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Telko.in
18 sierpnia 2020 r.

DGP: Minister cyfryzacji zapowiada neutralny kurs wobec dostawców 5G
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, oprac. M.J.

W rozmowie z gazetą „Dziennik Gazeta Prawna” minister cyfryzacji Marek Zagórski odniósł się do kwestii wykluczenia
dostawców telekomunikacyjnych z budowy sieci 5G. Stwierdził, że kurs resortu jest neutralny w stosunku do każdego
dostawcy, a podstawą działania będą stopniowo wdrażane przepisy zawierające obiektywne kryteria.

Możliwość wykluczenia każdego dostawcy wysokiego ryzyka ma być możliwa nie tylko na początku budowy sieci 5G,
ale również w trakcie użytkowania sieci.

Regulacje w tej kwestii znajdą się w nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która ma być gotowa
najpóźniej jesienią. Mają one uwzględniać również stanowisko sojuszników z NATO i UE.

Komisja Europejska przyjęła tzw. Toolbox 5G, czyli zestaw działań mających na celu bezpieczeństwo sieci, w tym
ograniczenie dostawców wysokiego ryzyka. Polska zawarta też w tej sprawie porozumienie z USA.

Minister podkreślił, że wszyscy dostawcy wysokiego ryzyka będą traktowani podobnie.

Wirtualnemedia.pl
18 sierpnia 2020 r.

.

Orange Polska rozważa sprzedaż połowy udziałów spółki z łączami światłowodowymi
Autor: tw

Orange Polska rozważa możliwość utworzenia spółki celowej do budowy sieci dostępowej FTTH do około 1,7 miliona
gospodarstw domowych znajdujących się głównie na obszarach, na których nie ma aktualnie infrastruktury szybkiego
Internetu.

Do nowej spółki (tzw. FiberCo) Orange wniósłby swoją obecną sieć światłowodową, w zasięgu której znajduje się
ok. 0,6 mln gospodarstw domowych, w tym ok. 0,15 mln klientów z dostępem hurtowym.

Orange Polska operowałby jako główny partner dla FiberCo w zakresie budowy i utrzymania sieci oraz dostarczania usług,
a sieć byłaby otwarta dla Orange Polska oraz innych operatorów.

Operator rozważa sprzedaż współkontrolującego udziału w FiberCo inwestorowi.
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Także Play rozważa sprzedaż części infrastruktury, w tym wypadku wież telekomunikacyjnych.

Pod koniec czerwca br. operator przejął 100% udziałów w spółce fasadowej Polska Grupa Wieżowa S.A., wyłącznie w celu
ewentualnego hostingu i obsługi infrastruktury pasywnej od Play.

Ostateczna decyzja co do wydzielenia infrastruktury pasywnej do osobnej spółki jeszcze nie zapadła. Telekom rozważa
trzy warianty: zachowanie wszystkich udziałów w spółce z infrastrukturą pasywną, sprzedanie mniejszościowego pakietu
udziałów oraz sprzedanie wszystkich udziałów. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta w tym roku.

Parkiet.com
20 sierpnia 2020 r.

.

Ministerstwo Cyfryzacji. Niepewne losy resortu
Autor: Urszula Zielińska

Wanda Buk, wiceminister w ministerstwie cyfryzacji odpowiedzialna m.in. za telekomunikację, złożyła rezygnację ze
stanowiska.

Przedstawiciele branży mają nadzieję, że obecna zmiana personalna nie przełoży się na opóźnienia w kluczowych
obszarach, takich jak cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo, wdrażanie technologii 5G czy rozdział nowych częstotliwości.

Pojawiają się też głosy o możliwości zniesienia ministerstwa w ramach planowanej na jesień rekonstrukcji gabinetu
premiera Morawieckiego.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-08-17 28,80 27,96 28,80 1,55 6,98

2020-08-18 28,84 28,26 28,44 - 1,25 6,35

2020-08-19 28,70 28,06 28,30 - 0,49 5,40

2020-08-20 28,58 27,96 28,46 0,57 5,06

2020-08-21 28,84 28,50 28,70 0,84 7,40
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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

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

15 października 2020 r. Dzień dywidendy

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


