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Parkiet 
3 września 2019 r. 
 
 

Premier i wiceprezydent USA podpisali deklarację o sieciach 5G  
Autor: Urszula Zielińska 

Premier Mateusz Morawiecki i odwiedzający Polskę wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Michael Pence podpisali 
deklarację dotyczącą 5G. 

Oba kraje wyraziły w niej intencję zacieśnienia współpracy w powyższym zakresie oraz opowiedziały się za tzw. 
Propozycjami Praskimi.   

W deklaracji stwierdzono, m.in.: „Polska i Stany Zjednoczone opowiadają się za Propozycjami Praskimi, za 
oświadczeniem przewodniczącego Praskiej Konferencji nt. Bezpieczeństwa 5G, które są ważnym krokiem  
w kierunku wypracowania wspólnego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G oraz zapewnienia bezpiecznego  
i dynamicznego rozwoju ekosystemu 5G. (…) Propozycje Praskie podkreślają potrzebę konstruowania sieci 5G na 
bazie wolnej i uczciwej konkurencji, przejrzystości i rządów prawa. Polska i Stany Zjednoczone zaznaczają,  
że w ramach tego zdecydowanego i wszechstronnego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G niezbędna jest uważna 
i kompletna ocena komponentów i producentów oprogramowania”.  

 

Puls Biznesu 
3 września 2019 r. 
 

Prezes UKE: myślę, że nie dojdzie do wyłączania kogokolwiek z rozwoju 5G 
Źródło: PAP 

W wypowiedzi podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej stwierdził,  
że nie sądzi, aby z rozwoju technologii 5G w Polsce została wyłączona jakąkolwiek przychodzącą z rynku 
infrastruktura. Ocenił, że fakt ten przełożyłby się m.in. na wzrost kosztów. 

„Myślę, że umowa (polsko-amerykańska deklaracja ws. bezpieczeństwa sieci 5G – PAP) jest dość zrównoważona"  
- ocenił prezes UKE. "Jeśli chodzi o takie wyłączanie infrastruktur przychodzących z rynku myślę, że do tego nie 
dojdzie, nie wierzę, że coś takiego jest możliwe. Jeżeli postanowilibyśmy coś takiego zrobić, to np. 5G byłoby 
produktem bardzo wysokokosztowym, skierowanym do wybranych grup społecznych” - zaznaczył. 
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Money.pl 
4 września 2019 r. 
 

Akcjonariusze Play sprzedają do 9,08% akcji w trybie przyspieszonym  
Źródło: ISBNews 

Kenbourne i Tollerton, posiadacze odpowiednio 30,04% i 29,14% akcji Play Communications, właściciela sieci 
komórkowej Play, ogłosili rozpoczęcie przyspieszonego plasowania akcji operatora stanowiących do 9,08% kapitału 
i głosów. 

Zakładając, że proces w pełni się powiedzie, Kenbourne zmniejszy swoje zaangażowanie w Play Communications 
do 25,43%, a Tollerton do 24,67%.  

Rzeczpospolita 
6 września 2019 r. 
 
 

Analitycy: aukcja 5G da 4,3 mld zł  
Autor: Urszula Zielińska 

Zdaniem biur maklerskich ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” wpływy z zaplanowanej na 2020 rok aukcji pasma 
5G (tzw. pasmo C z zakresu 3,4-3,8 GHz) mogą być wyższe niż oczekiwania państwa (1–1,5 mld zł). 

Średnia założeń siedmiu biur maklerskich, które ankietowała gazeta, to 4,3 mld zł, czyli 1,07 mld zł na każdego  
z operatorów, przy założeniu, że wszyscy wezmą udział w aukcji 5G w przyszłym roku, oraz że do wzięcia będą 
cztery bloki po 80 megaherców każdy. 

Rozpiętość kwot zakładanych przez ankietowane biura maklerskie waha się od 3,2 mln zł (Raiffeisen Centrobank) 
do 6 mld zł (Santander). 

PAP 
10 września 2019 r. 
 

Resort cyfryzacji pracuje nad koncepcją hurtowego operatora pasma 700 MHz 
Autor: kuc/ gor/ 

Zgodnie z programem wyborczym PiS do końca 2023 roku w większości miast ma działać sieć 5G, a kontrolę nad 
siecią ma pełnić polska firma. 

"Pracujemy z operatorami nad takim pomysłem, żeby pasmo 700 MHz było zarządzane przez jednego, polskiego 
operatora i dystrybuowane hurtowo" - powiedział Minister Cyfryzacji. 

Pytany o to, która firma mogłaby zostać operatorem pasma 700 MHz, minister powiedział: "Jesteśmy w trakcie 
prac i nie chciałbym zdradzać szczegółów". 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-09-02  29,54  28,62  28,96 - 0,48  8,49 

2019-09-04  29,12  28,34  28,50 - 1,59  26,17 

2019-09-05  28,80  27,24  27,70 - 2,81  20,82 

2019-09-06  28,44  27,76  28,04  1,23  13,62 

2019-09-09  28,92  27,88  28,54  1,78  9,37 

2019-09-10  28,74  27,88  28,62  0,28  13,44 
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1 października 2019 r. Wypłata dywidendy  - II transza 

24 października – 7 listopada 
2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2019 r. 

7 listopada 2019 r. Raport kwartalny za III kw. 2019 . 
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