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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Parkiet: Żadna z branż nie jest faworytem. Lepiej stawiać na
konkretne spółki
W przypadku WIG-Media zachowanie indeksu aż w 51 proc.
zależy od Cyfrowego Polsatu. Ten zaś w 2013 r. zyskał już 34
proc. Obecny kurs zbliżony jest do wycen analityków.

19.08 Parkiet: Operator Orange pod dodatkową presją
- Ugodę rządu ze Sferią odczytywałbym raczej jako informację

negatywną dla TP – komentuje Konrad Księżopolski, analityk Banco
Espirito Santo, porozumienie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z
operatorem zażegnujące ryzyko międzynarodowego sporu
arbitrażowego.
Rząd zaoferował Sferii wymianę wadliwych częstotliwości na pasmo z
zakresu 800MHz. To kawałek tzw. dywidendy cyfrowej, która ma być
przedmiotem zażartej licytacji. Zainteresowanie udziałem w
szykowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej aukcji
zadeklarowali już wszyscy operatorzy komórkowi w kraju, właściciel
sieci kablowej UPC, nie wyklucza tego też Emitel.
Sferia współpracuje z grupą Zygmunta Solorza-Żaka: najsilniej z
Midasem, stanowiącym infrastrukturalno-radiowe zaplecze
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Midasem, stanowiącym infrastrukturalno-radiowe zaplecze
Polkomtela, operatora sieci Plus i Cyfrowego Polsatu.
Zmiana sytuacji Sferii sprawia, że wracają też pytania o jej przyszłość.
– Moim zdaniem nie można wykluczyć, że Midas kupi Sferię – mówi
Paweł Puchalski, analityk DM BZ WBK.

20.08 Rzeczpospolita: Orange otwiera Neostradę
Orange, właściciel Orange Polska wprowadza rozwiązanie
pozwalające użytkownikom stacjonarnego Internetu dzielić się
dostępem i w zamian korzystać z sieci publiczno-prywatnych hot-
spotów.
Analogiczną sieć hot-spotów udostępnia klientom w Polsce od lutego
2012 roku Netia, największy konkurent stacjonarnej części Orange
Polska.

21.08 Puls Biznesu: Rynek bliski nasycenia
W 2011r. smartfony miało w Polsce 14 proc. internautów, a w
zeszłym – ponad połowa. Tendencja wzrostowa jednak wyraźnie
przyhamowała. Na topie są zaś tablety – ma je 17 proc. osób
korzystających z sieci, czyli prawie dwa razy więcej, niż przed rokiem.
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21.08 Dziennik Gazeta Prawna: Internet bez miary
Klienci jeszcze poczekają na zapowiadane przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej narzędzie do sprawdzania jakości usług.
Fiaskiem zakończyły się starania UKE o stworzenie systemu, który
pomagałby klientom sieci telekomunikacyjnych w egzekwowaniu od
operatorów odpowiedniej jakości usług. W komunikacie
opublikowanym na stronie internetowej prezes UKE wyraża
zaniepokojenie przedłużającymi się pracami. Chodzi o to, że
operatorzy nie mogą porozumieć się w kwestii metody dokonywania
pomiarów jakości usług w sieciach mobilnych i zasady jednoczesności
przeprowadzania badań.
Z danych UKE wynika, że znaczna część skarg dotyczy szybkości
Internetu. Chodzi o sytuację, w której ktoś płaci za łącze o prędkości
np. 10 Mb/s, a w rzeczywistości pliki pobierają się z sieci dużo
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np. 10 Mb/s, a w rzeczywistości pliki pobierają się z sieci dużo
wolniej.

Puls Biznesu: Na rynkach ruch niemalże zamarł.
W środę WIG20, mimo technicznej zniżki, spowodowanej
odjęciem dywidendy PZU, zdołał trzymać się przy poziomie 2400
pkt. Początkowo lepiej radziły sobie wskaźniki małych i średnich
spółek. mWIG40 po trwającej 3 dni spadkowej korekcie, zyskiwał
0,5 proc. Taniały akcje jedynie dziesięciu spółek, wchodzących w
jego skład. O niemal 2 proc. w dół szły walory TVN. Cyfrowy
Polsat zyskiwał natomiast prawie 3 proc.

22.08 Rzeczpospolita: Ruszyły przygotowania do aukcji pasma LTE
Przynajmniej 1,6 mld zł, więcej niż zakładał jego plan budżetowy na
2013r., spodziewa się Urząd Komunikacji Elektronicznej za pasma 800
i 2600 MHz. Wczoraj UKE rozpoczął konsultacje dokumentacji aukcji,
w której – najprawdopodobniej na przełomie roku – zetrą się
operatorzy.
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23.08 Rzeczpospolita: Platforma nc+ straciła ok. 200 tysięcy klientów
TVN zaraportował wyniki finansowe za II kwartał 2013.
Na koniec czerwca nc+, w której TVN ma udziały wspólnie z Grupą
Canal+ i Liberty Global miało 2,3 mln abonentów, jej średni przychód
z jednego abonenta wynosił 63,4 zł, a całkowite przychody platformy
sięgnęły 1,14 mld zł. EBITDA platformy w I półroczu wynosiła 200 mln
zł. W planach na kolejne miesiące TVN ma teraz inwestowanie w
nowe kanały naziemnej telewizji cyfrowej: TVN7 i TTV – ich wpływy z
reklamy i sponsoringu w II kwartale wzrosły rok do roku o 24 proc.
dzięki rosnącemu zasięgowi usługi. Choć TVN podtrzymał
oczekiwania na rok 2013 mówiące o tym, że rynek reklamy
telewizyjnej w całym roku odnotuje średni jednocyfrowy spadek,
zarząd podkreślał, że sytuacja w branży jest już lepsza.
– Reklamodawcy zaczynają się zachowywać spokojniej i powracają
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– Reklamodawcy zaczynają się zachowywać spokojniej i powracają

do normalnego planowania kampanii, zniknęła nerwowość widoczna

w ostatnich miesiącach – mówił Marcus Tellenbach, prezes TVN.

Puls Biznesu: Spółki Solorza czują się dyskryminowane
Polkomtel zarzuca Urzędowi Komunikacji Elektronicznej
faworyzowanie Orange i T-Mobile w walce o szybki Internet.
Urząd Komunikacji Elektronicznej traktuje firmy z zagranicznym
kapitałem w sposób uprzywilejowany – twierdzi operator sieci Plus.
Chodzi o opublikowane w środę wstępne warunki aukcji na
częstotliwości pasma 800MHz. „Polkomtelowi i Midasowi wolno
złożyć ofertę jedynie na 5 MHz, zaś niemiecki T-Mobile i francuski
Orange mogą starać się razem o 20 MHz (czyli zaoferować usługę o
szybkości transmisji 160 Mbit/s, podczas gdy Polkomtel będzie mógł
zaoferować zaledwie 40 Mbit/s)” – głosi wydany wczoraj komunikat
Polkomtela. - Każdy podmiot gospodarczy, który jest zainteresowany

aukcją, może do 1 października wyrazić swoje zdanie na temat jej

warunków. Jeżeli jakąś opinię prezes UKE uzna za zasadną, dokona

korekt w projekcie dokumentacji aukcyjnej – mówi Jacek
Strzałkowski, rzecznik prasowy UKE.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

19-08-2013 21,70 20,20 20,60 -4,85 7 290

20-08-2013 20,80 20,00 20,35 -1,21 2 895

21-08-2013 21,02 20,20 20,90 2,70 12 325

Akcje Cyfrowego Polsatu
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21-08-2013 21,02 20,20 20,90 2,70 12 325

22-08-2013 21,15 20,66 21,10 0,96 2 590

23-08-2013 21,42 20,91 21,42 1,52 1 460



14-28 sierpnia 2013 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2013 r.

28 sierpnia 2013 r. Publikacja wyników za I półrocze 2013 r.

Harmonogram publikacji wyników za I półrocze 2013 roku

7:00                    Publikacja raportu półrocznego w systemie ESPI
8:00                    Publikacja raportu półrocznego na naszej stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl/inwestor
10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami
12:00                  Spotkanie z dziennikarzami
15:00                  Telekonferencja z inwestorami i analitykami

Najbliższe wydarzenia
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Szczegóły telekonferencji:

Data: 28 sierpnia 2013 r.
Godzina:                         15:00 (Warszawa), 14:00 (Londyn), 09:00 (Nowy Jork) 
Numer telefonu:         +44 (0) 1452 555 566 (międzynarodowy) 

22 307 0118 lub 00 800 121 2655 (Polska) 
Kod telekonferencji:    32933471


