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10.01 Komputer Świat: Nowy wirtualny operator
Firma Toya rusza z ofertą telefonii komórkowej TOYAmobilna. 

Puls Biznesu: Analitycy wierzą w mniejsze spółki
Cyfrowy Polsat znalazł się w gronie faworytów 2011 roku 
w kategorii spółek polecanych długoterminowo.

11.01 Gazeta Wyborcza: 100 Mb/s to już norma
Według ekspertów, na rynku rozpoczęła się walka na szybkośd 
Internetu. To walka wszystkich ze wszystkimi, bo nie rozgrywa się już 
w gronie tylko operatorów stacjonarnych, kablowych czy tylko 
komórkowych. Pod koniec zeszłego roku hurtową usługę Internetu 
mobilnego o szybkości dochodzącej do 150 Mb/s (w technologii LTE) 
zaoferowały spółki Mobyland i CenterNet, a usługę detaliczną zaoferuje 
w tym kwartale Cyfrowy Polsat. Testy takiego Internetu rozpocznie też 
Polkomtel.

Parkiet: Przybyło abonentów?
Według analityków w 2011 utrzyma się tendencja wzrostu 
liczby abonentów. Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu, 
szacuje nasycenie płatną telewizją w Polsce (oferowaną przez 
platformy cyfrowe i telewizje kablowe) na ok. 70 proc.
- W Polsce potencjalnie do zagospodarowania pozostaje 
jeszcze ponad milion gospodarstw-mówi. 

12.01 Dziennik Gazeta Prawna:  Polkomtel, operator sieci Plus, zostanie 
sprzedany
Formalnie rozpoczął się proces sprzedaży jednego z największych 
polskich operatorów komórkowych. Udziałowcy Polkomtel chcą, 
by transakcję sfinalizowad do lipca. Jej wartośd może przekroczyd 16 
mld zł.
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13.01 Dziennik Gazeta Prawna: Rozmowy i smsy operatorom nie wystarczą 
więc przyspieszają internet
Rynek komórkowy to wciąż ponad połowa wartości całego rynku 
telekomunikacyjnego. Nasycenie jest jednak ogromne, a wojna cenowa 
mocno obniżyła ceny. W poszukiwaniu szans na odbicie operatorzy 
inwestują w szybki internet. Powstają nowe sieci szerokopasmowe. 
Rozpoczynają się też inwestycje w sieci bezprzewodowego dostępu 
do internetu w technologii HSPA+ i LTE. Daje to perspektywy 
średniorocznego rozwoju rynku na poziomie 3 proc. rok do roku w 
ciągu najbliższych 5 lat. 

14.01 Puls Biznesu: Netia idzie online
Szerokim łukiem Netia omija sektor telefonii komórkowej i deklaruje, 
że nie będzie w niego wchodzid. Będzie natomiast rozwijała mobilny 
internet, opierając się na współpracy z P4, operatorem sieci Play.
Spółka nie chce zostad w tyle za rynkiem i deklaruje, że będzie rozwijad 
ofertę telewizyjną. 
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Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartośd 
obrotu
(tys. PLN)

10-01-2011 16,40 15,70 15,89 -2,22% 6 413

11-01-2011 15,86 15,20 15,68 -0,44% 10 314

12-01-2011 15,78 15,35 15,47 -0,83% 10 652

13-01-2011 15,56 15,30 15,40 -0,39% 8 345

14-01-2011 15,53 15,15 15,38 -0,13% 1 774

Akcje Cyfrowego Polsatu
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