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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

17.07 Parkiet: UKE walczy z Brukselą o… łagodność dla TP

-Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotowuje nową strategię. -

powiedziała Magdalena Gaj, prezes UKE.

Na razie prezes UKE negatywnie ocenia stan inwestycji w infrastrukturę

telekomunikacyjną w kraju. To tłumaczy, dlaczego z jej wypowiedzi bije

coraz wyraźniej przekonanie, że musi być sprzymierzeńcem podmiotów

o największym potencjale inwestycyjnym. Myśli także o złagodzeniu

obowiązków regulacyjnych ciążących na Telekomunikacji Polskiej.

-Propozycję regulacji przedstawiłam w przekazanej Komisji Europejskiej

decyzji na tzw. rynku piątym (o hurtowym dostępie do łączy

internetowych TP). Jednak mimo dobrych relacji z komisarz Neellie

Kroes nie udało mi się jej przekonać, że powinniśmy iść właśnie w tym
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Kroes nie udało mi się jej przekonać, że powinniśmy iść właśnie w tym

kierunku i że regulacje dotyczące TP powinny zostać złagodzone – mówi

Gaj.

Dziennik Gazeta Prawna: Internetowy wyścig telewizji

TVN, Polsat i TVP coraz mocniej rywalizują na rynku

sieciowych aplikacji. Muszą, bo już ponad połowa kupujących

telewizory podłącza je do Internetu i tam ogląda ulubione

programy.

Nowości szykuje też Ipla:

-W najbliższym czasie planujemy umożliwić oglądanie

transmisji z meczów piłki nożnej, siatkowej i innych rozgrywek

w ramach pakietu iplaSPORT, dostępnego tylko na

odbiornikach firmy LG, również na urządzeniach innych

producentów typu SmartTV - zapowiada Teresa Wierzbowska

z Ipli.

Nadawcy inwestują w ten kanał, bo jego zasięg rośnie.

18.07 Rzeczpospolita: Raport BCG: koszty telekomów da się obniżyć

Firmy telekomunikacyjne mają od trzech do pięciu lat na zmianę

strategii. W efekcie ich koszty mogą spaść o 30-40 proc. – przekonują

eksperci Boston Consulting Group. Analitycy BCG sugerują, by firmy

telekomunikacyjne przemyślały dotychczasowy model działania. BCG

proponuje telekomom przyjęcie strategii, która pozwoliłaby im szybciej

dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. Eksperci

uważają, że telekomy powinny decydować się na udostępnianie

infrastruktury innym operatorom i przekazywać ją w zarządzanie

firmom zewnętrznym. Z drugiej strony zalecają przygotowanie strategii

odpowiadającej na potrzeby różnych odbiorców.
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19.07 Puls Biznesu: Inwestycje telekomunikacyjne mają być szybsze i

łatwiejsze

Jesienią zespół ekspertów przy MAiC powinien przygotować propozycje

zmian prawnych, które ułatwią życie telekomom.

-Mamy nadzieję, że prace zespołu doprowadzą do wypracowania

najlepszych rozwiązań sprzyjających przyspieszeniu i zwiększeniu

efektywności inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną,

finansowanych zarówno z pieniędzy komercyjnych, jak i z

wykorzystaniem funduszy unijnych, by osiągnąć cele Europejskiej

Agendy Cyfrowej – mówi Małgorzata Olszewska, wiceminister MAiC.

Zespół próbuje też pomóc inwestycjom realizowanym z pieniędzy

unijnych, lokowanych w miejscach, gdzie telekomom nie opłaca się
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unijnych, lokowanych w miejscach, gdzie telekomom nie opłaca się

inwestować komercyjnie.



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 20

20 lipca 2012 r.

Informacja o zbyciu akcji

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2012 r. Spółka otrzymała od Pana Dominika Libickiego,

pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu sprzedaży

92.178 (dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy stu siedemdziesięciu ośmiu) akcji Spółki.

Transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłych:

-w dniu 16 lipca 2012 r.: transakcja sprzedaży 2.589 akcji Spółki po cenie 14,86 zł za akcję;

-w dniu 17 lipca 2012 r.: transakcja sprzedaży 56.235 akcji Spółki po cenie 14,63 zł za akcję;
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-w dniu 17 lipca 2012 r.: transakcja sprzedaży 56.235 akcji Spółki po cenie 14,63 zł za akcję;

- w dniu 19 lipca 2012 r. : transakcja sprzedaży 33.354 akcji Spółki po cenie 14,63 zł za akcję.

Ponadto Spółka została poinformowana, iż na podstawie dyspozycji złożonej 19 lipca 2011 r. pakiet 400.000 (czterystu

tysięcy) akcji Spółki został przeniesiony z rachunku osoby blisko związanej z panem Dominikiem Libickim na jego rachunek,

wobec czego następujące transakcje:

-sprzedaży 90.465 akcji Spółki po cenie 15,69-15,74 zł za akcję, dokonane w dniach 24-25 października 2011 r.;

-sprzedaży 8.101 akcji Spółki po cenie 14,76 zł za akcję, dokonana w dniu 3 lipca 2012 r.;

- sprzedaży 766 akcji Spółki po cenie 14,60 zł za akcję, dokonana w dniu 4 lipca 2012 r.,

o których Spółka informowała w Raportach Bieżących nr 63/2011 z dnia 31 października 2011 r. oraz nr 19/2012 z dnia 10

lipca 2012 r., były dokonane przez Pana Dominika Libickiego osobiście, a nie przez osobę blisko z nim związaną.



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

16-07-2012 14.89 14.11 14.40 1.27% 1 587

17-07-2012 14.74 14.44 14.64 1.67% 2 066

18-07-2012 14,68 14,50 14,58 -0,41% 2 379

Akcje Cyfrowego Polsatu
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18-07-2012 14,68 14,50 14,58 -0,41% 2 379

19-07-2012 14,80 14,50 14,80 1,51% 2 566

20-07-2012 14,80 14,40 14,40 -2,7% 1 886

16 – 30 sierpnia 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2012 roku

30 sierpnia 2012 Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku

Najbliższe wydarzenia


