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Prasa o Nas Data
Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet w 

Polsce

14.02 Gazeta Wyborcza: Internet do kontroli
Skooczyła się era nieskrępowanego rozwoju telewizji internetowej w
Polsce. Już w tym roku zacznie ją kontrolowad Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji.

15.02 Rzeczpospolita: Mobilny Internet na kursie
Nowy standard sieci komórkowych LTE zdominował targi branży
telekomunikacyjnej Mobile World Congress w Barcelonie.
W Polsce w infrastrukturę LTE inwestują związane z Zygmuntem
Solorzem-Żakiem Mobyland i CenterNet. Szybki Internet oparty na
sieciach LTE tych operatorów ma zaoferowad abonentom Cyfrowy
Polsat.

16.02 Parkiet: Stawki hurtowe idą w dół o połowę
Operatorzy komórkowi zaczęli podpisywad aneksy do umów o
hurtowych rozliczeniach za esemesy, w których zawarto ścieżkę
schodzenia z hurtowej ceny za jedną wiadomośd tekstową.
Hurtowe przychody operatorów z tytułu przyjmowania do sieci
esemesów spadną o połowę.

18.02 Gazeta Finansowa: Multimedialne treści i megaszybkie sieci
Rynek telekomunikacyjny będzie rósł dzięki inwestycjom w mobilny
Internet w technologiach HSPA+ i LTE.
Analitycy rynkowi dają szanse na powodzenie projektowi Cyfrowego
Polsatu. Ich zdaniem LTE wygra walkę o rynek i w perspektywie pięciu –
dziesięciu lat może byd powszechna w Polsce, tak jak dziś GSM.
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Cyfrowy Polsat największą platformą HD w Polsce
Liczba abonentów Cyfrowego Polsatu korzystających z dekoderów wysokiej rozdzielczości przekroczyła milion. Tym samym Cyfrowy Polsat
jest największą polską platformą cyfrową HD.

Ponad milion abonentów Cyfrowego Polsatu posiada dekodery HD, co stanowi blisko jedną trzecią całej bazy abonentów platformy, która
na koniec 2010 r. wynosiła blisko 3,5 miliona.

Milion abonentów posiadających dekoder HD, to dla nas duży powód do zadowolenia. W ostatnich latach technologia ta bardzo się
rozpowszechniła, a zainteresowanie nią ciągle rośnie. Znacząca liczba gospodarstw domowych wymieniła już telewizory na nowe modele
w standardzie HD, coraz więcej kanałów jest dostępnych w wysokiej rozdzielczości, a to rozbudza chęci zakupu dekoderów i usług HD -
mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat SA.

Usługi HD Cyfrowy Polsat oferuje od listopada 2007 roku. Każdy z pakietów programowych operatora zapewnia dostęp do wybranych
kanałów HD. Łącznie widzowie mogą wybierad spośród 14 pozycji wysokiej rozdzielczości o różnej tematyce. W tym roku platforma
planuje wzbogacid ofertę o kolejne stacje w tym standardzie.
Klienci Cyfrowego Polsatu mają do dyspozycji dekodery HD i PVR HD, czyli z twardym dyskiem. Najnowszy model dekodera PVR, jedyny na
rynku z wymiennym twardym dyskiem, jest produkowany przez renomowanego producenta światowego - Sagemcom. Od zeszłego roku
autorskie dekodery HD - HD5000 - są produkowane w fabryce Cyfrowy Polsat Technology, która działa od 2007 roku.

2 miliony dekoderów fabryki Cyfrowy Polsat Technology
Linię produkcyjną fabryki Cyfrowy Polsat Technology opuścił 2-milionowy egzemplarz dekodera. W tym roku spółka planuje
wyprodukowad kolejny milion odbiorników wyłącznie na własne potrzeby, z czego większośd w standardzie HD.

Spółka Cyfrowy Polsat Technology wyprodukowała dotychczas pięd modeli cyfrowych dekoderów - Mini, Familijny, F300, M100 i HD5000
do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości. Wszystkie zostały od podstaw - zarówno hardware, jak i software - zaprojektowane przez
zespół konstruktorów platformy i w całości wyprodukowane w fabryce na warszawskim Targówku. Przez ostatnie trzy lata
wyprodukowano w sumie 2 miliony autorskich odbiorników. W 2010 roku kilkadziesiąt procent produkcji stanowiły dekodery HD. W tym
roku spółka planuje wyprodukowad kolejny milion odbiorników.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługi HD, niewątpliwie znaczącą częśd dekoderów, które opuszczą fabrykę w bieżącym roku,
będą stanowiły dekodery do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat SA. - Nasze
plany na 2011 rok są ambitne. Zamierzamy wyprodukowad kolejny milion dekoderów. Obok dekodera HD5000 planujemy wprowadzid
nowy model tunera, także przystosowany do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości - dodaje.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

14-02-2011 15,30 15,01 15,10 0,27% 4 468

15-02-2011 15,19 14,80 14,82 -1,20% 4 069

16-02-2011 14,90 14,75 14,90 0,68% 1 969

17-02-2011 14,95 14,80 14,94 0,74% 4 177

18-02-2011 15,05 14,78 14,88 0,34% 4 320

Akcje Cyfrowego Polsatu
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Najbliższe wydarzenia

17 marca 2011 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2010


