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Rzeczpospolita 

10 kwietnia 2018 r. 

 

Play oddał pole sieciom MVNO 
Autor: Urszula Zielińska 

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że w I kwartale 2018 r. pomiędzy różnymi sieciami działającymi w 
Polsce przeniesiono 508,7 tys. telefonicznych numerów komórkowych (kart SIM). Jest to wynik niższy niż w I 
kwartale 2017 r. (555,15 tys. kart SIM), w którym mijał termin na obowiązkową rejestrację kart typu prepaid. 
Pierwszy raz w historii ujemny wynik rotacji klientów zanotował Play, który w I kwartale br. stracił netto 1,05 tys. 
numerów. Z kolei sieć Plus (Grupa Cyfrowy Polsat) miała po raz pierwszy od dawna bilans dodatni (+1,78 tys.). 
Zarówno Orange, jak i T-Mobile miały ujemne wyniki (odpowiednio -18,6 tys. i -4,39 tys.).  

Najlepszy wynik osiągnął po raz kolejny operator wirtualny (MVNO) Premium Mobile (+10,6 tys.). Drugie miejsce 
zajęło Aero2 (+6,3 tys.), należące do Grupy Cyfrowy Polsat. Kolejne miejsca przypadły nc+ (+3,4 tys.) oraz Netii 
(+3,1 tys.). 

 

Parkiet 

10 kwietnia 2018 r. 

 

Cyfrowy Polsat: zależy nam na kontroli  
Autor: ZIU 

Cyfrowy Polsat przedłużył okres przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje Netii, w którym jest obecnie 
mniejszościowym akcjonariuszem, do 14 maja br. Spółka złożyła inwestorom ofertę zakupu 33%-34% akcji Netii po 
cenie 5,77 zł za akcję w ubiegłym roku. Do sfinalizowania zakupu wymagana jest zgoda Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, a jej brak był powodem przedłużenia okresu wezwania.  

„Niezmiennie jesteśmy zainteresowani przejęciem kontroli nad Netią. Liczymy na sprawną finalizację procedur i 
szybkie rozstrzygnięcie, dlatego cały czas pozostajemy do dyspozycji urzędu. Wierzymy, że ta transakcja nie tylko 
wpłynie pozytywnie na stan konkurencji na rynku, lecz przede wszystkim przyniesie korzyści polskim konsumentom” 
– powiedziała Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu w wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej”. 
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rpkom.pl 

11 kwietnia 2018 r. 

 

Ceny internetu w Polsce w 2018 roku według UKE  
Autor: Urszula Zielińska 

Według analiz opublikowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, ceny Internetu stacjonarnego i mobilnego 
w Polsce w latach 2014-2018 spadły. W segmencie dostępu stacjonarnego, ceny usług dla klientów indywidualnych 
obniżyły się we wszystkich kategoriach prędkości, a najszybszy spadek odnotowano dla łączy o przepływnościach 
od 30 do 100 Mb/s (średnio -37%). Podobna tendencja była widoczna wśród usług dla klientów instytucjonalnych. 
Oferty dla firm na łączach od 30 do 100 Mb/s przeceniono o 18,3%, a na łączach powyżej 100 Mb/s o 17,7%.  

Stawki za internet mobilny (osobna usługa) spadły w porównaniu do 2014 r. we wszystkich omawianych 
kategoriach limitów danych, a największa różnica była widoczna była w przedziale do 50GB, gdzie średnie ceny 
spadły z 54,83 zł do 37,71 zł. 

 

rp.pl 

10 kwietnia 2018 r. 

 

Katarzyna Iwuć: W telekomunikacji trzeba walczyć o każdego klienta 
Autor: Grzegorz Balawender 

„Ceny usług telekomunikacyjnych na polskim rynku są jednymi z najniższych w Europie. Nie ma na horyzoncie 
żadnego nowego produktu, który dźwignie ten rynek do góry. Trzeba walczyć o każdego klienta”  – mówi Katarzyna 
Iwuć, prezes Netii, gość programu w Rzeczpospolita TV. 

Prezes Netii nie chciała komentować braku decyzji UOKiK w sprawie przejęcia Netii przez Cyfrowy Polsat, skupiając 
się na kwestiach dotyczących prowadzeniu biznesu. Przyznała, że sytuacja finansowa Netii jest bardzo dobra, a 
większość inwestycji może być zrealizowana przy wykorzystaniu własnych zasobów spółki. Netia inwestuje 400 mln 
zł w sieć światłowodową z myślą o klientach indywidualnych. W tym przypadku wspomaga się finansowaniem 
zewnętrznym, pozyskanym z polskich banków oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.  

Iwuć przyznała, że tradycyjne głosowe usługi stacjonarne maleją u każdego operatora. Na ten spadek dochodów 
odpowiada się wzrostem na innych produktach. Klientom detalicznym spółka oferuje internet, streaming tv, VOD, 
multiscreen i usługi mobilne. Na rynku biznesowym skupia się na usługach w chmurze, usługach bezpieczeństwa i 
rozwiązaniach integratorskich.  
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Prezes Netii przypomniała, że ceny usług telekomunikacyjnych na polskim rynku są bardzo niskie, a walka o klienta 
rozgrywa się na polu jakości sieci i obsługi. Zauważyła, że klienci chcą być cały czas podłączeni do internetu, co 
może skutkować dalszym łączeniem się operatorów internetu stacjonarnego z mobilnym. 
 

Parkiet 

13 kwietnia 2018 r. 

 

Dywidenda od Play Communications już 10 maja 
Autor: Urszula Zielińska 

Rada Dyrektorów Play Communications, giełdowej spółki do której należy sieć komórkowa Play, podjęła decyzję o 
wypłacie dywidendy okresowej 2,57 zł/akcję (łącznie 650 mln zł). Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 2 maja 
br., natomiast dzień wypłaty to 10 maja br. Play opublikuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 r. w dniu 14 
maja br. 
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Raport bieżący 12/2018 

9 kwietnia 2018 r. 

 

Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A. 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”) informuje, że w związku z ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017 
r. przez Cyfrowy Polsat na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, 
szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1748) („Rozporządzenie”) wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. („Spółka”, 
„Wezwanie”), Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż 
akcji Spółki w Wezwaniu do dnia 14 maja 2018 r. włącznie. 

Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Spółki wynika z faktu, iż do dnia 9 kwietnia 2018 r. nie 
ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 29 treści Wezwania, tj. Cyfrowy Polsat nie uzyskał bezwarunkowej decyzji 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej 
na przejęciu kontroli nad Spółką, ani nie upłynął termin, w jakim decyzja ta powinna zostać wydana. 

O ogłoszeniu Wezwania Cyfrowy Polsat informował w raporcie bieżącym nr 26/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. 

Pełna treść oświadczenia o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu została opublikowana w 
serwisie PAP. 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-04-09 24,86 24,48 24,60 0,16% 8,54 

2018-04-10 25,24 24,60 25,02 1,71% 7,03 

2018-04-11 25,12 24,28 24,74 -1,12% 17,60 

2018-04-12 25,36 24,58 25,30 2,26% 11,36 

2018-04-13 25,38 25,04 25,24 -0,24% 5,36 

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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