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Orange Polska sprzedał spółkę zależną Orange Real Estate 
Źródło: ISBNews 

Orange Polska zbył na rzecz Grupy General Property swoją spółkę zależną Orange Real Estate. Orange Real Estate 
działa na rynku Facility Management i zapewnia usługi outsourcingowe dla rynku nieruchomości. Sprzedaż spółki jest 
związana ze strategią Orange, która zakłada koncentruję na głównej działalności firmy. 

Rp.pl  
22 stycznia 2019 r. 

Polacy pobili kolejny rekord w użyciu mobilnego internetu 
Autor: Urszula Zielińska 

Według danych operatorów i szacunków „Rzeczpospolitej” w minionym roku użytkownicy sieci komórkowych 
wykorzystali ponad 3 mld GB danych mobilnego internetu. To wynik dwa razy lepszy niż w 2016 roku. 

Najwięcej transferu mobilnego zużyli klienci Cyfrowego Polsatu (ok. 920 mln GB, o 25% więcej niż w roku 2017). 
Natomiast najszybszy przyrost transmisji danych mobilnych mógł odnotować T-Mobile. 

Tak dynamiczny wzrost jest związany z inwestycją w infrastrukturę i popularyzacją telefonów obsługujących 4G. 
Innym czynnikiem jest też rosnące zainteresowanie serwisami filmowymi (Netflix, HBO GO), które można oglądać na 
smartfonach dzięki rozwojowi m.in. technologii LTE. 

Dziennik Gazeta 
Prawna 
23 stycznia 2019 r. 
 

Z propozycji UKE nikt nie jest zadowolony  
Autor: Elżbieta Rutkowska 

UKE nałożył na spółkę Emitel, mającą znaczącą pozycję rynkową w obszarze transmisji sygnału telewizyjnego  
i radiowego, obowiązek wdrożenia oferty ramowej. Niedawno zakończyły się konsultacje projektu tej umowy. 
Obecnie regulator analizuje stanowiska konsultacyjne nadesłane przez uczestników rynku, które zawierają wzajemnie 
wykluczające się postulaty.  

Większość użytkowników stacji nadawczych zwraca uwagę na wysokie ceny dostępu do infrastruktury Emitela i brak 
alternatywy na rynku.  
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Telekomy spierają się o opłaty. Czy SMS z banku nie dojdzie? 
Autor: Urszula Zielińska 

Polkomtel zaproponował podwyżkę opłaty hurtowej za wiadomości tekstowe wysyłane przez firmy z aplikacji i 
przychodzące do jego sieci z sieci pozostałych operatorów. Z takich wiadomości korzystają m.in. banki, które 
autoryzują w ten sposób transakcje online czy operacje wykonane na koncie. Proponowana podwyżka opłat nie 
dotyczy wiadomości tekstowych wysyłanych przez osoby indywidualne. Konkurenci zakwestionowali nowe warunki 
powołując się na kwestie formalno – prawne. 

Telko.in  
25 stycznia 2019 r. 

T-Mobile zaczyna sprzedaż FTTH pracownikom 
Autor: Łukasz Dec 

T-Mobile zaoferował swoim pracownikom usługi szerokopasmowe w technologii światłowodowej FTTH (Fiber To The 
Home). Jest to ostatni test przed wprowadzeniem rozwiązań FTTH do oferty komercyjnej. Usługa jest dostarczana po 
sieci Orange i obejmuje trzy pakiety o prędkości transmisji danych wynoszącej 100, 300 oraz 900 Mb/s.  

Money.pl  
25 stycznia 2019 r. 
 

Netia skokowo zwiększyła pojemność swojej sieci transmisyjnej 
Źródło: ISBnews 

Netia jako pierwszy operator w Polsce i jeden z pierwszych w Europie, uruchomiła funkcjonalność CDC-F (Colorless 
Directionless Contentionless - Flexgrid) w swojej szkieletowej sieci transmisyjnej DWDM.  

Dzięki temu operator może zestawiać kanały optyczne o przepływności powyżej 1 Tb/s, a pojemność głównych 
węzłów wzrosła aż ośmiokrotnie, podała spółka. 
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Raport bieżący 2/2019 
23 stycznia 2019 r. 
 

Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów 
okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2019 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 
roku obrotowym 2019. 
 
1. Skonsolidowane raporty kwartalne: 

 raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 16 maja 2019 r.; 
 raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 7 listopada 2019 r.; 
 
2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 29 sierpnia 2019 r.; 
 
3. Raporty roczne: 

• Raport roczny za 2018 rok – 14 marca 2019 r.; 
• Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 14 marca 2019 r. 
 
Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i 
jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje o zamiarze przekazywania w 2019 roku skonsolidowanych 
raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust.1 
Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego 
skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. 
 
Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku 
oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. 
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Raport bieżący 3/2019 
23 stycznia 2019 r. 
 

Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2018 roku 

Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i grupie kapitałowej Spółki („Grupa 
Cyfrowy Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z 
uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, 
które jednorazowo negatywnie wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat w czwartym 
kwartale 2018 roku. 

Zgodnie z obowiązującymi wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej aktywa oraz 
zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w skonsolidowanym bilansie Grupy Cyfrowy 
Polsat w odniesieniu do wartości bilansowych i podatkowych określonych dla poszczególnych elementów majątku 
netto Grupy Cyfrowy Polsat. 

Spółka dokonała wstępnej analizy wpływu jednorazowych transakcji mających miejsce między spółkami Grupy w 
czwartym kwartale 2018 roku na kwoty aktywów oraz zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego do 
wykazania w skonsolidowanym bilansie Grupy Cyfrowy Polsat na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

Analiza wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji „Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego” w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2018 roku o kwotę ok. 162,6 mln zł. 
Opisana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ma charakter niegotówkowy i obciąża linię 
„Podatek dochodowy” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Cyfrowy Polsat, pomniejszając tym samym 
skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2018 roku. 

Wyżej opisane zwiększenie zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczy aktywów spółek 
zależnych ujmowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Cyfrowy Polsat wycenianych w momencie nabycia spółki 
zależnej w wartości godziwej. 

Wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną 
opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Cyfrowy Polsat za 2018 rok, mogą się różnić od wartości 
zamieszczonych powyżej. Powyższe wartości oraz informacje będą podlegały badaniu audytora. 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-01-21  23,24  22,72  22,90 - 0,69  6,14 

2019-01-22  23,34  22,76  23,28  1,66  7,72 

2019-01-23  23,60  22,80  23,58  1,29  20,55 

2019-01-24  23,60  23,16  23,38 - 0,85  9,05 

2019-01-25  23,58  23,16  23,38  0,00  10,28 
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28 luty – 14 marca 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2018 r. 

14 marca 2019 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r.  

19 marca 2019 r.  PKO BP: CEE Capital Markets Conference - London 2019 

20 marca 2019 r.  Citi’s 19th Annual European & Emerging Markets Telecoms Conference, London 

1 – 3 kwietnia 2019 r. Raiffeisen Centrobank’s Investor Conference, Zürs 2019 

2 – 16 maja 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2019 r. 

16 maja 2019 r. Raport kwartalny za I kw. 2019 r. 

15 – 29 sierpnia 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2019 r. 

29 sierpnia 2019 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. 

24 października – 7 listopada 
2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2019 r. 

7 listopada 2019 r. Raport kwartalny za III kw. 2019 r. 
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