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Puls Biznesu 

26 marca 2018 r. 

Energetyka chce mieć cenne pasmo 
Autor: Magdalena Graniszewska 

Do projektu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego zostały wprowadzone poprawki, które zakładają przekazanie 
częstotliwości 450 MHz podmiotowi wskazanemu przez ministra energii. 

Częstotliwość 450 MHz była wykorzystywana przez grupę Orange do dostarczania internetu radiowego w 
technologii CDMA. Operator zrezygnował z tego pasma uznając, że opłata za 15-letnie przedłużenie rezerwacji w 
wysokości 115,5 mln zł jest zbyt wysoka. W styczniu 2018 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej uruchomił 
konsultacje warunków przetargu na pozostawioną częstotliwość. Jeśli projekt nowelizacji wejdzie w życie, 
częstotliwość zostanie przekazana podmiotowi wskazanemu przez ministra energii bez żadnego konkursu, 
przetargu ani aukcji. 

Rzeczpospolita 

27 marca 2018 r. 

 

Nadciąga licznik internetu 
Autor: ZIU 

Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęły dwie oferty w konkursie na dostawcę aplikacji do pomiaru 
prędkości stacjonarnego internetu. Oferty złożyli właściciel serwisu RFBenchmark (monitoring sieci mobilnych) i 
firma Speedtest.pl. Aplikacja certyfikowana przez UKE ma być narzędziem w walce z operatorami nie 
dotrzymującymi warunków umów. Według pojawiających się opinii, może ona także przyczynić się do zaprzestania 
walki na reklamy, w których operatorzy akcentują oferowaną szybkość transmisji internetowej. 
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Rzeczpospolita 

28 marca 2018 r. 

 

Play i Grupa Inea chcą założyć spółkę 
Autor: Urszula Zielińska 

P4, operator sieci komórkowej Play, oraz Easyhost z grupy Inea, największego operatora telewizji kablowej w 
Wielkopolsce, wystąpiły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na założenie spółki. Nowa spółka 
FIBEE IV ma zajmować się usługami hurtowego dostępu do sieci stacjonarnych. Zgodnie z wypowiedzią 
przedstawiciela Play dla dziennika „Rzeczpospolita”, wniosek do UOKiK jest związany z planami dalszego rozwoju 
współpracy pomiędzy obiema spółkami. Dotychczas Inea korzystała z sieci Play przy świadczeniu usług 
komórkowych, natomiast Play korzystał z sieci transmisyjnej Inei i jej lokalizacji pod stacje bazowe. 

 

rpkom.pl 

29 marca 2018 r. 

 

Audytel: rynek komunikacji elektronicznej kilka lat w trendzie bocznym 
Autor: Urszula Zielińska 

Według prognoz spółki doradczej Audytel, łączne przychody rynku telekomunikacyjnego w Polsce wzrosną w 2018 
r. o 0,7% do 45,96 mld zł z 45,66 mld zł w 2017 r. Eksperci spodziewają się dalszego spadku przychodów z telefonii 
stacjonarnej przy równoczesnym wzroście przychodów z usług przewodowego dostępu do Internetu, transmisji 
danych i udostępniania infrastruktury oraz płatnej telewizji. Głównym motorem utrzymania przychodów będą 
usługi płatnej telewizji – w przypadku sieci stacjonarnych – oraz mobilnego internetu i sprzętu dla klientów 
końcowych – w przypadku sieci komórkowych.  

Zdaniem Audytela, głównym celem telekomów w najbliższych latach będzie dążenie do utrzymania przychodów i 
marż poprzez pakietyzację usług, próby współdzielenia infrastruktury i częstotliwości oraz fuzje i przejęcia.  

Szansą dla rynku, według Audytela, może być rozwój usług IT, które na dojrzałych rynkach odpowiadają za około 
60% przychodów branży TMT. Według prognoz spółki doradczej, w 2018 r. wartość rynku IT (usług, sprzętu i 
oprogramowania) będzie wyższa niż wartość rynku komunikacji elektronicznej i osiągnie poziom około 48 mld zł, 
zyskując 6% r/r. W kolejnych latach IT ma rosnąć szybciej niż PKB i osiągnąć w 2020 r. wartość 60 mld zł. Audytel 
prognozuje, że wartość polskiego rynku TMT wyniesie w 2018 r. 94,1 mld zł, z czego na sieci komórkowe 
przypadnie 26,5%, na płatną telewizję 8,5 %, na telefonię stacjonarną i stacjonarny internet odpowiednio 4,6% 
oraz 5,8%, na transmisję danych i udostępnianie infrastruktury 3,6%, na rynek gier 2,2%, a na IT - 48,9%. 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-03-26 24,82 24,14 24,36 0,25% 17,04 

2018-03-27 25,16 24,60 25,06 2,87% 20,79 

2018-03-28 25,02 24,58 24,68 -1,52% 16,33 

2018-03-29 24,94 24,52 24,94 1,05% 9,45 

2018-03-30 - - - - - 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

16 kwietnia – 10 maja 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2018 r. 

10 maja 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. 

9 – 23 sierpnia 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2018 r. 

23 sierpnia 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. 

25 października – 8 listopada 
2018 r.  

Okres zamknięty przed publikacją wyników  za III kwartał 2018 r. 

8 listopada 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 
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