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31 sierpnia 2021 roku 

 

PISMO ZARZĄDU 

Szanowni Obligatariusze P4 Sp. z o.o. 

 

Działając w imieniu P4 Sp. z o.o. przedstawiamy Państwu raport półroczny Grupy Kapitałowej P4 Sp. z o.o. („PLAY”, 
„Grupa Kapitałowa”) za okres 6 miesięcy 2021 roku, zakończony 30 czerwca 2021 r. Raport ten zawiera wyniki 
finansowe Grupy Kapitałowej wraz z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w pierwszym 
półroczu 2021 roku, jak również przedstawia perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej na kolejne miesiące. 

 

W pierwszym półroczu 2021 roku konsekwentnie utrzymywaliśmy pozycję cyfrowego lidera rynku usług 
telekomunikacyjnych dla odbiorców indywidualnych, rodzin oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Z końcem marca 2021 roku P4 zawarła umowę sprzedaży infrastruktury pasywnej do spółki On Tower Poland sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, w której 60% udziałów objęła spółka Cellnex Poland, a 40% udziałów - iliad Puple S.A.S 

(część Grupy iliad).  

Jednocześnie Play zawarł długoterminowe umowy serwisowe z On Tower Poland sp. z o.o. na okres 20 lat z 

możliwością przedłużenia na kolejne dziesięcioletnie okresy, na mocy których Play będzie nadal korzystał ze 

sprzedanej w ww. transakcji infrastruktury pasywnej niezbędnej do kontynuowania działalności telekomunikacyjnej. 

W związku z przedłużającą się pandemią COVID-19 Grupa kontynuowała działania zapewniające bezpieczeństwo, 

ochronę oraz wsparcie klientom oraz pracownikom. Grupa przez cały czas ściśle monitorowała i wciąż monitoruje 

wydajność wszystkich procesów biznesowych i analizuje sytuację pandemiczną, aby w razie potrzeby dostosowywać 

swoje działania do zaistniałej sytuacji. 

W pierwszym półroczu 2021 r. Grupa wprowadziła oferty konwergentne, czyli nowe łączone plany taryfowe, 

pozwalające na swobodny wybór spośród usług telekomunikacyjnych – internetu stacjonarnego, internetu mobilnego 

oraz telewizji – pozwalające klientom dobrać indywidualnie najlepsze dla siebie rozwiązanie w korzystnej cenie 

zgodnie z zasadą „im więcej usług, tym większy rabat”. Wraz ze startem tej oferty Grupa uruchomiła specjalną 

promocję, która pozwala klientom decydującym się przenieść swój numer do Play, skorzystać z najtańszego 

abonamentu 5G na polskim rynku. 

Przez pierwszych sześć miesięcy 2021 roku Grupa uatrakcyjniała ofertę internetu stacjonarnego w najniższej na 

rynku cenie, zapewniając klientom szybkie oraz stabilne łącze niezbędne do zdalnej pracy i nauki. 

Play kontynuuje digitalizację i rozwój w obszarze e-commerce. Aplikacja mobilna Play24, która pozwala zdalnie 

zarządzać swoim kontem i usługami w Play jest najbardziej popularną i najwyżej ocenianą aplikacją wśród tego typu 

rozwiązań operatorskich na Google Play i App Store w Polsce ze stale rosnącą bazą aktywnych użytkowników.  
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Operator konsekwentnie rozwija ofertę telewizyjną PLAY NOW dostarczając klientom różnorodną rozrywkę 

najwyższej jakości. Rozwój ten przeprowadzany jest zarówno w zakresie proponowanych treści, rozwiązań oraz 

dedykowanych ofert specjalnych i promocji dla nowych oraz aktualnych klientów. 

Play odnotował solidny wzrost w pierwszym półroczu 2021 r. , powiększając bazę klientów mobilnych o 117 tysięcy  

i łącznie o 189 tysięcy klientów aktywnych. Wyniki finansowe Play są jeszcze lepsze: wzrost przychodów z usług 

mobilnych o 6,6%, a skorygowanej EBITDAaL o 47% rok do roku - co potwierdza wiodącą pozycję PLAY na 

konkurencyjnym i nasyconym rynku mobilnym w Polsce. Dziękujemy wszystkim naszym interesariuszom za 

wsparcie, a zwłaszcza pracownikom Grupy za ich codzienną pracę i wysiłki, których efektem są osiągane cele  

i prezentowane wyniki za pierwsze półrocze 2021 roku. 

W II połowie 2021 roku powinniśmy poznać warunki aukcji częstotliwości 3,4-3,6 GHz (pasmo C), które będą 

dedykowane technologii 5G, a samo rozstrzygnięcie aukcji spodziewane jest w I połowie 2022 roku. Pozyskanie 

pasma częstotliwości w paśmie C pozwoli na dynamiczny rozwój technologii 5G w sieci PLAY, a tym samym na 

zauważalnie większą pojemność sieci, zwiększoną efektywność energetyczną i rosnące prędkości transmisji 

danych. 

Rok 2021 Grupa rozpoczęła od dalszego dynamicznego rozwoju własnej sieci osiągając pod koniec I półrocza liczbę 

ponad 9100 własnych stacji bazowych. Jednocześnie I półrocze przyniosło modernizację sieci własnej do standardu 

5G działającego na obecnych zasobach częstotliwości 2100 MHz w modelu dynamicznego współdzielenia 

częstotliwości (tzw. 5G Legacy). 1779 stacji bazowych zlokalizowanych w kilkuset miastach we wszystkich 16 

województwach do końca I półrocza obsługiwało standard 5G Legacy, w efekcie 27% populacji Polski znalazło się w 

zasięgu najnowszej technologii oferowanej przez operatora sieci Play. 

Przekazując raport roczny pragniemy przy tym podziękować Obligatariuszom za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo 

Grupę Kapitałową P4 Sp. z o.o. 

 

 
Z poważaniem, 
 
Zarząd P4 Sp. z o.o.  
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WYBRANE DANE FINANSOWE 

  

  w tysiącach PLN w tysiącach EUR 

  

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2021 r. 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2020 r. 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2021 r. 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2020 r. 

I Przychody operacyjne  3 636 309   3 499 336   799 687   787 917  

II Zysk z działalności operacyjnej  6 683 178   760 407   1 469 746   171 215  

III Zysk przed opodatkowaniem  6 570 580   627 511   1 444 983   141 292  

IV Zysk netto  5 300 055   494 422   1 165 573   111 325  

V Całkowite dochody ogółem  5 300 055   496 209   1 165 573   111 727  

VI 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

 1 118 308   1 051 903   245 935   236 848  

VII 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej  
(z uwzględnieniem obligacji  
i pożyczek) 

 2 532 372   (384 357)  556 912   (86 543) 

VIII 
Przepływy pieniężne netto  
z działalności finansowej 

 (312 021)  (368 220)  (68 619)  (82 909) 

IX Przepływy pieniężne netto  3 338 659   299 326   734 228   67 397  

      

  w tysiącach PLN w tysiącach EUR 

  30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 

X Aktywa trwałe razem  8 406 676   4 994 360   1 859 555   1 082 248  

XI Aktywa obrotowe razem  10 848 820   5 233 696   2 399 757   1 134 111  

XII Aktywa razem  19 255 496   10 228 056   4 259 312   2 216 360  

XIII Kapitał własny razem  7 755 436   2 538 322   1 715 501   550 039  

XIV 
Zobowiązania długoterminowe 
razem 

 8 735 418   5 159 432   1 932 273   1 118 019  

XV 
Zobowiązania krótkoterminowe 
razem 

 2 764 642   2 530 302   611 538   548 302  

XVI Pasywa razem  19 255 496   10 228 056   4 259 312   2 216 360  
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