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Rzeczpospolita 
26 sierpnia 2018 r. 
 

Rynek kart SIM po I półroczu 2018 roku 
Autor: Urszula Zielińska 

W II kwartale br. wzrósł zasób kart SIM obsługiwanych przez cztery największe sieci komórkowe. W czerwcu 2018 roku 
mogły one obsługiwać łącznie 52,33 mln kart SIM, czyli o 16 tys. kart więcej niż na koniec I kwartału. 

Operatorem z największą liczbą kart pozostał Play - 15,03 mln (mimo spadku o 15 tys. kart w II kwartale, 
spowodowanego dużym spadkiem w segmencie pre-paid – ok. 270 tys. SIM-ów).  

Orange Polska zajmuje nadal drugie miejsce z 14,48 mln kart SIM, notując ich przyrost o 116 tys. (głównie w segmencie 
pre-paid). 

Grupa Cyfrowy Polsat powiększyła statystyki o około 100 tys. SIM-ów i osiągnęła 12,2 mln obsługiwanych kart SIM na 
koniec II kwartału. 

Na czwartym miejscu zarówno pod względem ogólnej liczby kart SIM, jak i pozycji w segmencie post-paid był po półroczu 
T-Mobile Polska. Ogółem obsługiwał 10,61 mln kart SIM, z czego 7,07 mln kontraktowych. 

W minionym kwartale spadał udział w rynku kart pre-paid. Według szacunków „Rzeczpospolitej”, w przypadku Wielkiej 
Czwórki wyniósł on 32,2%, czyli o 0,4 p.p. mniej niż w I kwartale br. 

Na koniec czerwca najkorzystniejszy split zanotowała Grupa Cyfrowy Polsat, gdzie pre-paid stanowi 27% obsługiwanych 
kart.  
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Rzeczpospolita 
27 sierpnia 2018 r. 
 

Orange wzmacnia swoją sieć 4G 
Autor: d.e. 

Według przedstawiciela Orange Polska obecnie ponad 80 proc. całego ruchu transmisji danych u tego operatora 
przechodzi przez sieć 4G.  

Telekom planuje zainwestować w pojemność sieci 4G i zakłada, że w bieżącym roku wzrośnie ona o 18%, a do końca 2019 
roku o 47%. 

W wyniku prowadzonego refarmingu klienci operatora korzystający z usług 4G będą mogli skorzystać z 45 MHz pasma,  
w tym z dodatkowych megaherców w paśmie 1800 i całego nowego pasma 2100. 

Zmiany w sieci Orange poprzedziła decyzja Orange i T-Mobile, jej partnera technologicznego, o przejściu z modelu 
współkorzystania częstotliwości (MOCN) na model wykorzystywania własnych zasobów i współdzielenie infrastruktury 
(MORAN). 

Prace nad siecią 4G są obecnie prowadzone w Warszawie, Bydgoszczy, Trójmieście, Lublinie, Wrocławiu i na Górnym 
Śląsku. 

Parkiet 
27 sierpnia 2018 r. 
 

Telekomy w konflikcie co do zasad dystrybucji pasma 5G? 
Autor: Urszula Zielińska 

Urząd Komunikacji Elektronicznej („UKE”) zamierza opublikować we wrześniu br. stanowiska operatorów dotyczące planu 
dla częstotliwości, które mają być wykorzystane na potrzeby sieci 5G. Ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości w zakresie 
3,6-3,8 GHz, które przeznaczone są obecnie dla sieci 5G posiadają: Netia (grupa Cyfrowy Polsat), P4 (grupa Play 
Communications) oraz T-Mobile. Rezerwacje T-Mobile i Playa wygasają z końcem 2019 r., a Netii – rok później. 

UKE przewiduje, że rezerwacje nie będą przedłużane, gdyż urząd chce to pasmo uporządkować, tak aby do 2023 roku 
wystawić w aukcji lub przetargu 200 MHz. Ponadto częstotliwości 3,4-3,6 GHz mają stworzyć zasób 150 megaherców, 
który ma zostać udostępniony rynkowi do 2025 roku. 
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PAP Biznes 
28 sierpnia 2018 r. 
 

Vectra złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Multimedia Polska 
Autor: hb/ asa/  

Operator telekomunikacyjny Vectra poinformował w komunikacie prasowym, że złożył wniosek do UOKiK o wyrażenie 
zgody na kupno 100% akcji spółki Multimedia Polska. 

Akcjonariusze większościowi Multimedia Polska podpisali z Vectrą "term sheet" dotyczący możliwej sprzedaży 100% akcji 
w kapitale zakładowym spółki na rzecz Vectry.  

Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży akcji jest uwarunkowane wydaniem przez Prezesa UOKiK zgody na dokonanie 
koncentracji.  

W marcu z planów przejęcia spółki Multimedia Polska wycofał się Liberty Global, właściciel UPC Polska. Wcześniej 
Multimedia Polska podejmowały też próby wejścia na warszawską giełdę. 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-08-27 23,24 22,50 23,18 3,30 8,87 

2018-08-28 23,20 22,88 23,12 -0,26 14,35 

2018-08-29 23,16 22,90 23,08 -0,17 12,86 

2018-08-30 23,12 22,52 22,60 -2,08 4,99 

2018-08-31 22,64 22,24 22,48 -0,53 13,01 
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Kalendarz inwestora 

10 – 11 września 2018 r. 15th Emerging Europe Investment Conference - Pekao Investment Banking, Warszawa 

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. 

12 – 13 listopada 2018 r.  Goldman Sachs Tenth Annual CEEMEA One-on-One Conference, Londyn 

27 – 28 listopada 2018 r.  UBS, Global Emerging Markets One-on-One Conference, Nowy Jork 

4 – 5 grudnia 2018 r. WOOD’s Winter Wonderland – EME Conference in Prague 
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