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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
23.03 Rzeczpospolita: Jest już czterech chętnych na zarządzanie 

cyfrową telewizją 

Autor: Magdalena Lemańska 

Kandydaci na operatora nowego pakietu stacji naziemnej telewizji 
cyfrowej (tzw. multipleks 8), mogą zgłaszać się do Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej do 29 kwietnia. Zainteresowany 
konkursem jest przede wszystkim Emitel (operator trzech już 
działających cyfrowych multipleksów) oraz spółka Polski Operator 
Telewizyjny, należąca do Polsatu i TVN.  

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że udział w konkursie 
rozważa Grupa ZPR Media, której spółki nadają w ramach DTT 
kanały Polo TV, Fokus TV i Eska TV, oraz TVP, która ma na nowym 
multipleksie zarezerwowane 3 miejsca na stacje w standardowej 
rozdzielczości (SD) lub 2, jeśli zdecyduje się, że jeden z nich będzie 
HD.  

24.03 Parkiet: Wokół aukcji LTE  

Autor: ziu 

Orange Polska podał w komunikacie prasowym, że rezygnuje z 
walki o blok pasma 2600 MHz (jeden z czterech). „Zdaniem firmy, 
pozwoli to na właściwsze przeprowadzenie i szybsze zakończenie 
całej aukcji na częstotliwości 800 i 2600 MHz z korzyścią dla 
wszystkich jej uczestników” – tak Orange wyjaśnia motywy decyzji. 

Według Konrada Księżopolskiego, analityka BESI, Orange daje 
sygnał, że nie będzie walczył o częstotliwości za wszelką cenę. 
Dodał też, że jeśli tempo licytacji się utrzyma, to za około tydzień 
operatorzy będą musieli uzupełnić złożone depozyty (min. 25% 
wartości ofert). Jego zdaniem, to może być ważny moment w 
aukcji.  

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                            23 – 29 marca 2015 



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
24.03 Dziennik Gazeta Prawna: Transfer z Netii do T-Mobile 

Autor: Piotr Dziubak 

Adam Sawicki, obecny prezes Netii, z dniem 1 czerwca br. obejmie 
stanowisko prezesa zarządu T-Mobile Polska. Będzie bezpośrednio 
podlegał Claudii Nemat z zarządu Deutsche Telekom, właściciela 
marki T-Mobile. Sawicki zastąpi Zachariasa Piperidisa, który od 1 
listopada 2014 r. tymczasowo kierował pracami telekomu.  

25.03 Rzeczpospolita: Giganci umacniają się w sieci 

Autor: Urszula Zielińska 

Według danych „Rzeczpospolitej” w Polsce liczba użytkowników 
mobilnego internetu wzrosła w ciągu roku o prawie milion, 
podczas gdy abonentów usługi stacjonarnej przyrosło, w zależności 
od źródła szacunków, o 50-100 tys. Według „Rzeczpospolitej” przy 
rosnącym zasięgu i poprawiającej się jakości internetu mobilnego 
można się spodziewać dalszego umacniania operatorów 
komórkowych na tym polu. Wojciech Pytel, członek rady 
nadzorczej Polkomtelu, uważa, że mobilny internet w technologii 
LTE to substytut dostępu stacjonarnego. 

Według szacunków „Rzeczpospolitej” w ub.r. operatorzy telewizji 
kablowej najlepiej radzili sobie z budową pozycji w segmencie 
stacjonarnego szerokopasmowego dostępu. Trzy największe 
kablówki miały na koniec roku blisko 2 mln abonentów, pozyskując 
w sumie ok. 150 tys. użytkowników. Z jeden strony jest to efekt 
pakietyzacji usług, z drugiej – przejęć mniejszych operatorów.  

Według szacunków Orange w 2014 r. abonentów stacjonarnego 
dostępu do internetu było 7,3 mln abonentów, według Netii – 6,8 
mln. Dla porównania, klientów mobilnego internetu jest blisko 5,9 
mln. Najszybciej w ub. r. zdobywała ich grupa Cyfrowy Polsat 
(wzrost o 380 tys.), drugie miejsce zajął Orange, który przyłączył 
310 tys. użytkowników.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
26.03 Parkiet: Branże - wynik spółek giełdowych 

Dziennik „Parkiet” podaje, że w IV kw. 2014 r. przychody spółek z 
branży medialnej wzrosły o prawie 2% do poziomu ponad 10 mld 
zł. W porównaniu do III kw. ub.r. zysk operacyjny sektora wzrósł o 
17,5%, natomiast zyski netto spadły o ponad 27%.  

Przychody firm telekomunikacyjnych wzrosły o 0,3%. W IV kw. zysk 
operacyjny spółek z branży telekomunikacyjnej wzrósł o 36,6%, a 
zysk netto o 134,1% w stosunku do III kw. 2014 r.  

Dziennik Gazeta Prawna: Oglądanie tylko na życzenie 

Autor: Piotr Dziubak 

Według badania Video-Track, przeprowadzonego przez dom 
mediowy MEC, 73% polskich internatów korzysta już z serwisów 
VoD. Zdaniem prezes MEC, Izabeli Albrychiewicz, dla części 
użytkowników internet jest już prawdopodobnie głównych 
źródłem treści wideo, co nie oznacza, że porzucili telewizję.  

Skłonność do płacenia za filmy w sieci wciąż nie jest duża, ale 
28,5% e-widzów twierdzi, że zdarza im się za nie płacić. Większość 
badanych przeznacza na to do 10 zł miesięcznie. Ekspert MEC 
wyjaśnia, że abonament wciąż nie jest popularną formą płatności, 
gdyż dla internautów ważniejsza jest możliwość odnalezienia 
wybranego filmy czy serialu niż marka serwisu. 

Pojawienie się na polskim rynku Netfliksa z szeroką ofertą 
atrakcyjnego kontentu może zmienić nastawienie widzów.  
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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
26.03 Parkiet: Telekom stać na przejęcia za 1,5-2 mld zł 

Autor: Urszula Zielińska  

W wywiadzie dla dziennika „Parkiet” Adam Sawicki, ustępujący 
prezes Netii, deklaruje, że kondycja spółki jest dobra i że stać ją na 
przejęcia firm za ok. 1,5-2 mld zł. Uważa, że Netia powinna 
kontynować projekty związane z data center, usługami w chmurze 
i usługami konwergentnymi. Dodał, że ciekawym aktywem jest 
wystawiony na sprzedaż Home.pl.  

Sawicki ocenia rynek usług stacjonarnych jako bardzo 
konkurencyjny, ale mówi, że czas agresywnych ofert się skończył. 
Nie spodziewa się dalszego spadku cen. Uważa, że w Polsce jest 
miejsce dla trzech dużych grup telekomunikacyjnych. Zdaniem 
Sawickiego połączenie Netii i Play jest ciekawą koncepcją, a 
konwergencja - szansą dla obu firm.  
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Ostatnie wydarzenia 

Komunikat prasowy 
24 marca 2015 r.  

Plus i Cyfrowy Polsat: ponad 90% Polaków w zasięgu superszybkiego Internetu LTE 

Najszybszy mobilny Internet LTE oferowany przez Plusa i Cyfrowy Polsat obejmuje dziś zasięgiem już ponad 90% 
Polaków. Klienci zyskują możliwość korzystania z sieci działającej na nowej częstotliwości 800 MHz, dzięki której szybki, 
szerokopasmowy Internet będzie dostępny już nie tylko dla mieszkańców dużych miast, ale także terenów 
pozamiejskich. Oznacza to, że również mieszkańcy mniejszych miejscowości, wsi i miasteczek będą mogli korzystać z 
najnowocześniejszej dostępnej obecnie technologii dostępu do Internetu. 

Polska jest krajem, w którym, ze względu na gęstość zaludnienia i dużą liczbę osób zamieszkujących w małych 
miejscowościach, jedynym rzeczywistym rozwiązaniem, zapewniającym efektywny dostęp do Internetu jest technologia 
mobilna. Idealnym narzędziem do pokrycia całej Polski i zapewnienia wszystkim jej mieszkańcom dostępu do 
szerokopasmowego Internetu są częstotliwości 800 MHz. 

Sieć LTE800 MHz jest budowana przez Grupę Midas, która ogłosiła, że uwzględniając optymalne pokrycie zasięgiem sieci 
LTE800, może wybudować i uruchomić łącznie ponad 5000 stacji. 

Więcej>>http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/plus-cyfrowy-polsat-ponad-90-polakow-w-zasiegu-superszybkiego-
internetu-lte 

 

Komunikat prasowy 
26 marca 2015 r.  
 

Cyfrowy Polsat nagrodzony za najlepsze Relacje z inwestorami w rankingu Giełdowa Spółka Roku 2014 

Cyfrowy Polsat już po raz piąty został nagrodzony w prestiżowym rankingu Giełdowa Spółka Roku dziennika „Puls 
Biznesu”, zajmując pierwsze miejsce w kategorii Relacje z inwestorami oraz siódme w rankingu głównym.  

W rankingu Giełdowa Spółka Roku oceniane były spółki, które pod koniec roku 2014 wchodziły w skład WIG20, mWIG40 
i sWIG80. W specjalnym sondażu telefonicznym przeprowadzonym przez TNS Polska wzięło udział ponad 100 
respondentów, wśród których znaleźli się przedstawiciele domów i biur maklerskich, towarzystw ubezpieczeniowych, 
funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz departamentów kapitałowych banków. Spółki były oceniane według 7-
punktowej skali w 5 kategoriach: kompetencje zarządu, sukces w 2014 r., perspektywy rozwoju, relacje z inwestorami, 
jakość produktów i usług. Nagrody przyznano w każdej z powyższych kategorii oraz w rankingu głównym, który powstał 
na podstawie sumy ocen we wszystkich kategoriach.  

Więcej>>http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/cyfrowy-polsat-nagrodzony-za-najlepsze-relacje-z-inwestorami-w-
rankingu-gieldowa-spolka-roku 
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http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/cyfrowy-polsat-nagrodzony-za-najlepsze-relacje-z-inwestorami-w-rankingu-gieldowa-spolka-roku
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/cyfrowy-polsat-nagrodzony-za-najlepsze-relacje-z-inwestorami-w-rankingu-gieldowa-spolka-roku


Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

2015-03-23 24,94 24,61 24,75 0,69% 8 187 

2015-03-24 25,20 24,65 24,88 0,53% 10 461 

2015-03-25 25,07 24,75 24,80 -0,32% 10 866 

2015-03-26 24,80 24,24 24,44 -1,45% 10 854 

2015-03-27 24,65 23,80 23,80 -2,62% 10 079 

2 kwietnia 2015 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

30 kwietnia – 14 maja 2015 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2015 r.  

14 maja 2015 r.  Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.  

Najbliższe wydarzenia 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                            23 – 29 marca 2015 


