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wirtualnemedia.pl
15 grudnia 2020 r.

Internet światłowodowy w Orange coraz popularniejszy. Ponad 700 tysięcy użytkowników
Autor: ps

Sieć Orange Polska poinformowała, że z jej światłowodowego dostępu do internetu korzysta ponad 700 tysięcy 
abonentów. W zasięgu infrastruktury jest obecnie 4,9 mln gospodarstw domowych. Rośnie popularność łączy 
światłowodowych w mniejszych miastach i wsiach, gdzie operator prowadzi inwestycje własne oraz w ramach POPC. 
Według zapowiedzi wiele z nich będzie kontynuowanych w przyszłych latach. Orange zaznacza, że inwestuje w 
rozbudowę sieci światłowodowej rocznie od 700 do 800 mln zł. Internet w technologii światłowodowej kosztuje od 
59,98 zł za prędkość 300 Mb/s do 79,98 zł za 1 Gs/s.

wirtualnemedia.pl
15 grudnia 2020 r.

1,9 mln zł kary dla Virgin Mobile Polska za niewłaściwą ochronę danych
Autor: pap/bcz

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Virgin Mobile Polska karę w wysokości 1,9 mln zł za
niewłaściwe zabezpieczenie przetwarzanych danych. Decyzja o karze to efekt kontroli, jaką UODO przeprowadził w
spółce po incydencie, w którym dostęp do danych klientów w jednej z baz uzyskała nieuprawniona osoba -
poinformował w poniedziałek Urząd.

biznes.gazetaprawna.pl
16 grudnia 2020 r.

W sieci jest miejsce dla nowych serwisów wideo
Autor: Elżbieta Rutkowska

Poziom irytacji reklamami w internetowych serwisach wideo (VOD) po raz pierwszy okazał się większy niż w
przypadku telewizji. Z badania VideoTrack 5, cyklicznie przeprowadzanego przez agencję Wavemaker, wynika, że na
spoty online skarży się 63 proc. ankietowanych, podczas gdy w telewizji przeszkadzają one 62 proc. oglądających.

Badanie przeprowadzone na próbie 1,5 tys. polskich internautów wykazało ponadto, że brak reklam jest coraz
poważniejszym atutem serwisów wideo działających w modelu subskrypcyjnym (SVOD). Jako motywację do
korzystania z nich taki argument wskazało 63 proc. internautów – w poprzedniej edycji badania była to połowa
badanych. Inne istotne argumenty przemawiające za tymi platformami to: najlepsze seriale, najlepsze filmy i
techniczna wygoda korzystania z usług.

W Polsce już 7 na 10 widzów uważa abonament za optymalną formę rozliczania się za treści dostępne w internecie,
jednak statystyki dotyczące polskiego rynku SVOD pokazują, że to segment jeszcze daleki od nasycenia
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Dziennika Gazeta 
Prawna
17 grudnia 2020 r.

Niewykorzystanie pieniądze z kart wrócą do klientów
Autor: Elżbieta Rutkowska

Orange odda użytkownikom kart przedpłaconych (prepaid) środki, które pozostały na ich kontach po upłynięciu 
okresu ważności karty. To ostatni z operatorów, wobec którego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
prowadził postępowanie w tej sprawie. Zgodnie z ogłoszoną decyzją zobowiązującą procedurę zwrotu pieniędzy z 
prepaidów Orange ma uruchomić w ciągu miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia.

Sprawa dotycząca blokowania nadwyżek środków pozostałych na prepaidach zaczęła się w 2014 r. Dwa lata później 
UOKiK uznał, że wszystkie cztery badane telekomy mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów i wszczął 
odpowiednie postępowania. W ich trakcie kwestia zwrotu niewykorzystanych środków z kart przedpłaconych została 
uregulowana na poziomie Unii Europejskiej. W Europejskim kodeksie łączności elektronicznej, który wszedł w życie w 
grudniu 2018 r.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-12-14 28,48 27,92 28,00 0 8,01

2020-12-15 28,72 27,92 28,72 2,57 9,32

2020-12-16 29,84 28,58 29,44 2,51 15,75

2020-12-17 29,78 28,62 29,00 - 1,49 13,97

2020-12-18 29,56 28,76 28,92 - 0,28 26,80
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11 stycznia 2021 r. Wypłata dywidendy - II transza

20 – 21 stycznia 2021 r. TOP PICKS 2021 by TRIGON (konferencja wirtualna)

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

11 marca – 25 marca 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2020 r.

25 marca 2021 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

28 kwietnia – 12 maja 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2021 r.

12 maja 2021 r. Raport kwartalny za I kw. 2021 r.

18 maja – 19 maja 2021 r. Konferencja PKO BP CEE Telecommunications, Media and IT (online)

4 sierpnia – 18 sierpnia 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2021 r.

18 sierpnia 2021 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

26 października – 9 listopada 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2021 r.

9 listopada 2021 r. Raport kwartalny za III kw. 2021 r.
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