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Telko.in
16 listopada 2020 r.

21,6 mln zł za rezerwację 420 MHz dla Polkomtela
Autor: Łukasz Dec

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował projekt decyzji w sprawie przedłużenia o kolejne 15 lat rezerwacji
częstotliwości radiowych z zakresu 420 MHz operatorowi mobilnemu Polkomtel (Grupa Cyfrowy Polsat).

Opłata za przedłużenie rezerwacji w tym paśmie (2x2,5 MHz) została ustalona na blisko 21,6 mln zł. Przy wycenie
pasma regulator posłużył się kalkulacją uwzględniającą cenę w momencie wydania pierwotnej decyzji rezerwacyjnej
(16 mln zł w 2006 roku), 14-letni wskaźnik inflacji oraz 15-letni okres nowej rezerwacji.

Operator będzie się mógł obecnie ustosunkować do zaproponowanej przez regulatora opłaty.

PAP
17 listopada 2020 r.

Projekt rozporządzenia: aukcja 5G zakończy się do 27 sierpnia 2021 r.

Resort Cyfryzacji opublikował projekt rozporządzenia zakładający, że dystrybucja pasma 3,6 GHz na potrzeby budowy
sieci 5G zostanie przeprowadzona do 27 sierpnia 2021 roku. Termin realizacji tego procesu przewidziany w obecnie
obowiązującym rozporządzeniu to 30 czerwca 2020 roku.

Postępowanie w sprawie unieważnienia ogłoszonej w marcu 2020 roku aukcji na rezerwację częstotliwości w paśmie
3,6 GHz zostało wszczęte w dniu 20 maja br. w związku z wejściem w życie przepisów tzw. trzeciej tarczy
antykryzysowej, czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował PAP, że zamierza ogłosić konsultacje na temat warunków aukcji do
końca bieżącego roku. Sama aukcja mogłaby się rozpocząć na początku przyszłego roku.

UKE zwrócił także uwagę, że trzecia tarcza antykryzysowa wprowadziła nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa
i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług, które trzeba uwzględnić w warunkach aukcji.
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Interia.pl
20 listopada 2020 r.

Sondaż CBOS: Telewizja Polsat z najwyższą oceną widzów
Źródło: PAP

Z sondażu przeprowadzonego przez CBOS na przełomie września i października br. wynika, że spośród trzech
największych polskich stacji telewizyjnych najlepiej oceniana jest Telewizja Polsat (Grupa Cyfrowy Polsat).

Pozytywnie o działalności Polsatu wypowiada się 70% badanych. Na drugim miejscu w rankingu CBOS znalazł się TVN,
uzyskując 57% ocen pozytywnych, a trzecie miejsce zajmuje TVP, która została dobrze oceniona przez 48%
ankietowanych.

W porównaniu z poprzednim badaniem z 2019 roku Polsat utrzymał odsetek ocen pozytywnych na praktycznie
niezmienionym poziomie (w 2019 roku było to 71%), podczas gdy zarówno TVN jak i TVP odnotowały spadek.

Odsetek ocen negatywnych wśród ankietowanych wyniósł odpowiednio 10% dla Polsatu, 23% dla TVN i 38% dla TVP.

CBOS wskazał, że "w dobie zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzania kolejnych faz ograniczeń w bezpośrednich
kontaktach międzyludzkich media nabrały szczególnego znaczenia nie tylko jako źródło informacji, lecz także dla wielu
ludzi stały się swego rodzaju namiastką kontaktów społecznych".

Jak dodano, "postrzeganie poszczególnych nadawców telewizyjnych jest wyraźnie zróżnicowane w zależności od
poglądów politycznych i partyjnych sympatii oceniających". Z sondażu wynika, że "Polsat jest nadawcą najmniej
kontrowersyjnym".

Badanie zrealizowano w dniach od 28 września do 8 października 2020 roku na próbie liczącej 1133 osoby (w tym:
65,3% metodą CAPI, 22,9% - CATI i 11,7% - CAWI).

Stokckwatch.pl
20 listopada 2020 r.

Francuzi przejmują Play. Telekom wkrótce zniknie z GPW
Autor: Daniel Paćkowski

Francuska grupa Iliad przejmuje za 10 mld zł Play Communications, właściciela spółki P4, do której należy sieć Play.

W ramach zakończonego wezwania Iliad kupi ok. 56% akcji. Dodatkowo już wcześniej dwóch głównych akcjonariuszy
– Kenbourne Invest i Tollerton Investment – zadeklarowało sprzedaż pakietu ok. 42% akcji. Po rozliczeniu wezwania,
co nastąpi w dniu 25 listopada, Iliad będzie posiadać 246,1 mln akcji Play Communications, stanowiących 96,7%
kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zapowiedziami, Iliad niebawem ogłosi przymusowy wykup akcji należących do akcjonariuszy
mniejszościowych, a następnie wycofa Play Communications z obrotu na GPW.



Akcje Cyfrowego Polsatu

4 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 16 – 22 listopada 2020

Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-11-16 27,20 26,36 27,12 0,97 20,46

2020-11-17 27,16 26,66 26,88 - 0,88 7,58

2020-11-18 27,30 26,70 27,26 1,41 14,38

2020-11-19 27,12 26,46 26,86 - 1,47 16,52

2020-11-20 26,84 26,40 26,62 - 0,89 11,87
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1 – 4 grudnia 2020 r. Konferencja WOOD's Winter Wonderland EME Conference | December 2020 | Prague (online)

11 stycznia 2021 r. Wypłata dywidendy - II transza

28 stycznia 2021 r. ERSTE GROUP Conviction Equity Investors Conference (konferencja wirtualna)


