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Puls Biznesu

19 stycznia 2020 r.

Netia kupuje centrum danych Onetu
Autor: Marcel Zatoński

Netia kupiła od Ringier Axel Springer Polska (RASP) duże centrum danych w Krakowie, które było wykorzystywane przez
internetową grupę Onet.

Jak powiedział rzecznik Netii, transakcja jest naturalną konsekwencją realizowanej z dużym powodzeniem od trzech lat
strategii NetiaNext, czyli świadczenia zaawansowanych rozwiązań ICT. Na południu Polski operator nie posiadał
dotychczas większego obiektu, tymczasem w centrum kraju ma już trzy data center, które są komercyjnym sukcesem.
Zdaniem Netii centrum w Krakowie jest dobrą bazą do dalszego zwiększania liczby klientów usług NetiaNext na południu
kraju.

Onet jest w trakcie przenoszenia swoich systemów do rozwiązania chmurowego. Do czasu ukończenia migracji
produktów i serwisów będzie korzystać z zasobów data center nabytego ostatnio przez Netię jako jej partner.

Centrum danych w Krakowie zostało uruchomione w 2009 roku. Jego budowa kosztowała blisko 70 mln zł. Ma ponad
1000 m kw. powierzchni, co na polskim rynku czyni go jednym z największych tego typu obiektów. Łączna powierzchnia
polskich data center to około 100 tys. m kw., z czego ponad 50 proc. znajduje się w Warszawie i okolicach.

Według firmy konsultingowej Audytel wartość rynku data center w Polsce wyniosła w ubiegłym roku 1,84 mld zł, a jego
prognozowana wielkość ma wzrosnąć do 2023 roku do 2,1 mld zł.

Parkiet

21 stycznia 2020 r.

Analitycy widzą cenowe ruchy w Cyfrowym Polsacie
Autor: Urszula Zielińska

Polscy operatorzy mobilni Orange, Play i T-Mobile wprowadzili w trakcie 2019 roku podwyżki cen w ofertach dla firm
i klientów indywidualnych.

W połowie stycznia analitycy zauważyli pierwsze zmiany w cennikach operatora sieci Plus (Grupa Cyfrowy Polsat).

Według biura maklerskiego Wood & Co Grupa Cyfrowego Polsatu – podobnie jak pozostałe telekomy – zaczęła myśleć
o strategii „więcej za więcej”. Analityk zauważył, że w końcu 2019 roku w ofercie multiSIM sieci komórkowej Plus

wprowadzona została zmiana polegająca na usunięciu do tej pory najtańszego pakietu dwóch kart SIM.
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Obecnie w najtańszej wersji za jedną kartę SIM trzeba zapłacić 37,5 zł (na każdą przypada 12 GB internetu). Poprzednio
było to 22,5 zł na kartę z 2 GB internetu. Z kolei najtańszy zestaw trzech kart SIM w Plusie to koszt 33,3 zł za kartę.
Wcześniejszej było to 20 zł na kartę.

Analityk biura maklerskiego Ipopema jest z kolei zdania, że zmiana polegająca na wycofaniu przez Plusa wariantu zakupu
więcej niż jednej karty SIM przy podpisywaniu umowy o najtańszy abonament jest niewielka i nie pasuje do ruchów
konkurentów (Orange i Play). Nie wyklucza on przy tym, że Cyfrowy Polsat przyjął taktykę małych kroków i może
wprowadzać w przyszłości kolejne zmiany.

Money.pl

24 stycznia 2020 r.

Orange nie wyklucza pozyskania partnera dla sieci światłowodowej w Polsce
Źródło: ISBNews

Podczas prezentacji europejskiej strategii Engage 2025, wiceprezes Grupy Orange pan Ramon Fernandez powiedział, że
grupa będzie badać możliwości uwalniania wartości z posiadanej infrastruktury we wszystkich krajach Europy, gdzie jest
obecna i nie wyklucza pozyskania w Polsce partnera dla sieci światłowodowej.

Strategia Grupy Orange zakłada, że firmy zależne w poszczególnych krajach będą powoływać lokalne spółki zarządzające
masztami (tzw. TowerCo). Do końca 2020 roku TowerCo Orange mają rozpocząć działalność operacyjną we Francji
i w Hiszpanii.

W Polsce Orange Polska posiada ok. 5,2 tys. masztów, którymi zarządza powołana wspólnie z T-Mobile Polska firma
Networks!. W związku z tym, TowerCo nie jest kluczowe dla Orange Polska, ale operator może szukać możliwości
"uwalniania wartości z infrastruktury" w Polsce w innych obszarach, takich jak na przykład sieć światłowodowa FTTH.

"Chcemy kontynuować rollout sieci światłowodowej m.in. w Polsce, nawet ponad plan i rozważymy możliwości
lewarowania jej rozbudowy poprzez opcję pozyskania partnerów zewnętrznych, czy to operatorów, czy inwestorów
finansowych" - dodał COO Europe w Orange Group pan Jean-Marc Vignolles.
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Money.pl

24 stycznia 2020 r.

Orange oczekuje, że zasięg światłowodu w Polsce sięgnie 5 mln gosp. dom. w 2020
Źródło: ISBNews

Wiceprezes Grupy Orange pan Ramon Fernandez poinformował podczas prezentacji europejskiej strategii Engage 2025,
że sieć światłowodowa Orange Polska ma objąć zasięgiem łącznie 5 mln gospodarstw domowych do końca 2020 roku.

"Fiber to jeden z kluczowych elementów strategii Orange Polska wspierający wzrost tej firmy, umocnienie oferty
i przyszłych usług 5G" - powiedział.

Strategia grupy zmierza w kierunku operatora platformy multiusług dla gospodarstwa domowego wspieranego
dodatkowo ofertą smarthome.

Pod koniec 2019 roku dostęp do sieci światłowodowej Orange w Polsce miały ponad 4 mln gospodarstw domowych
i firm. Liczba klientów światłowodu w listopadzie 2019 roku przekroczyła 0,5 mln.

Oprócz inwestycji własnych Orange Polska wykorzystuje sieci światłowodowe innych operatorów oraz bierze udział
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Od początku trwania POPC w zasięgu światłowodu znalazło się 37 tys.
domów i firm, głównie w obszarach tzw. białych plam.

Biznes.pap.pl

22 stycznia 2020 r.

UOKiK nałożył na Polkomtel 50,6 mln zł kary
Autor: seb/ gor/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) uznał, że Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów
i nałożył na spółkę 50,6 mln zł kary za pobieranie dodatkowej opłaty za tzw. video streaming (oglądanie treści
multimedialnych czy słuchanie radia on-line) w przypadku konsumentów z wykupionym dostępem do Internetu (opłata
wynosiła 40 groszy za minutę transmisji).

Zdaniem UOKIK, abonenci powinni mieć dostęp do wszystkich portali w ramach posiadanego pakietu.

Ponadto, według UOKiK dodatkowe opłaty nie były wyjaśnione na fakturze, co wprowadzało konsumentów w błąd.

„Praktyka ta była stosowana od 2013 r. do 2017 r. i została zaniechana" - napisano w komunikacie.

UOKiK poinformował, że jego decyzja nie jest prawomocna, operator może się od niej odwołać do sądu.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2020-01-20 29,00 28,32 28,84 0,84 5,70

2020-01-21 28,78 27,90 28,74 - 0,35 5,74

2020-01-22 28,98 27,40 27,80 - 3,27 9,67

2020-01-23 27,90 27,06 27,40 - 1,44 5,34

2020-01-24 27,70 27,24 27,40 0,00 10,60
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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

25 – 26  marca 2020 r. WOOD's 2020 EME NYC Conference

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.


