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Money.pl
31 stycznia 2020 r.

Cyfrowy Polsat: Program SmartDOM ma ponad 2 mln klientów
Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat poinformował, że smartDOM - wspólny program Plusa i Cyfrowego Polsatu - jest największym w Polsce
programem oferującym usługi łączone dla domu i rodziny. Korzysta z niego już ponad 2 mln klientów, a łączna liczba
posiadanych przez nich usług to ponad 6 milionów. Ponad połowa wszystkich korzystających z programu to osoby
między 31 a 50 rokiem życia.

Program smartDOM wystartował w 2014 roku pod hasłem "Oszczędzanie przez dodawanie". Dzięki łączeniu usług Plusa
i Cyfrowego Polsatu klienci programu mogą płacić mniej za swoje rachunki i generować oszczędności. Program zaczynał
od trzech podstawowych usług - telewizji, internetu i telefonu. Dzisiaj smartDOM oferuje takie usługi jak telewizja
satelitarna, kablowa w technologii IPTV i naziemna cyfrowa, internet mobilny i domowy LTE oraz Plus Światłowód, Plus
Abonament, telefon stacjonarny, ubezpieczenia, prąd, gaz czy monitoring.

Wirtualnemedia.pl

3 lutego 2020 r.

Ministerstwo Cyfryzacji chce więcej niż jeden blok na operatora w aukcji 5G. Telekomy przeciwne tej koncepcji
Autor: PS

Minister Cyfryzacji poinformował, że przekazał do rozważenia Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (UKE) - który
prowadzi obecnie konsultacje w sprawie aukcji częstotliwości z zakresu 3,6-3,8 GHz na potrzeby sieci 5G - sugestię, aby
jeden operator mógł nabyć podczas licytacji więcej niż jeden blok częstotliwości.

Zdaniem ministra, zaletą takiego rozwiązania byłaby szansa na szybsze tempo budowy 5G przez telekomy oraz
uzyskanie wyższej kwoty z licytacji.

Według operatorów koncepcja przyznania jednego bloku dla każdego z graczy jest lepszym rozwiązaniem. Taką opinię
wyraziły Cyfrowy Polsat i T-Mobile Polska. Zdaniem telekomów relacja jeden na jeden jest korzystniejsza dla rynku i dla
perspektywy szybkiej i skutecznej budowy ogólnopolskiego 5G. Daje także największe szanse do uzyskania równego
dostępu do pasma dla wszystkich operatorów. W opinii T-Mobile, w przypadku, gdyby jeden z bloków pozostał
niesprzedany, można by go rozdysponować jeszcze w tym roku w osobnym postępowaniu z udziałem wszystkich
operatorów.
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Z kolei Orange Polska uważa, że zaproponowana cena wyjściowa za blok częstotliwości jest zbyt wysoka w porównaniu
do cen w innych krajach europejskich. Z analiz operatora wynika, że cena wyjściowa w Polsce jest zbliżona do
ostatecznych cen, które płacili operatorzy w innych krajach - Finlandii czy Szwecji.

Wirtualnemedia.pl
3 lutego 2020 r.

TVN i właściciel UPC chcą sprzedać akcje Platformy Canal+
Autor: TW

Operator Platformy Canal+ - ITI Neovision - poinformował, że analizuje wspólnie ze swoimi mniejszościowymi
akcjonariuszami - TVN i spółką zależną Liberty Global - możliwość sprzedaży akcji poprzez debiut giełdowy. Jak
zaznaczono, rozmowy są na wstępnym etapie.

Niezależnie od powyższego, Grupa Canal+, posiadająca 51% akcji w ITI Neovision, zamierza utrzymać rolę
strategicznego akcjonariusza w spółce.

Mniejszościowymi akcjonariuszami w ITI Neovision są TVN (32%) i fundusz LGI Ventures (17%) - należący do Liberty
Global, właściciela m.in. UPC Polska.

Telko.in
6 lutego 2020 r.

Orange i T-Mobile także już mogą uruchomić 5G
Autor: Łukasz Dec

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że Orange, T-Mobile i P4 uzyskały decyzje pozwalające na używanie
urządzeń radiowych w technologii 5G w paśmie 2100 MHz.

P4 prowadzi już prace nad budową sieci 5G w tym zakresie. Orange i T-Mobile nie poinformowały oficjalnie o swoich
planach odnośnie pasma 2100 MHz.

Wszyscy operatorzy w kraju posiadają ważne rezerwacje radiowe na pasmo 2100 MHz z zapisem o neutralności
technologicznej, jednak uzyskane na ich podstawie pozwolenia radiowe zawierają konkretne parametry pracy nadajnika.
W przypadku zamiaru uruchomienia nowego systemu operatorzy muszą występować o nowe pozwolenia lub
aktualizacją już uzyskanych pozwoleń radiowych, których wydanie wymaga oszacowania potencjalnych zakłóceń
nowego urządzenia z innymi, już działającymi, urządzeniami radiowymi.

Regulator poinformował ponadto, że Polkomtel będzie mógł uruchomić sieć 5G w paśmie 2600 MHz po uzyskaniu
decyzji pozwalających na używanie urządzeń radiowych lub po zmianie wydanych już pozwoleń radiowych.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2020-02-03 27,66 27,06 27,58 1,40 8,73

2020-02-04 27,88 27,08 27,54 - 0,15 12,28

2020-02-05 27,74 27,16 27,60 0,22 6,47

2020-02-06 28,12 27,36 27,42 - 0,65 4,91

2020-02-07 27,62 27,02 27,58 0,58 7,57
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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.


