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Warszawa, 19 października 2015 r.  

 
Komisja Nadzoru Finansowego 
Plac Powstańców Warszawy 1 

Warszawa 
 

Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 

ul. Książęca 4 
 

Polska Agencja Prasowa 
ul. Bracka 6/8 

Warszawa 
 

CeTO S.A. 
 

RAPORT BIEŻĄCY 51/2015 
 
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze 
zm.), Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, ”Spółka”) informuje o ogłoszeniu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 
(„UKE”) wyników aukcji pasma 800MHz oraz 2600MHz. 
 

Orange Polska wygrywa aukcję bardzo cennego pasma LTE,  
co jest ważnym krokiem w kreowaniu wartości z rosnącego przesyłu danych 

 
W dniu 19 października 2015 r. UKE poinformował, iż Orange Polska wylicytował zwycięskie oferty na 2 bloki o szerokości 
5MHz w paśmie 800MHz oraz 3 bloki o szerokości 5MHz w paśmie 2600MHz. 
 
Łączna cena zaoferowana w czasie aukcji za wszystkie wymienione wyżej bloki wyniosła 3 168 mln zł. Płatność zostanie 
dokonana po złożeniu przez Orange Polska wniosku o rezerwacje do UKE oraz po wydaniu przez UKE decyzji w zakresie tej 
rezerwacji. 
 
Orange Polska zamierza ubiegać się o przydział wszystkich wylicytowanych częstotliwości i odebrać rezerwację 2 bloków o 
szerokości 5MHz w paśmie 800MHz oraz 3 bloków o szerokości 5MHz w paśmie 2600MHz. Orange Polska ocenia, że 
płatności za wyżej wymienione częstotliwości zostaną dokonane albo przed końcem 2015r. albo na początku 2016 r. 
Rezerwacje dotyczące powyższych częstotliwości będą ważne przez 15 lat z możliwością ich przedłużenia.     
 
Nabycie częstotliwości w paśmie 800MHz oraz 2600MHz stanowi realizację strategii Orange Polska w zakresie poprawienia 
pozycji Spółki w zakresie posiadanych częstotliwości radiowych oraz poszerzenia możliwości rozwoju usług telefonii 
komórkowej. 
 
Komentując ogłoszenie o wynikach aukcji Prezes Orange Polska Bruno Duthoit powiedział: 
„Jesteśmy usatysfakcjonowani faktem, iż udało nam się doprowadzić do wygranej w odniesieniu do 2 bloków w paśmie 
800MHz, które są strategicznie ważne dla naszej długoterminowej pozycji rynkowej. Umożliwią nam one ekspansję w 
zakresie pokrycia usługami LTE słabiej zaludnionych obszarów Polski, gdzie będziemy mogli dostarczyć usługi 
szerokopasmowego dostępu mobilnego o prędkości do 75Mb/s – a w perspektywie również dużo większych prędkości. 
Ponadto nabycie częstotliwości umożliwi nam sprostanie ogromnemu wzrostowi popytu na mobilną transmisję danych, przy 
czym spodziewamy się przyspieszenia tego trendu w przyszłości. Wynik aukcji znacząco poprawi naszą pozycję na polskim 
rynku. W chwili obecnej liczymy na płynne zakończenie procedur rezerwacyjnych, ponieważ chcielibyśmy jak najszybciej 
przystąpić do rozpoczęcia prac związanych z rozbudową sieci oraz wdrożeniem usług dla naszych klientów”. 
 
Płatność za nowe częstotliwości zostanie sfinansowana z obecnych oraz nowych pożyczek udzielonych przez Orange S.A. 
 
Nowe pasmo LTE w połączeniu z rozbudową sieci światłowodowej rozpoczętą w tym roku, stwarza Orange Polska  nowe 
możliwości inwestowania w najbardziej zaawansowane technologie, które koncentrują się na transmisji danych, kluczowym 
czynniku decydującym o przyszłym wzroście wartości Spółki. Zarząd obecnie analizuje konsekwencje tych inicjatyw 
inwestycyjnych na sytuację finansową Spółki. Więcej informacji w tym zakresie będzie zakomunikowanych 21 października 
2015 r. razem z ogłoszeniem wyników finansowych za 3 kwartał 2015 r. 
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Poniżej zaprezentowano wyniki aukcji zgodnie z komunikatem UKE: 
 

800MHz     2600MHz 

blok  zwycięzca 
ostateczna cena 

(mln zł)     blok  zwycięzca 
ostateczna cena 

(mln zł) 

A1  Net Net  2 053     B1  P4  105,0 

A2  P4  1 496     B2  P4  38,0 

A3  T‐Mobile  2 022     B3  OPL  41,1 

A4  OPL  1 568     B4  P4  38,7 

A5  OPL  1 483     B5  T‐Mobile  37,9 

            B6  Polkomtel  38,3 

            B7  OPL  38,0 

            B8  Polkomtel  38,0 

            B9  T‐Mobile  39,9 

            B10  T‐Mobile  38,0 

            B11  P4  40,7 

            B12  OPL  38,0 

            B13  Polkomtel  41,5 

            B14  Polkomtel  38,0 
 


