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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

20.09 Dziennik Gazeta Prawna: Solorz-Żak podkręca internet
Według informacji DGP wynika, że banki, które zgodziły się sfinansować
przejęcie Polkomtelu chcą aby Zygmunt Solorz-Żak osobiście stanął na
czele spółki obejmując stanowisko jej prezesa. Biznesman nie chciał
spekulować na ten temat. Kontrolowany przez niego w 65 proc. NFI
Midas zapowiedział natomiast przejęcie spółki Aero2, budującej szybki
internet w technologii LTE. Kwota transakcji wyniesie 548 mln zł.
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internet w technologii LTE. Kwota transakcji wyniesie 548 mln zł.
Sfinansuje ją emisja 1,7 mld akcji. Część obejmie Solorz-Żak, a pieniądze
zostaną częściowo przeznaczone na dalszą budowę sieci szybkiego
internetu LTE. Konsolidacja aktywów to odpowiedź na konkurencję
sojuszu T-Mobile i Orange, które razem mają 60 proc. rynku.

Dziennik Gazeta Prawna: Solorz-Żak spodziewa się opóźnienia decyzji
UOKiK w sprawie Polkomtela
Decyzja UOKiK w sprawie przejęcia Polkomtela może opóźnić się co
najmniej o kilkanaście dni patrząc na ilość zadanych pytań, poinformował
biznesmen. Potwierdził także, że jego grupa telekomunikacyjna jest
zainteresowana nie tylko dzierżawą światłowodów, ale też ich kupnem
i budową infrastruktury. Obecnie Aero2, z grupy spółek Solorza-Żaka,
dzierżawi od Hawe sieć światłowodową. Sieć Hawe dzierżawi teżdzierżawi od Hawe sieć światłowodową. Sieć Hawe dzierżawi też
Polkomtel.

22.09 Rzeczpospolita B: Kanały z Cyfry+ wchodzą do internetu
Od listopada Cyfra+ udostępni swoim abonentom kanały należące
do spółki Canal+ Cyfrowy takie jak MiniMini, Domo, Hyper czy Planete
także w sieci, gdzie ruszy również z materiałami w ramach wideo
na żądanie (VOD). W ramach VOD w sieci będą udostępniane filmy,
magazyny sportowe i mecze piłkarskie. Usługa będzie bezpłatna ale tylko
dla klientów Cyfry+.
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22.09 Puls Biznesu: Time Warner i Vivendi najbliżej przejęcia TVN
Według informatorów PB Time Warner i Vivendi są w tym momencie
najbardziej prawdopodobnymi nabywcami Grupy TVN. Inny dobrze
poinformowany rozmówca dziennika twierdzi, że w grze wciąż jest
więcej podmiotów. – Nie ma preferowanego kupującego. Ostatecznie

głównym wyznacznikiem wyboru nabywcy będzie cena – mówi jedynie
Wojciech Kostrzewa, prezes Grupy ITI. Oczekiwania sprzedającego
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Wojciech Kostrzewa, prezes Grupy ITI. Oczekiwania sprzedającego
według wcześniejszych informacji dziennika mogą sięgać 22-24 zł
za akcje (wraz z długiem). Tymczasem DI BRE wycenił niedawno jedną
akcję TVN na 12,2 zł. Transakcję komplikuje bessa na giełdzie, która
powoduje spadek cen akcji i trudności z pozyskaniem kapitału na kupno
Grupy TVN.

23.09 Puls Biznesu: Play sprawdza intencje Solorza
Przedstawiciele NFI Midas, spółki z grupy Solorza-Żaka, zapowiedzieli,
że chcą udostępniać hurtowo innym operatorom zasoby częstotliwości,
które posiadają. Play chce pozyskać samą częstotliwość z zakresu 1800
MHz i złożył wiążącą ofertę jej kupna. Nikt nigdy nie wyszedł do nikogo
z taką propozycją ponieważ częstotliwościami się nie handluje. Hurtowa
sprzedaż pojemności jaką proponują spółki z grupy Midasa, nie jestsprzedaż pojemności jaką proponują spółki z grupy Midasa, nie jest
niczym niezwykłym, dlatego też niektóre osoby zbliżone do biznesmena
zastanawiały się, dlaczego Play nie wyszedł z taką propozycją do innych
operatorów. - Jesteśmy zainteresowani pozyskaniem częstotliwości

w każdy możliwy sposób . Działamy na kilku frontach. Rozmawiamy

z UKE i z rządem odnośnie możliwości zwolnienia częstotliwości

będących w gestii wojska - mówi Jorgen Bang-Jensen, Prezes Play’a.
Być może Play dopnie swego - jest szansa, że pasmo 1800 MHz zostanie
przez MON i przesunięte do użytku publicznego na początku
października.
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Akcje Cyfrowego Polsatu
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19-09-2011 14,05 13,61 14,04 1,01% 8 450

20-09-2011 14,50 14,05 14,50 3,28% 2 394

21-09-2011 14,75 14,50 14,60 -1,22% 2 065

22-09-2011 14,60 14,07 14,08 -2,83% 17 074

23-09-2011 14,21 13,45 13,45 -0,37% 7 019


