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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

21.05 Newsweek: Serial w komórce

Kanapa przed telewizorem nie jest już jedynym miejscem, gdzie

możemy oglądać ulubione filmy i seriale. Dzięki mobilnym

technologiom telewizja dostępna jest na zawołanie, a telewizor nosimy

w kieszeni.

W Polsce jest już 12,5 mln urządzeń przenośnych, w tym 7 mln

smartfonów i 500 tys. tabletów. Ich liczba stale rośnie. Według firmy

doradczej PwC za dwa lata w naszym kraju będzie ok. 480 tys.

użytkowników mobilnej telewizji.

Popyt na usługi rośnie, bo z internetu korzysta już 16-18 mln Polaków, z

czego ok. 40% ma dostęp do stacjonarnego szerokopasmowego łącza.

Szybko przybywa także użytkowników mobilnego internetu.
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Parkiet - Wyniki spółek: Media: Pod znakiem różnic

kursowych TVN

W I kw. kondycja branży mocno się poprawiła. TVN znacznie

ograniczył stratę. Operacyjnie jednak spółka nie ma się czym

pochwalić. Zupełnie odmiennie zaprezentował się inny

potentat telewizyjny – Cyfrowy Polsat, który zaskoczył

analityków silnym przyrostem przychodów i zysków. Spółka

pozostaje liderem rentowności w branży. Kapitały własne

firmy przekroczyły właśnie 2 mld zł (w przypadku TVN od

kilku kwartałów oscylują wokół 1 mld).

23.05 Rzeczpospolita: Taryfowa rewolucja w sieci

Jedna opłata za internet w smartfonie, tablecie i laptopie. Tak ma być za

Atlantykiem. W przyszłości do rewolucji mogą dołączyć działające u nas

duże sieci. Wystarczy, że rozwiązanie uzna za dobre działająca w USA

grupa Deutsche Telekom, właściciel Polskiej Telefonii Cyfrowej (T-

Mobile). Wizję, w której gospodarstwo płaci jeden zbiorczy abonament i

decyduje, na co go wydaje, podziela Maciej Witucki, prezes grupy TP

(Orange).

Puls Biznesu

Tomasz Szeląg, członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego

Polsatu został laureatem konkursu Dyrektor Finansowy Roku

2011 zorganizowanego z inicjatywy ACCA, Euler Hermes oraz

magazynu „Forbes”.

25.05



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący 10

24 maja 2012 r.

Standard & Poor's Rating Services podtrzymał przyznany spółce Cyfrowy Polsat S.A. długoterminowy korporacyjny rating

kredytowy 'BB-' oraz długoterminowy rating 'BB-' dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350

milionów euro, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ).

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat") informuje, że agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services

("S&P") podtrzymała przyznany spółce Cyfrowy Polsat korporacyjny rating kredytowy 'BB-' ze stabilną perspektywą. S&P

podtrzymała także długoterminowy rating 'BB-' dla emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350

milionów euro z terminem zapadalności w 2018 r. ("Obligacje"), które zostały wyemitowane w dniu 20 maja 2011 roku przez

Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                                      21 – 27 maja 2012

Raport bieżący 11

24 maja 2012 r.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu

posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A.

za rok 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 maja 2012 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza

Spółki, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z art. 19 ust. 2 lit.

h) Statutu Spółki, podjęła w dniu 8 maja 2012 r. w trybie pisemnym uchwałę o wyborze spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z

o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań

finansowych pod numerem ewidencyjnym 144, na biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok

2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2012.

Spółka wcześniej korzystała z usług KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w latach

2010 - 2011 i KPMG Audyt Sp. z o.o. w latach 2005 - 2009.



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

21-05-2012 13,79 13,51 13,66 0,96% 945

22-05-2012 13,90 13,56 13,70 0,29% 3 281

23-05-2012 13,82 13,57 13,60 -0,73% 9 859

Akcje Cyfrowego Polsatu
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23-05-2012 13,82 13,57 13,60 -0,73% 9 859

24-05-2012 13,61 13,36 13,46 -1,03% 9 657

25-05-2012 13,46 13,30 13,30 -1,19% 9 754

5 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

Najbliższe wydarzenia


