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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

22.01 Dziennik Gazeta Prawna: Manta i Samsung wygrali na

pożegnaniu z sygnałem analogowym

Na cyfryzacji zyskali i producenci dekoderów i wytwórcy

telewizorów, a także telewizje satelitarne i kablowe. Ci pierwsi

jednak najbardziej.

Z danych Nielsena wynika, że sygnał cyfrowy odbiera dziś już

70% z ponad 13,2 mln gospodarstw domowych.

Dziennik Gazeta Prawna: Telewizory mamy nowoczesne, ale

telewizję oglądamy po staremu

Ponad połowa gospodarstw domowych kupiła nowy telewizor w

ciągu ostatnich trzech lat. Co piąty to SmartTV.

Z danych Nielsena wynika, że oglądamy to, co oferują nam

akurat stacje telewizyjne. W zaledwie 6% domów nagrywa się i
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akurat stacje telewizyjne. W zaledwie 6% domów nagrywa się i

odtwarza programy, w 8% ogląda się telewizję za pomocą

internetu, w ledwie 3% korzysta się z Video on Demand, czyli

wypożyczalni filmów, programów i SmartTV.

Gazeta Wyborcza: Telenowelizacja: prościej, krócej, lepiej

rozmowa z Tomaszem Kulisiewiczem, analitykiem firmy

doradczej Audytel

-Co nowelizacja oznacza dla operatorów?

- Przede wszystkim zmienia zasady rezerwacji i przetargów
częstotliwości. Dotąd ilekroć operatorom kończyła się
rezerwacja, musiał być rozpisany przetarg. Żyli więc w
niepewności. Nie wiedzieli, czy w 2015-16 r., kiedy to kończą się
obecne rezerwacje, nie będą musieli startować od zera, tzn. brać
udział w przetargu na odebrane częstotliwości. Teraz nie będzie
takiej konieczności. Dopóki operator spełnia swoje obowiązki,
dopóty nie ma podstaw, by zabierać mu częstotliwość.
Pojawia się także możliwość dzierżawy częstotliwościami –
jeden operator będzie mógł udostępniać ją drugiemu. Dotąd nie
mogli wspólnie z niej korzystać.
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24.01 Dziennik Gazeta Prawna: Kablówka z siecią komórkową to

model operatora przyszłości

rozmowa z Andrzejem Rogowskim, prezesem Multimedia Polska

- Aukcja częstotliwości komórkowych odbędzie się wkrótce.

Równocześnie na sprzedaż wystawiony może być Play.

Będziecie zainteresowani?

- Jest za wcześnie na konkretne deklaracje w tym zakresie.
Stacjonarna oferta kablowa zaspokaja jedynie wycinek
rzeczywistych potrzeb klienta. Rośnie rola mobilności, klienci
chcą mieć telewizje przy sobie oraz natychmiastowy dostęp do
wielu usług. Z takiej perspektywy połączenie tych dwóch
światówma głęboki, biznesowy sens.

Parkiet: Wśród średnich firm trudno znaleźć dywidendowe perełki 25.01 Rzeczpospolita: Mobilna usługa w wersji „bez limitu” podzieli
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Parkiet: Wśród średnich firm trudno znaleźć dywidendowe perełki

Prawdopodobnie do grona spółek dywidendowych dołączy Cyfrowy

Polsat. Pod koniec ubiegłego roku zarząd zasygnalizował, że

dywidenda jest możliwa. Jej wypłata będzie zależała od zadłużenia

spółki. Według prognoz brokerów Cyfrowy Polsat mógłby

przeznaczyć na dywidendę kwotę rzędu 232 mln zł.

25.01 Rzeczpospolita: Mobilna usługa w wersji „bez limitu” podzieli

operatorów

Obowiązujące od poniedziałku zmiany w Prawie

telekomunikacyjnym zmieniły oferty sieci komórkowych

dotyczące mobilnego Internetu. Zniknęły z nich kontrakty

dłuższe niż 2-letnie. Z informacji „Rz” wynika, że branże czeka

inna, dużo ważniejsza zmiana. To zryczałtowane oferty na

mobilny Internet.

Według Audytela, w grudniu 2012 r. operatorzy mieli 5,2 mln

abonentów dedykowanej usługi mobilnego Internetu (bez

smartfonów). We wrześniu, klienci polskich sieci komórkowych

mieli szacunkowo 9,5 mln smartfonów.

Rzeczpospolita: Startuje Polsat Biznes

Polsat przemianowuje TV Biznes na Polsat Biznes. Kanał w nowej

odsłonie zostanie zaprezentowany w połowie przyszłego tygodnia.

26.01



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy,

21 stycznia 2013 r.

Komunikat prasowy,

24 stycznia 2013 r.

Nowe pakiety i krótsze umowy w ofercie internetowej Cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat wprowadza nowe pakiety internetowe w ofertach z laptopem Acer Aspire E1 i tabletem Samsung Galaxy

Tab 8.9 LTE – teraz także z krótszymi umowami – oraz z tabletami Manta MID9701 9,7” Wi-Fi i Ferguson S3 7” Wi-Fi DVB-

T. >> więcej http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/232589/nowe-pakiety-i-krotsze-umowy-w-ofercie-internetowej-cyfrowego-

polsatu

Cyfrowy Polsat nagrodzony za rozwój Internetu LTE

Podczas uroczystej gali Mobility Trends, która odbyła się wczoraj w teatrze Capitol w Warszawie, Cyfrowy Polsat został

nagrodzony statuetką Złoty BELL w kategorii Mobilny Internet Roku 2012 za rozwój Internetu LTE i wprowadzenie

modemów obsługujących prędkość do 150 Mb/s. Gala miesięcznika Mobility to coroczne spotkanie osób związanych z

branżą nowych technologii w Polsce. >> więcej http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/232959/cyfrowy-polsat-nagrodzony-za-
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Komunikat prasowy,

25 stycznia 2013 r.

branżą nowych technologii w Polsce. >> więcej http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/232959/cyfrowy-polsat-nagrodzony-za-

rozwoj-internetu-lte

Polsat Boxing Night: Gołota vs Saleta - start sprzedaży w PPV Cyfrowego Polsatu i ipla

Już od dzisiaj można zamawiać dostęp do gali Polsat Boxing Night: Gołota vs Saleta, którą 23 lutego br. będą mogli

obejrzeć w systemie „pay-per-view” (PPV) klienci Cyfrowego Polsatu i telewizji internetowej ipla. Po 13 latach oczekiwania

po raz pierwszy na ringu spotkają się Andrzej Gołota i Przemysław Saleta – legendarni polscy bokserzy, którzy stoczą ze

sobą 10-rundowy pojedynek. Gala Polsat Boxing Night, dostępna na żywo z trójmiejskiej Ergo Areny, również w jakości HD,

oferowana jest w cenie 40 zł. >> więcej http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/233040/polsat-boxing-night-golota-vs-saleta-

start-sprzedazy-w-ppv-cyfrowego-polsatu-i-ipla



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

21-01-2013 17,99 17,68 17,80 -0,56% 1 437

22-01-2013 17,84 17,41 17,60 -1,12% 2 924

23-01-2013 17,72 17,12 17,12 -2,73% 2 070

Akcje Cyfrowego Polsatu
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23-01-2013 17,72 17,12 17,12 -2,73% 2 070

24-01-2013 17,40 17,20 17,30 1,05% 5 110

25-01-2013 17,48 16,73 17,10 -1,16% 4 857

Najbliższe wydarzenia

26 luty – 12 marca 2013 Okres zamknięty przed publikacją wyników za 2012 rok 

12 marca 2013 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok


