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Vectra i Multimedia znowu rozmawiają o fuzji 
Autor: Urszula Zielińska 

Vectra, druga największa telewizja kablowa w Polsce, jest nadal zainteresowana kupnem trzeciej co do wielkości 
telewizji kablowej Multimedia Polska. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że obie firmy 
porozumiały się co do kontynuowania procesu związanego z fuzją i postępowanie w tej sprawie jest w toku.  

Zdaniem analityków konsolidacja operatorów telewizji kablowej zwiększa szanse na transakcje międzysektorowe  
o większej skali, czyli budowę oferty konwergentnej (łączącej usługi mobilne i stacjonarne) przez operatorów 
komórkowych. Przykładem takiej transakcji może być niedawne przejęcie kontroli nad Netią przez Cyfrowy Polsat.  

Ewentualne połączenie Vectry i Multimediów może być również okazją dla innych telekomów do nabycia elementów 
infrastruktury. W związku z poprzednią transakcją tego rodzaju, zawartą pomiędzy UPC Polska i Aster, Netia nabyła 
od UPC nadmiarowe zasoby sieci, których ten operator nie mógł wykorzystać ze względu na regulacje urzędu 
antymonopolowego.  

Telko.in 
27 listopada 2018 r. 

Za sześć lat 5G zdobędzie 17 proc. globalnego rynku mobilnego 
Autor: Tomasz Świderek 

W najnowszej edycji raportu „Ericsson Mobility Raport” jego autorzy prognozują, że w 2024 r. ponad 40% 
mieszkańców świata będzie żyło w zasięgu sieci 5G, a liczba użytkowników tej technologii sięgnie 1,5 mld. 

Ericsson uważa, że technologia 5G najszybciej rozwijać się będzie w Ameryce Północnej i Azji Północno-Wschodniej, 
gdzie odsetek subskrybentów sieci względem łącznej liczby abonentów ma wynieść w 2024 r. odpowiednio 55%  
i 43%. W Europie Zachodniej przewidywany udział to 30%, a w Europie Środkowo-Wschodniej – 10%. 

Autorzy raportu przewidują, że na koniec 2024 r. liczba mobilnych subskrypcji wyniesie 8,4 mld (o 900 mln więcej niż 
obecnie), z których aż 5,4 mld będzie wykorzystywać technologię LTE. Udziały technologii 3G i 5G będą zbliżone  
i wyniosą w obu przypadkach około 17%. 



Przegląd prasy 

3 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 26 listopada – 2 grudnia 2018 
 
 

Rpkom.pl 
27 listopada 2018 r. 
 

Czekanie na strategię 5G dla Polski 
Autor: Urszula Zielińska 

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi prace nad strategią i planem dla 5G w Polsce. Dokument powinien zostać 
opublikowany do końca bieżącego roku. 

Resort przygotowuje również aktualizację Narodowego Planu Szerokopasmowego, z uwzględnieniem sieci 5G jako 
jednego ze sposobów zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu. Nowy plan NPS ma być ogłoszony  
w grudniu 2018 roku. 

Parkiet.com 
28 listopada 2018 r. 

Jeszcze mniej regulacji 
Autor: ZIU 

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawi w grudniu br. do konsultacji decyzje zwalniające Orange Polska  
z obowiązku udostępniania sieci w modelu LLU (ang. local loop unbundling) oraz BSA (bitstream access)  
w kolejnych gminach. Deregulacja w modelu BSA może wzrosnąć o ok. 100 gmin (obecnie 76 gmin), a w modelu LLU 
może objąć ok. 70 gmin.  
  

Telko.in  
30 listopada 2018 r. 
 

Netia zaczyna wdrażać G.fast 
Autor: Marek Jaślan 

Netia rozpoczęła komercyjną sprzedaż szybkiego dostępu do internetu (do 600 MB/s) w oparciu o technologię G.fast 
w modelu FTTB (światłowód do budynku, potem wewnątrz kable miedziane). 

Spółka zdecydowanie preferuje doprowadzanie światłowodu bezpośrednio do mieszkania. Jednak w przypadku gdy 
nie jest to możliwe, technologia G.fast pozwala korzystać z szybkiego łącza tym klientom, którzy dotychczas nie mieli 
szans na szybki internet. 

Partnerem technologicznym Netii w rozwiązaniach typu G.fast jest firma Huawei.  
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(%) 
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obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-11-26  22,80  22,28  22,60  0,44  12,28 

2018-11-27  22,50  22,06  22,24 - 1,59  8,80 

2018-11-28  22,56  22,14  22,50  1,17  9,29 

2018-11-29  22,50  22,12  22,50  0,00  12,90 

2018-11-30  22,50  21,94  22,46 - 0,18  16,69 
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4 – 5 grudnia 2018 r. WOOD’s Winter Wonderland – EME Conference in Prague 

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