługę WLR, dzięki której operatorzy alternatywni 
mogą świadczyć usługi głosowe w sieci Orange.  

Dotychczasowa opłata w wysokości 20,05 zł została obniżona do poziomu 18,82 zł.  

Telko.in 
2 października 2018 r. 
 

T-Mobile z 6 tys. stacji bazowych z agregacją pasma 
Autor: Stefan Kaczmarek 

T-Mobile poinformował, że posiada 6.002 stacji sieci mobilnej z agregacją pasma. Połowa z nich oferuje agregację 
dwóch pasm, co pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 220 Mb/s.  

Na ponad 780 stacjach zastosowana została agregacja 4 pasm (800, 1800, 2100 i 2600 MHz), gdzie maksymalne 
nominalne prędkości wynoszą do 590 Mb/s. 

 

Rzeczpospolita 
4 października 2018 r. 
 

Polskie 5G: czas na dyskusję 
Autor: Urszula Zielińska 

Podczas debaty zorganizowanej przez DNB Bank Polska rozmawiano o głównych trendach na rynku telekomunikacji,  
w tym o konwergencji i technologii 5G.  

Między innymi, przytoczono szacunki dotyczące kosztu sieci 5G w Europie, które wynoszą ok. 500 mld euro przy 
przychodach operatorów szacowanych na 225 mld euro. W związku z tym postawiono pytanie, czy budowanie sieci 5G 
i jej posiadanie to strategiczna przewaga firmy, biorąc pod uwagę wysokie nakłady potrzebne do jej stworzenia.  
Drugie pytanie, to czy zapewnienie dostępu hurtowego do sieci 5G nie jest sposobem na rozwiązanie tego problemu.  



Przegląd prasy 

3 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu  1 – 7 października 2018 
 
 

Według przedstawiciela firmy Exatel, technologia 5G zmieni rzeczywistość w perspektywie 2020-2030 roku. Operator 
proponuje budowę sieci 5G zarządzanej przez operatora hurtowego i podaje przykłady współpracy operatorów przy 
budowie sieci 5G w innych krajach (Meksyk, USA, Chiny). Według niego finansowanie budowy sieci 5G miałoby się 
rozłożyć między partnera publicznego i partnerów prywatnych, a Exatel mógłby być hurtowym operatorem takiej sieci.  

Sieci 5G mają pozwolić operatorom na konwergencję wyższego rzędu. – Chyba najciekawszym obszarem konwergencji 
jest współpraca operatorów z innymi branżami – mówił Tomasz Muda, dyrektor departamentu technologii sieciowych 
w Polkomtelu. Operator wiąże nadzieje z możliwością „ciecią sieci na plastry” (ang. network slicing), które 
umożliwiłoby zapewnienie usług różnej jakości różnym klientom za pomocą jednego nadajnika. Według 
przedstawiciela operatora, aby sieć nowej generacji mogła być tak wykorzystana potrzebna będzie też zmiana sposobu 
regulacji rynku.  

 

Parkiet 
5 października 2018 r. 
 

Grupa Plus na plusie 
Autor: Urszula Zielińska 

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w III kwartale br. operatora zmieniło prawie 449,6 tys. numerów 
telefonii mobilnej. To wynik o 15% niższy niż w poprzednim roku, co może być spowodowane efektem tzw. wysokiej 
bazy.  

Najlepszy wynik przenoszenia numerów komórkowych w III kw. br. należy do Premium Mobile (+15,67 tys.), natomiast 
na drugim biegunie znalazł się Orange Polska (-23,96 tys.). 

Grupa Cyfrowy Polsat była w III kw. br. liderem przenosin z wynikiem ponad 18 tys. pozyskanych numerów 
komórkowych. W tym sieć mobilna Plus pozyskała 10,85 tys. numerów, spółki z grupy Netii prawie 3,2 tys. numerów,  
a Aero2 4,54 tys. numerów. 

Dodatni bilans (+140 SIMów) miał T-Mobile Polska.  

P4, operator sieci Play, odnotował wynik ujemny (-22,47 tys.). 
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Raport bieżący  30/2018 
4 października 2018 r. 
 

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 31 października 2018 roku oraz 
treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.  

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu 
spółek handlowych, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 31 
października 2018 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. 

Porządek obrad:               

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie. 
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 października 2018 roku, przygotowane 
zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych; 

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 
dzień 31 października 2018 roku; 

Plan połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Cyfrowym Polsatem Trade Marks Sp. z o.o. 

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej 
Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia 
– Materiały. 

 

http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/cps_ogloszenie_o_zwolaniu_nwza_20181031.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/cps_projekty_uchwal_wza_20181031.pdf
http://www.grupapolsat.pl/sites/default/files/plan_polaczenia.pdf
http://www.grupapolsat.pl/
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Komunikat prasowy 
2 października 2018 r. 

Wystartowało nowe studio „Wydarzeń” i Polsat News 

Studio „Wydarzeń” i Polsat News powstawało od lipca. Gruntownej modernizacji poddano przestrzeń studyjną, 
całość multimediów wyświetlających grafikę oprawową oraz infografiki. Wprowadzono również w pełni 
zautomatyzowaną pracę kamer studyjnych. Studio zostało wyposażone w nową ścianę wizyjną w technologii LED o 
rozmiarach 13,5 m 2,16 m (plamka 1,5mm). Rozmiar ściany i jej rozdzielczość pozwalają na wyświetlanie 2 sygnałów 
jakości 4K. Ściana wizyjna obsługuje sygnał HDR (High Dynamic Range), co daje możliwość pokazywania krystalicznie 
czystych obrazów i wyrazistych kolorów. 

Cieszę się, że możemy zaprezentować wszystkim nasze nowe studio, z którego wraz z początkiem października będą 
transmitowane „Wydarzenia” oraz programy Polsat News. W przeciągu niecałych trzech miesięcy przygotowaliśmy 
przestrzeń, która odpowiada najnowszym standardom i wykorzystuje najnowocześniejszych technologiom 
dostępnym na rynku. To także pierwszy etap dłuższego procesu modernizacji, którego finalnym efektem ma być w 
pełni zautomatyzowana reżyserka studia, która byłaby pierwszą tego typu w Polsce – mówi Marcin Zdanowicz, 
Zastępca Dyrektora Pionu Realizacji w Telewizji Polsat. 

Czytaj więcej>> 

 

Nagrody i wyróżnienia 
2 października 2018 r. 
 

Katarzyna Ostap-Tomann Dyrektorem Finansowym Roku 

2 października 2018 roku, podczas uroczystej gali Kongresu Dyrektorów Finansowych w warszawskim hotelu 
InterContinental, odbył się finał XIII edycji Konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Prestiżową nagrodę w branży 
finansowej - tytuł Dyrektora Finansowego Roku w kategorii Dużych Przedsiębiorstw otrzymała Katarzyna Ostap-
Tomann – Członkini Zarządu ds. Finansowych w Cyfrowym Polsacie, Polkomtelu i Telewizji Polsat.  

Plebiscyt promuje i wyróżnia osoby zarządzające finansami przedsiębiorstw, które cechują się profesjonalizmem, 
etyką, skutecznością w działaniu oraz stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wymierną wartość firmy. 

Organizatorami Konkursu Dyrektor Finansowy Roku są: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 
Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych oraz Euler Hermes. 

http://grupapolsat.pl/pl/archive/wystartowalo-nowe-studio-wydarzen-polsat-news


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-10-01 22,56 22,00 22,16 -0,36 7,67 

2018-10-02 22,32 21,96 22,32 0,72 7,49 

2018-10-03 22,44 22,16 22,16 -0,72 4,77 

2018-10-04 22,34 22,04 22,34 0,81 10,53 

2018-10-05 23,14 22,14 23,06 3,22 24,97 
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Kalendarz inwestora 

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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10 października 2018 r.  Erste Group Investor Conference 2018, Stegersbach 

24 października  Media & Rozrywka - konferencja Haitong, Warszawa 

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. 

12 – 13 listopada 2018 r.  Goldman Sachs Tenth Annual CEEMEA One-on-One Conference, Londyn 

27 – 28 listopada 2018 r.  UBS, Global Emerging Markets One-on-One Conference, Nowy Jork 

4 – 5 grudnia 2018 r. WOOD’s Winter Wonderland – EME Conference in Prague 
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