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Bankier.pl
31 lipca 2020 r.

Wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce wzrosła w 2019 roku
Autor: kuc/ asa/
Źródło: PAP Biznes

Według raportu opublikowanego przez UKE wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce wrosła z 39,2 mld zł
odnotowanych w 2018 roku do 39,6 mld zł w roku 2019.

Na rynku dostępu do Internetu odnotowano wzrost o około 5%, a średni miesięczny przychód na użytkowania wyniósł
31,5 zł. Liderem rynku pozostał Orange Polska (z udziałem wynoszącym 30,1%), kolejne miejsca zajęli T-Mobile (8,8%), P4
(8,4%), Polkomtel (7,8%) i UPC Polska (7,6%).

Na wzrost rynku telefonii komórkowej wpłynęła między innymi zwiększona liczba aktywnych kart SIM (o 1,2%). Udział
klientów usług abonamentowych nie zmienił się i wynosi 72%.

Coraz większą popularnością cieszą się usługi pakietowe. Najpopularniejszy pakiet to połączenie telefonii komórkowej i
Internetu mobilnego. Wartość tego rynku wzrosła o około 12% r/r.

Natomiast spadek wartości odnotowano na rynku telefonii stacjonarnej. Z tego typu usług w 2019 roku skorzystało o 13%
mniej użytkowników niż w roku 2018.

Media2.pl
9 sierpnia 2020 r.

.

Play kupił Virgin Mobile Polska
Autor: Łukasz Szewczyk

Spółka P4, operator sieci Play, finalizowała zakup 100% udziałów Virgin Mobile Polska.

Marka ta jest obecna na rynku od 2012 roku i obecnie będzie kontynuowała swoją działalność w ramach grupy Play
Communications.

Cenę nabycia 100% udziałów w Virgin Mobile ustalono na 13,4 mln EUR. Sfinalizowanie transakcji nastąpiło ze środków
własnych i dostępnego dla Play finansowania zewnętrznego.
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Bankier.pl
10 sierpnia 2020 r.

Play pokazał wyniki za II kwartał 2020 r.
Autor: kuc/ gor/
Źródło: PAP Biznes

Przychody Play za drugi kwartał 2020 roku wyniosły 1,755 mld zł (-0,2% r/r).

Przychody ze świadczenia usług telekomunikacyjnych były o 4,4% wyższe i wyniosły 1,381 mld zł, natomiast sprzedaż
sprzętu i pozostałe przychody spadły o 14,4%.

Zysk netto w II kwartale wyniósł 237,6 mln zł (-6,4% r/r), a skorygowany wynik EBITDA to 630,2 mln zł (-2,2% r/r).

Spółka spodziewa się, że wzrost przychodów w 2020 roku będzie niższy niż 2-3% prognozowane na początku roku. Jak
podała w raporcie, niższa od prognoz dynamika przychodów wynika ze zmniejszonej sprzedaży telefonów. Pozostałe
prognozy na ten rok zostały podtrzymane, w tym między innymi wartość skorygowanego wskaźnika EBITDA (2,5-2,6 mld
zł) oraz wolnych przepływów pieniężnych (800 mln zł).

Play zamierza przeznaczyć na inwestycje w 2020 roku 850-900 mln zł.

Średnie miesięczne przychody na użytkownika (ARPU) w II kwartale br. wyniosły 34,7 zł, czyli o 0,9 zł więcej niż w I
kwartale br.

Wnp.pl
12 sierpnia 2020 r.

Resort cyfryzacji zapowiada start aukcji 5G
Autor: PAP/rs

Jak poinformowała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, Ministerstwo Cyfryzacji razem z UKE planuje po wakacjach
rozpocząć aukcję częstotliwości 3,6 GHz. Przyznanie częstotliwości nastąpi prawdopodobnie w I kwartale 2021 roku.

Wcześniejsze prognozy zapowiadały wpływy z aukcji na poziomie 1,91 mld zł.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-08-14 28,44 27,90 28,36 - 0,28 4,53

2020-08-13 28,78 28,02 28,44 0,85 11,65

2020-08-12 28,76 28,06 28,20 0,00 5,64

2020-08-11 28,56 27,80 28,20 0,50 7,81

2020-08-10 28,22 27,90 28,06 0,14 3,82
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13 – 27 sierpnia 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r.

27 sierpnia 2020 r.

Publikacja wyników za 1 poł. 2020 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 online z inwestorami i analitykami

16:00 Telekonferencja z inwestorami i analitykami

Szczegóły spotkania:

Data: 27 sierpnia 2020 r.

Godzina: 10:00

Miejsce: Spotkanie odbędzie się online w aplikacji Microsoft Teams.
Link do udziału w prezentacji wyślemy 2 dni przed spotkaniem

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Szczegóły telekonferencji:

Data: 27 sierpnia 2020 r.

Godzina: 16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork)

Numer telefonu: +44 207 194 3759 (międzynarodowy)

22 583 9021 (Polska)

PIN: 68945115#

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 (28 sierpnia) zapis audio telekonferencji będzie dostępny na stronie korporacyjnej Cyfrowego
Polsatu pod adresem http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie/prezentacje .

7 – 9 września 2020 r. 17th Emerging Europe Investment Conference - Pekao, online

5 – 7 października 2020 r. Konferencja ERSTE (online) „The Finest CEElection Investor Conference 2020”

15 października 2020 r. Dzień dywidendy

http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow
https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?Conference=418887694&PIN=68945115&UserAudioMode=DATA
http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie/prezentacje
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22 października 2020 r. Wypłata dywidendy - I transza

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.

1 – 31 grudnia 2020 r. Konferencja WOOD's Winter Wonderland EME Conference | December 2020 | Prague (online i w realu)

11 stycznia 2021 r. Wypłata dywidendy - II transza


