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Telko.in 
13 sierpnia 2019 r. 
 

Orange Flex staje się węższy, ale i tańszy 
Autor: Marek Jaślan 

Orange Polska dokonał  zmian we wprowadzonej po raz pierwszy w maju br. usłudze Flex, która umożliwia zakup 
usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aplikacji. 

Liczba planów taryfowych została zmniejszona z 10 do 4. Równocześnie  wzrosły oferowane przez operatora 
pakiety mobilnego Internetu.  

Cena najtańszego planu została obniżona z 31 zł do 25 zł. Obecnie klient wybierający ten plan otrzyma 15 GB 
danych (wcześniej 6 GB). Pozostałe plany w ramach Orange Flex kosztują 30 zł (z pakietem 30 GB), 50 zł (50 GB) 
oraz 80 zł (100 GB). 

Rzeczpospolita 
14 sierpnia 2019 r. 
 

Wysoka kara dla UPC  
Autor: Urszula Zielińska 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na UPC Polska prawie 33 mln zł kary stwierdzając, że operator 
stosował w treści umów i regulaminów tzw. klauzule niedozwolone.   

Regulator wskazał m.in. na brak precyzji w zapisach umożliwiających wprowadzenie w przyszłości podwyżek cen 
dla umów zawartych na czas nieokreślony. Ponadto  zakwestionował arbitralność oceny słuszności wezwania 
obsługi technicznej (co wiąże się z dodatkową opłatą w przypadku nieuznania zasadności wezwania). 

Decyzji UOKiK nie jest prawomocna. Operator zamierza skorzystać z prawa do odwołania.  

Telko.in 
20 sierpnia 2019 r. 
 

3S jest już własnością P4 
Autor: Tomasz Świderek 

P4, operator sieci Play, poinformował o sfinalizowaniu transakcji nabycia spółki 3S, operatora regionalnych sieci 
światłowodowych oraz data center. 

Wartość transakcji wyniosła 96 mln euro (410 mln zł). Wraz z akwizycją P4 przejął także spółki zależne 3S Data 
Center, 3S Fibertech oraz 3S BOX. 
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Parkiet.com 
20 sierpnia 2019 r. 
 

Netia miała 15,53 mln zł zysku netto w II kwartale 2019 r. 
Źródło: ISBNews, gwol 

W drugim kwartale 2019 r. Netia odnotowała 15,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wobec 11,72 mln zł 
zysku rok wcześniej). Zysk EBITDA (wg MSR 17) wyniósł 90,12 mln zł (+9% kw/kw, -3% r/r). Zysk EBITDA (wg MSSF 
16) wyniósł 114,26 mln zł (+7% k/k).  

Skonsolidowane przychody wyniosły 325,65 mln zł  (342,87 mln zł rok wcześniej). Według operatora spadek 
przychodów był przede wszystkim związany z niższą liczbą usług (RGU), w tym zwłaszcza usług opartych o dostęp 
regulowany w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe. Równocześnie Netia 
sukcesywnie zwiększa liczbę usług internetu szerokopasmowego świadczonych na sieciach własnych i usług 
telewizyjnych (13% r/r i 2% kw/kw. W głównych kategoriach produktowych obszaru B2B odnotowano stabilne 
trendy z zakresie tradycyjnych usług telekomunikacyjnych i powrót do pozytywnych trendów dla usług transmisji 
danych i ruchu hurtowego.  

 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-08-12  29,14  28,60  28,80 - 0,96  9,50 

2019-08-13  28,78  27,92  28,28 - 1,81  12,06 

2019-08-14  28,60  27,76  27,90 - 1,34  16,64 

2019-08-16  28,32  26,56  26,76 - 4,09  12,73 

2019-08-19  28,68  27,00  28,00  4,63  15,20 

2019-08-20  28,46  27,72  28,28  1,00  11,24 

2019-08-21  28,76  28,00  28,26 - 0,07  11,78 

2019-08-22  28,60  27,94  28,48  0,78  8,62 

2019-08-23  28,66  27,52  27,86 - 2,18  9,84 
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15 – 29 sierpnia 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2019 r. 

29 sierpnia 2019 r. 

Publikacja wyników za I półrocze 2019 r. 

Harmonogram publikacji: 
7:00  Publikacja raportu półrocznego w systemie ESPI  
8:00  Publikacja raportu półrocznego oraz dodatkowych materiałów 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)  
16:00 Telekonferencja z inwestorami i analitykami  

Szczegóły telekonferencji:  
Data: 29 sierpnia 2019 r.  
Godzina: 16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork)  
Numer telefonu:  +44 207 194 3759 (międzynarodowy)  
  22 583 9021 (Polska)  
Kod telekonferencji:  91092084# 
Telekonferencja odbędzie się w języku angielskim.   
Z myślą o poprawie jakości komunikacji wprowadziliśmy możliwość śledzenia prezentacji podczas telekonferencji 
na dedykowanej platformie. W celu uzyskania dostępu do platformy, należy kliknąć TUTAJ,  a następnie zalogować 
się jako uczestnik telekonferencji podając imię i nazwisko. Kod PIN nie jest wymagany podczas logowania do 
platformy.   
Następnego dnia (30 sierpnia) zapis audio telekonferencji będzie dostępny na stronie korporacyjnej Cyfrowego 
Polsatu pod adresem http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie/prezentacje.  

http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow
https://www.anywhereconference.com/?Conference=418870106&PIN=91092084&UserAudioMode=DATA
http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie/prezentacje
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