Eutelsat partnerem Intelsat i SES
Umowa umacnia propozycję wykorzystania pasma C w Stanach Zjednoczonych
oraz ochrony transmisji danych i transmisji wideo w jego zakresie, sprzyjając zarazem rozwój 5G u operatorów mobilnych
Luksemburg, Paryż, 12 czerwca 2018 - Wiodący na świecie operatorzy satelitarni: Intelsat S.A.
(NYSE: I), SES (Euronext Paris: SESG) i Eutelsat (Euronext Paris: ETL) ogłaszają zgodność w
kwestii propozycji przyszłego zastosowania dolnej cz ęści pasma C w Stanach Zjednoczonych. Eutelsat dołączył niniejszym do inicjatywy Intelsat, Intel i SES.
Wolnorynkowa propozycja została opracowana w odpowiedzi na postępowanie amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC). Odzwierciedla ona wyj ątkowe środowisko telekomunikacyjne
Stanów Zjednoczonych, stawiaj ąc sobie za cel ochronę jako ści i niezawodno ści usług świadczonych przez operatorów satelitarnych w paśmie C amerykańskim nadawcom i innym podmiotom w
sektorze mediów i transmisji danych. Propozycja ustanawia ramy handlowe i techniczne, które
umożliwiłyby naziemnym operatorom mobilnym szybki dost ęp do pasma w cz ęstotliwo ści mi ędzy
3,700 a 4,200 MHz w Stanach Zjednoczonych, przyspieszając dostęp do usług 5G.
Pasmo C odgrywa znacz ąc ą rolę w amerykańskim ekosystemie nadawczym, zapewniaj ąc płynn ą
dystrybucję programów audio i wideo ponad 100 milionom gospodarstw domowych, a także niezawodne usługi łączności na obszarach wiejskich i w sytuacjach kryzysowych. Pasmo to wykorzystywane jest również dla usług w sektorze rz ądowym.
Propozycja wyjaśnia założenia konsorcjum, które jest wci ąż otwarte na wszystkich operatorów satelitarnych, świadcz ących usługi w dolnej części pasma C, w jakimkolwiek z 48 stanów. Konsorcjum będzie nadzorować inicjatywę, definiować i wprowadza ć metodologi ę przydzielania pasma, a
także służyć jako jedyny interfejs dla transakcji wolnorynkowych z podmiotami zainteresowanymi
wdrażaniem naziemnych usług mobilnych w okre ślonych cz ęściach pasma C.
SES, Intelsat i Eutelsat będ ą kontynuować współpracę z klientami, innymi udziałowcami i komisj ą
FCC nad propozycją. Kolejny etap rozpocznie się wraz z planowanym przez FCC na czwartek 12
lipca, przyjęciem Zawiadomienia o Proponowanych Przepisach. Intelsat, SES i Eutelsat reprezentują znacząc ą większość pasma C wykorzystywanego w Stanach Zjednoczonych.
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„Cieszymy si ę, i ż mo żemy dołączy ć do propozycji, której celem jest stworzenie uczciwych warunków dla współdzielonego pasma C z operatorami mobilnymi w Stanach Zjednoczonych, chroni ąc
jednocze śnie jako ść świadczonych usług wieloletnim klientom,” powiedział Rodolphe Belmer, dyrektor generalny Eutelsat. „Bior ąc udział w tym procesie, b ędziemy mogli rozwija ć interesy nasze i
naszych klientów, przyczyniaj ąc si ę do rozwoju inicjatywy.”
We wspólnym oświadczeniu, dyrektor generalny Intelsat, Stephen Spengler, oraz prezes i dyrektor
generalny SES, Steve Collar, powiedzieli: „Cieszymy si ę, że Eutelsat dołączył do naszego przedsi ęwzi ęcia, demonstruj ąc zarazem, że bran ża mo że si ę jednoczy
, współpracowa ć i wdra ża ć nasze propozycje na rynku. Nasze rozwi ązanie jest jedynym, które pozwoli utrzyma ć wysok ą jako ść setek usług świadczonych obecnie w pasmie C, ochroni ć wa żne inwestycje w infrastruktur ę naziemn ą i kosmiczn ą, umo żliwiaj ąc ą dostarczanie tych usług, a tak że
przyspieszy ć nadej ście ery 5G w Stanach Zjednoczonych.”
O Eutelsat Communications
Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications jest jednym z wiodących na świecie operatorów satelitarnych.
Dzięki globalnej sieci satelitów i powiązanej infrastrukturze naziemnej, Eutelsat umożliwia swym klientom efektywną
komunikację z ich odbiorcami w zakresie usług wideo, transmisji danych, usług rządowych, a także stacjonarnych i
mobilnych usług szerokopasmowych, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki Eutelsat, ponad 6800 kanałów TV,
obsługiwanych przez wiodące grupy mediowe trafia do miliarda odbiorców przystosowanych do odbioru DTH, bądź
połączonych z sieciami naziemnymi. Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym
świecie. Eutelsat zatrudnia 1000 mężczyzn i kobiet z 46 krajów, których zadaniem jest zapewnianie najwyższej jakości
świadczonych usług. Eutelsat Communications znajduje się w indeksie paryskiej giełdy EURONEXT (ETL).
Więcej informacji na: www.eutelsat.com
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O Intelsat
Intelsat S.A. (NYSE: I) obsługuje pierwszą na świecie Sieć Globalną, dostarczając wysokiej jakości, wydajne cenowo
usługi wideo i usługi szerokopasmowe na całym świecie. Globalna Sieć Intelsat łączy największy na świecie szkielet
satelitarny z infrastrukturą naziemną, usługami centralnymi i otwartą, interoperacyjną architekturą, by umożliwić klientom
zwiększenie obrotów i dostęp do usług sieciowych najnowszej generacji. Tysiące organizacji świadczących usługi
miliardom odbiorców na całym świecie polegają na Intelsat, zapewniając powszechną łączność szerokopasmową, usługi
w zakresie wieloformatowych transmisji wideo, bezpiecznej łączności satelitarnej i niezawodnych usług mobilnych.
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Wynikiem końcowym jest zupełnie nowy świat, który umożliwia nam zakładać niemożliwe, łączyć bez barier i zmieniać
sposób, w jaki żyjemy. Więcej informacji na: www.intelsat.com.
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O SES
SES to wiodący na świecie operator satelitarny, pierwszy, który zaoferował zróżnicowane i skalowalne GEO-MEO na
świecie, z ponad 50 satelitami na Orbicie Geostacjonarnej (GEO) i 16 na Średniej Orbicie Okołoziemskiej (MEO). SES
skupia się na wartości dodanej, rozwiązaniach typu end-to-end w dwóch kluczowych jednostkach biznesowych: SES
Video i SES Networks. Firma zapewnia usługi w zakresie łączności satelitarnej nadawcom, dostawcom treści i usług
internetowych, operatorom sieci stacjonarnych i mobilnych, a także instytucjom cywilnym i rządowym. Portfolio SES
obejmuje ASTRA, O3b i MX1, wiodącego dostawcę usług mediowych, oferującego pełen zakres innowacyjnych,
cyfrowych usług wideo i usług mediowych. SES znajduje się w indeksie giełd Euronext Paris i Luxembourg Stock
Exchange. Więcej informacji na: www.ses.com.
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