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PAP Biznes
19 października 2020 r.

Orange Polska planuje na początku '21 przedstawić strategię na najbliższe lata z ważną rolą ekologii
Autor: epo/osz

Prezes Orange Polska Julien Ducarroz poinformował, że operator zamierza przedstawić na początku 2021 roku nową
strategię rozwoju, w której ważną rolę ma odgrywać ekologia.

Telekom zamierza dywersyfikować źródła energii w związku z przygotowaniami do nadejścia 5G i zwiększonej ilości
przepływu danych.

Orange Polska ma zamiar uruchomić wkrótce dwie farmy wiatrowe, które zapewnią około 10% w miksie
energetycznym jego sieci. W ciągu najbliższych 3-4 lat udział ten powinien wzrosnąć do 50-60%.

PAP
20 października 2020 r.

Polska z 14 innymi krajami UE pisze do KE w sprawie fake newsów dotyczących 5G
Autor: Krzysztof Strzępka

Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski skierował pismo do Komisji Europejskiej w sprawie
przeciwdziałania pojawiającym się fałszywym informacjom na temat sieci 5G i potrzeby zwiększania świadomości
społecznej w tym obszarze. Pod listem podpisali się także przedstawiciele rządów Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech,
Cypru, Estonii, Finlandii, Grecji, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Portugalii, Słowacji i Szwecji.

"Obserwujemy rosnącą aktywność ruchów anty5G w całej Unii Europejskiej. Pragniemy podkreślić, że akty
wandalizmu przeciwko infrastrukturze telekomunikacyjnej i eskalacja dezinformacji na temat pól
elektromagnetycznych i 5G to nie tylko zagrożenie dla gospodarki dotkniętych tym państw członkowskich, ale też
utrudnianie UE zrealizowania ambitnych celów dotyczących 5G" - napisano w liście.

"Ważne, by działać już teraz, by informować opinię publiczną o korzyściach płynących z 5G jako czynnikach
umożliwiających cyfrową i zieloną transformację naszych przedsiębiorstw i społeczeństw. Jako państwa członkowskie
uważamy, że pilnie potrzebna jest strategia komunikacyjna UE, która zapewni wiarygodne informacje dla obywateli"
– zaznaczono.

Sygnatariusze listu wezwali KE do działania w tej sprawie, a także przyjęcia długoterminowego podejścia. W tym
kontekście zaproponowali przeprowadzenia debaty, która miałaby zwiększyć zaufanie obywateli do rozwoju sieci
mobilnych. Zaznaczyli przy tym, że obawy osób, które są przeciwko rozwijaniu sieci 5G powinny być wzięte na
poważnie.
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Telko.in
22 października 2020 r.

Właściciele zdecydowali o IPO Canal+
Autor: Łukasz Dec

Canal+ Polska poinformował, zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych spółki do obrotu na 
rynku podstawowym GPW w Warszawie.

W ramach debiutu giełdowego swoje akcje sprzedadzą akcjonariusze mniejszościowi, tj. TVN Media (32%) oraz
Liberty Global, właściciel UPC Polska (17%). Zakres cenowy oferty będzie wynikiem badania popytu na akcje.

Grupa Vivendi zamierza zachować 51% pakiet akcji oraz kontrolę nad Canal+. W ramach IPO nie jest przewidywane
podniesienie kapitału i emisja dodatkowych akcji.

Akcje Canal+ sprzedawane będą w ramach oferty publicznej do krajowych inwestorów indywidualnych oraz
instytucjonalnych oraz w ramach oferty kwalifikowanej do inwestorów instytucjonalnych z zagranicy.

Canal+ zapowiedział wypłatę w formie dywidendy 75% skorygowane zysku netto. Pierwsza wypłata dywidendy,
z zysku za 2020 rok, jest planowana na połowę przyszłego roku.

Telko.in
23 października 2020 r.

Iliad zdecydował, że maszty Play przejdą do Cellnex
Autor: Tomasz Świderek

Grupa Iliad, która ogłosiła we wrześniu br. wezwanie na zakup akcji Play Communications (transakcja zostanie
sfinalizowana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej) poinformowała, że własność masztów i wież
telekomunikacyjnych sieci Play przejdzie do hiszpańskiego operatora infrastruktury telekomunikacyjnej Cellnex.

W 2019 r. Grupa Iliad sprzedała Cellnex swoje maszty i wieże telekomunikacyjne we Francji i Włoszech. Obecnie
umowa o strategicznym partnerstwie pomiędzy Iliad i Cellnex została rozszerzona o pasywną infrastrukturę sieci Play.

Infrastruktura pasywna Play składa się z około 7 tys. własnych lokalizacji. Cellnex nabędzie 60% udziałów w spółce
infrastrukturalnej, która będzie nią zarządzała za kwotę ok. 804 mln euro (3,68 mld zł).

Zdaniem Iliad transakcja z Cellnex wzmocni możliwości inwestycyjne operatora sieci Play (zakup pasma 5G,
zagęszczanie sieci mobilnej, wejście na rynek stacjonarny). Ponadto pozwoli mu zachować pełną kontrolę nad siecią,
ułatwiając równocześnie jej rozbudowę.
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Iliad poinformował także, że zamierza uruchomić program budowy ok. 5 tys. wież i masztów telekomunikacyjnych
w Polsce. Wartość tego programu inwestycyjnego to ok. 1,3 mld euro. Jego częścią jest budowa w ciągu najbliższych
10 lat co najmniej 1.500 obiektów we współpracy z Cellnex. Ta inwestycja ma być warta 400 mln euro.

Grupa Iliad zaznacza, że umowa z Cellnex wymaga zgód regulacyjnych. Spodziewany termin zamknięcia transakcji to
I połowa 2021 r.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-10-19 25,86 25,20 25,54 0,71 8,45

2020-10-20 25,74 25,30 25,32 - 0,86 9,75

2020-10-21 25,66 24,64 25,46 0,55 9,08

2020-10-22 26,46 25,12 26,46 3,93 12,44

2020-10-23 27,26 26,50 27,18 2,72 29,82
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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 – 4 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


