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27.05 Wprost: Wszyscy przeciw Solorzowi

-Z konkurencją sobie poradzę. Bardziej denerwuje mnie to, że nawet

polskie urzędy, takie jak UOKiK, działają przeciw polskiej firmie. W

opinii prezesa urzędu dotyczącej niedawnego przetargu na nowe

częstotliwości telekomunikacyjne urzędnicy napisali, że ewentualna

sprzedaż częstotliwości Polkomtelowi nie przyczyni się do poprawy

konkurencyjności na rynku. W tej sprawie faworyzuje się Orange i

T-Mobile, które mają więcej niż połowę rynku. Dochodzą mnie słuchy,

że prezesi zagranicznych firm opowiadają, jak by to było dobrze,

gdyby Solorza nie było na rynku i żeby zostały tylko Orange i

T-Mobile. A UOKIK i UKE nadal udają, że nie widzą ich współpracy –
mówi w wywiadzie Zygmunt Solorz-Żak.

Rzeczpospolita: „Trzymaj” Cyfrowy Polsat 28.05 Dziennik Gazeta Prawna: Polkomtel skarży urzędy
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Rzeczpospolita: „Trzymaj” Cyfrowy Polsat

Analitycy DM IDMSA obniżyli rekomendację dla spółki do
„trzymaj” z „kupuj”, utrzymując cenę docelową dla akcji na
poziomie 19,2 zł. W poniedziałek na finiszu sesji kurs wynosił
19,15 zł.

28.05 Dziennik Gazeta Prawna: Polkomtel skarży urzędy

Operator sieci Plus twierdzi, że nie chce wsparcia Urzędu Komunikacji
Elektronicznej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w walce
o rynek, ale apeluje, by urzędy te nie wspierały jednocześnie jego
konkurentów. „A to naszym zdaniem właśnie się dzieje” - podkreśla
spółka w oświadczeniu. Na myśli ma Networks, należący do T-Mobile
i Orange i powołany do modernizacji sieci operatorów.
„Wręcz zabawnie brzmią tłumaczenia obydwu urzędów, które nie

uważają współpracy T-Mobile i Orange za istotny czynnik działający

na rynek. Jak się okazuje, w przypadku Polkomtelu współpraca z

innymi podmiotami może zagrażać konkurencji” – czytamy w
oświadczeniu.

Dziennik Gazeta Prawna: Efekt Nju obosieczny. Klienci zyskują

Nowa oferta Orange może zahamować ucieczkę klientów do Playa. I
skanibalizować jego własne przychody.
Branża kalkuluje, że w ciągu miesiąca Nju Mobile udało się pozyskać
minimum kilkanaście tysięcy klientów.
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Parkiet: Spółki polecane optymistom, którzy liczą na hossę na

giełdzie

Zdaniem Jacka Buczyńskiego, analityka BM Deutsche Bank PBC,
szczególnie ciekawie może się prezentować Cyfrowy Polsat.
– Spółka pokazała całkiem solidne rezultaty za I kwartał, a jej

sytuacja fundamentalna pozostaje stabilna. Jednym z

ważniejszych czynników ryzyka jest zadłużenie firmy, niemniej

według zapowiedzi władz jego redukcja jest jednym z

priorytetów - mówi. - Z kolei jednym z czynników mogących

zachęcić inwestorów, jest planowane przyjęcie polityki

dywidendowej oraz deklarowana możliwość wypłaty dywidendy

z zysku za bieżący rok – dodaje.
Segment, w którym działa Cyfrowy Polsat, jest stosunkowo
„odporny” na wahania cyklu koniunkturalnego. Kilka

29.05 Parkiet: Marzenia Hawe o europejskiej potędze

650 mln zł – tyle zdaniem Krzysztofa Witonia, od blisko 60 dni
szefującego Hawe, może być warta najważniejsza spółka z grupy –
Hawe Telekom. To ważne o tyle, że to właśnie ona ma zostać
wniesiona do innej firmy giełdowej – Mediatela. W ten sposób Hawe
przejmie Mediatela. Wczoraj Witoń ciągle jeszcze nie wypowiadał się
o szczegółach transakcji.
Mediatel, telekomunikacyjny właściciel infrastruktury w Warszawie i
Trójmieście, jak ulał pasuje jednak do potrzeb Hawe.

Puls Biznesu: Deutsche Telekom negocjuje przejęcie GTS

Deutsche Telekom od dawna jest wymieniany jako główny
potencjalny kupiec GTS. Działająca w Europie Środkowo-Wschodniej
spółka koncentruje się na usługach dla klientów biznesowych, co
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„odporny” na wahania cyklu koniunkturalnego. Kilka
pozytywnych sygnałów pojawiło się także w ostatnim czasie z
punktu widzenia analizy technicznej.

spółka koncentruje się na usługach dla klientów biznesowych, co
koresponduje z planami polskiego T-Mobile, które chce rozwinąć
działalność w tym obszarze.

Parkiet: Cyfrowy Polsat

Cena docelowa telewizyjnej spółki została podwyższona przez
analityków UniCredit z 16,6 do 20,3 zł. W środę na GPW płacono
za nie 18,41 zł. Rekomendacja spadła do „trzymaj”.

31.05 Gazeta Wyborcza: Go, Neelie, go! Komisarka obiecuje likwidację

roamingu

- Skończmy z opłatami za roaming w Unii Europejskiej! – apeluje
Neelie Kroes, Komisarz UE ds. agendy cyfrowej. Obiecuje nowe
przepisy o wspólnym rynku telekomów na wiosnę 2014 r.
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Pierwszy na rynku tablet LTE 150 Mb/s w ofercie Cyfrowego Polsatu

28 maja br. Cyfrowy Polsat wprowadzi do sprzedaży nowy tablet – Huawei MediaPad 10 FHD. Jest to pierwszy model
tabletu w ofercie operatora z wbudowanym modemem LTE umożliwiającym pobieranie danych z szybkością do 150 Mb/s.
Urządzenie będzie dostępne w ofercie Cyfrowego Polsatu już za 0 zł na start.
Więcej>>  http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/242609/pierwszy-na-rynku-tablet-lte-150-mb-s-w-ofercie-cyfrowego-polsatu

Internet domowy i mobilny w jednym abonamencie

Od 28 maja br. Cyfrowy Polsat wprowadza do oferty internetowej nowe urządzenie – router Huawei B593u z
wbudowanym modemem LTE, a wraz z nim dodatkową promocję Multimedialna 2w1. Dzięki niej użytkownik w ramach
jednego abonamentu i jednego pakietu danych może korzystać z usługi na dwóch kartach SIM.
Więcej>>  http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/242610/internet-domowy-i-mobilny-w-jednym-abonamencie
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Więcej>>  http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/242610/internet-domowy-i-mobilny-w-jednym-abonamencie

Nielimitowany Internet od Cyfrowego Polsatu

Od 28 maja br. Cyfrowy Polsat wprowadza do swojej oferty internetowej innowacyjne Taryfy Multimedialne, w ramach
których korzystanie z wybranych treści w Internecie, w tym wideo, stron WWW oraz serwisów społecznościowych nie
pomniejsza pakietu GB.
Więcej>>  http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/242612/nielimitowany-internet-od-cyfrowego-polsatu

Cyfrowy Polsat wprowadza zmiany w komunikacji marki

Cyfrowy Polsat, zgodnie z przyjętą strategią dostarczania kompleksowych multimedialnych produktów i usług dla całej
rodziny, wprowadza zmiany w komunikacji marki w postaci nowego hasła: „Twój Multimedialny Dom” i nowych ikon. Jest
to podkreślenie nowego etapu w konsekwentnym rozwoju firmy budującej szerokie portfolio produktów dla swoich
klientów. Zmianom w komunikacji towarzyszą nowe promocje zachęcające do łączenia usług operatora w zestawy
dopasowane do potrzeb każdej rodziny oraz do testowania nowych serwisów online. Jednocześnie operator uruchomił
nową, odświeżoną stronę WWW: www.cyfrowypolsat.pl. W najbliższych dnia wystartują także dwie nowe kampanie
reklamowe: jedna promująca „Twój Multimedialny Dom”, druga - zmiany w ofercie internetowej.
Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/242714/cyfrowy-polsat-wprowadza-zmiany-w-komunikacji-marki
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Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

27-05-2013 19,15 18,24 19,15 5,51% 2 870

28-05-2013 19,41 18,33 18,49 -3,45% 5 737

29-05-2013 18,80 18,11 18,41 -0,43% 19 538

Akcje Cyfrowego Polsatu
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29-05-2013 18,80 18,11 18,41 -0,43% 19 538

31-05-2013 18,70 17,94 18,14 -1,47% 25 060

11 czerwca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Najbliższe wydarzenia


