
Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

22 – 28 lipca 2013 r.



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

22.07 Parkiet: Play pomoże spółce z NewConnect

P4, operator sieci Play, jako jeden z dwóch operatorów
komórkowych w kraju (drugi to T-Mobile Polska) nie miał do tej pory
specjalnej oferty telewizji mobilnej. To może się zmienić. P4
podpisało bowiem list intencyjny ze spółką Next Plus kontrolowaną
przez znanego w branży telewizyjnej przedsiębiorcę – Ryszarda
Krajewskiego. Przed weekendem Play i Next Plus rozpoczęły nabór
osób chcących testować usługę.

Rzeczpospolita: Roszady w Grupie Orange

Już w środę, przy okazji publikacji wyników za II kwartał i pierwsze
półrocze 2013 r., Grupa Orange poinformuje o planowanej zmianie
na stanowisku prezesa. Kierujący telekomem od 7 lat Maciej Witucki
ustąpi miejsca Bruno Duthoit, Francuzowi, niegdysiejszemu członkowi
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ustąpi miejsca Bruno Duthoit, Francuzowi, niegdysiejszemu członkowi
zarządu, a ostatnio prezesowi etiopijskego Ethio Telecom.

23.07 Gazeta Wyborcza: Cyfra oznacza rewolucję

W nocy z poniedziałku na wtorek zostały wyłączone ostatnie
nadajniki analogowe. W skali całego kraju zmiana nadawania na
cyfrowe odbyła się zaskakująco gładko.
Przejście na telewizję cyfrową przyniosło widzom korzystającym
wyłącznie z telewizji naziemnej dużo większy wybór – Zamiast kilku
programów mają teraz do dyspozycji 19. Kolejne cztery będą
dostępne wkrótce.
To pociągnęło za sobą zmiany w zachowaniach odbiorców, a w ślad
za nimi – także reklamodawców. W ostatnich latach TVP1, TVP2,
Polsat oraz TVN traciły widzów na rzecz pojawiających się jak grzyby
po deszczu kanałów tematycznych. Cyfryzacja przyspieszyła ten
proces. Na razie wielka czwórka dużo wolniej traci przychody z
reklam niż widzów.
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Rzeczpospolita: Słabiej o spółkach telewizyjnych

Specjaliści ING Securities obniżyli do „sprzedaj” z „kupuj”
rekomendację dla TVN. We wtorek papiery telewizyjnej spółki
można było kupić na giełdzie po 11,12 zł. Gorszą notę „sprzedaj”
zamiast „trzymaj”, otrzymał też Cyfrowy Polsat. Cena rynkowa
akcji wynosiła wczoraj 22,34 zł

24.07

25.07 Puls Biznesu: Od pochwał Netii inwestorów nie przybywa

Analitycy są wyjątkowo zgodni i przekonują, że warto kupować akcje
telekomu. Inwestorzy mają inne zdanie.
Aż 9 z 11 tegorocznych rekomendacji dla Netii brzmi „kupuj”.
Uśredniona cena to 5,1 zł – ponad 13 proc. powyżej kursu na GPW.
Inwestorzy zachwytów nie podzielają, więc od pięciu miesięcy
notowania poruszają się w trendzie bocznym w przedziale 4,1-4,57 zł.
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notowania poruszają się w trendzie bocznym w przedziale 4,1-4,57 zł.

Parkiet: Spokojna sukcesja na szczycie

Kwartalne wyniki Grupy TP (Orange Polska) były niemal zgodne z
oczekiwaniami biur maklerskich. Przychody giganta, znajdujące się
pod nieustanną presją z powodu ekspozycji na kurczącym się rynku
telefonii stacjonarnej i decyzji regulacyjnych dotykających mobilnego
biznesu, spadły o 9,9 proc., do 3,3 mld zł. Zaskoczyć mógł jedna
wynik netto grupy, który skurczył się o rok do roku o 70 proc. do 72
mln zł.
Najpewniej już po wakacjach nastąpi zmiana na stanowisku prezesa
Grupy. Ustępującego Macieja Wituckiego zastąpi Francuz Bruno
Duthoit.

26.07 Rzeczpospolita: Wyceny TP idą w dół

Analitycy Barclays obniżyli wycenę dla akcji Telekomunikacji Polskiej
do 7,3 zł z 7,5 zł. Podtrzymali zalecenie „niedoważaj”. Również
eksperci Renaissance Capital obniżyli cenę dla TP: do 7,7 zł z 7,78 zł.
Jednocześnie potrzymali rekomendację „trzymaj”. Wczoraj na GPW
kurs telekomunikacyjnej spółki wyniósł 7,77 zł.



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

26.07 Puls Biznesu: Szybki, jak rumuński Internet

Polska jest w dwudziestce państw z najszybszą siecią. Jednak w
regionie nie mamy się czym pochwalić. W cokwartalnym raporcie
firma Akamai Technologies Polska plasuje się na niezłej 19. pozycji –
między Kanadą a Tajwanem. Na tle Europy Środkowej wypadamy
jednak przeciętnie. Szybciej niż u nas dane przesyłać można w
Rumunii, Bułgarii, Czechach, na Łotwie i Węgrzech.

Rzeczpospolita: Filmy i książki na fakturze za telefon

SMS nie sprawdził się jako środek zapłaty w Internecie. Sieci
komórkowe sięgają więc po inne sposoby. Od wczoraj za sprawą tzw.
usługi direct billing, jeden rachunek za usługi telefoniczne i
korzystanie ze sklepu z aplikacjami Google Play(e-książkami, grami na
telefon) zapłacą abonenci sieci Play. Z informacji „Rz” wynika, że
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telefon) zapłacą abonenci sieci Play. Z informacji „Rz” wynika, że
drugim partnerem Google’a w Polsce będzie sieć Plus. T-Mobile
planuje analogiczny projekt z Firefoksem. Jeżeli pójdzie śladem
Magyar Telecom, to zaproponuje doliczenie do rachunku opłaty za
bilet do kina i teatru, albo gazetę.
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Cena 
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(PLN)
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Zmiana 
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zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

22-07-2013 21,87 21,18 21,60 -1,37 1 506

23-07-2013 22,32 21,59 22,32 3,33 4 123

24-07-2013 22,40 21,92 22,40 0,36 7 711

Akcje Cyfrowego Polsatu
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24-07-2013 22,40 21,92 22,40 0,36 7 711

25-07-2013 22,35 21,70 21,90 -2,23 1 785

26-07-2013 21,90 21,17 21,28 -2,83 1 720

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.

Najbliższe wydarzenia


