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Cyfrowa.rp.pl

13 stycznia 2020 r.

Orange i Play: aukcja 5G powinna się zacząć od 248 mln zł
Autor: Urszula Zielińska

Zakończył się etap konsultacji dotyczących pierwszej w Polsce aukcji częstotliwości dla sieci 5G w paśmie 3,4–3,8 GHz.

Według informacji „Rzeczpospolitej” część uczestników konsultacji jest za obniżeniem ceny wyjściowej dla czterech
bloków pasma, które będą wystawione na aukcję.

Regulator zaproponował, aby wadium za blok 80 MHz pasma wyniosło 450 mln zł. Zadaniem P4 i Orange Polska
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wadium powinno wynosić 248 mln zł. W konsekwencji, operatorzy ci
wnioskują o stosowną korektę ceny wywoławczej w aukcji i obniżenie jej z proponowanej kwoty 450 mln zł do 230–248
mln zł (P4) oraz 248 mln zł (Orange).

Jak podaje „Rzeczpospolita”, Orange jest ponadto zdania, że obniżenie ceny wywoławczej mogłoby wiązać się
z podwyższeniem wymogów inwestycyjnych co do liczby uruchomianych stacji bazowych do 0,5 tys., 1,5 tys. i 3 tys.
odpowiednio na koniec 2021, 2023 i 2025 roku (propozycja regulatora to 200 i 500 stacji bazowych na koniec 2023
i 2025 roku).

Aukcja pasma 3,4–3,8 GHz ma się zakończyć najpóźniej w lipcu br., a do końca br. sieć 5G powinna działać przynajmniej
w jednym mieście. Play i Plus (Grupa Cyfrowy Polsat) chcą ją uruchomić na innym paśmie.

Puls Biznesu

13 stycznia 2020 r.

Dyrektor Asseco w zarządzie Polkomtela
Autor: GSU

Rada nadzorcza Polkomtela (Grupa Cyfrowy Polsat) powołała pana Radosława Semkło na stanowisko członka Zarządu
odpowiedzialnego za obszar IT.

Nowy członek zarządu Polkomtela jest od 2010 roku związany z Asseco Poland, gdzie pełni funkcję Dyrektora Pionu
Telekomunikacji i Mediów i nadal będzie pełnił tę funkcję.

Pod koniec 2019 roku Cyfrowy Polsat nabył 22,95% akcji Asseco Poland.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kolejnymi etapami współpracy między obiema firmami ma być podpisanie
porozumienia akcjonariuszy, a następnie uzgodnienie warunków i podpisanie umowy na przeprowadzenie przez Asseco
transformacji systemów informatycznych grupy Polsat.
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Wirtualnemedia.pl

15 stycznia 2020 r.

Polo TV, Eska i Disco Polo Music najchętniej oglądanymi kanałami muzycznymi w 2019 roku
Autor:Michał Kurdupski

Z danych Nielsen Audience Measurement wynika, że w 2019 r. najpopularniejszym kanałem muzycznym było Polo TV
(Grupa Cyfrowy Polsat) z 0,67% udziałem w widowni (+2,77% r/r). Drugie miejsce zajęła Eska TV (Grupa Cyfrowy Polsat)
z udziałem 0.36% (-15% r/r), a trzecie – Disco Polo Music (Grupa Cyfrowy Polsat) z udziałem 0,12% (-17,48% r/r).

Największy wzrost oglądalności osiągnęła w zeszłym roku stacja Eska Rock TV (Grupa Cyfrowy Polsat) – wzrost udziału
o 177,8% r/r do 0,03%.

Parkiet.com

17 stycznia 2020 r.

UOKiK zgodził się na przejęcie Multimediów przez Vectrę. Nie bez warunków
Autor: Urszula Zielińska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) wyraził zgodę na przejęcie spółki Multimedia Polska przez Vectrę.
Vectra jest drugim, a Multimedia Polska trzecim co do wielkości operatorem na polskim rynku telewizji kablowych.

Przejęcie może nastąpić pod warunkiem sprzedaży sieci w 8 miastach, w których udziały uczestników koncentracji są
największe. Ponadto, w kolejnych 13 miastach Vectra ma umożliwić konsumentom zmianę operatora bez ponoszenia
kosztów.

Miejscowości, w których Vectra ma sprzedać sieć własną lub Multimediów, wraz z bazą abonentów, to: Gorzów
Wielkopolski, Kwidzyń, Łowicz, Olsztyn, Ostróda, Pogórze, Pruszcz Gdański i Stargard. Nabywcą ma być niezależny
inwestor, nie związany z grupą kapitałową Vectra, który będzie musiał być zaakceptowany przez UOKIK.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2020-01-13 28,20 27,24 27,54 - 1,43 8,99

2020-01-14 28,32 27,20 28,16 2,25 11,89

2020-01-15 28,38 28,00 28,36 0,71 6,65

2020-01-16 28,82 28,20 28,76 1,41 9,56

2020-01-17 29,10 28,30 28,60 - 0,56 14,45
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27 lutego – 12 marca 
2020 r.

Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2019 r.

12 marca 2020 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

16 – 17 marca 2020 r. PKO BP: CEE Capital Markets Conference - London 2020

30 kwietnia – 14 maja 
2020 r.

Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2020 r.

14 maja 2020 r. Raport kwartalny za I kw. 2020 r.

6 – 20 sierpnia 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r.

20 sierpnia 2020 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.

27 października – 10 
listopada 2020 r.

Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2020 r.

10 listopada 2020 r. Raport kwartalny za III kw. 2020 r.


