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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Parkiet: Przychody firm dalej rosną, za to zyski przestały
spadać
Cyfrowy Polsat, którego prezesem jest Dominik Libicki,
zakończył III kwartał 2011 r. z ujemnym wynikiem netto.
Zdaniem ekspertów w okresie lipiec – wrzesień 2012 r. wynik
grupy mógł się poprawić nawet o 190 mln zł.

Parkiet: Najlepsze raporty roczne sporządziły Orlen i PKO BP
Po raz siódmy rozstrzygnięto konkurs „The Best Annual
Report” na najlepszy raport roczny, którego organizatorem
jest Instytut Rachunkowości i Podatków.
Wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności w
kategorii przedsiębiorstw trafiło do Cyfrowego Polsatu.

22.10 Parkiet: Wspólna oferta Cyfry+ i „n” w przyszłym roku
Kosztowne prosprzedażowe promocje w czwartym kwartale obie
platformy cyfrowe przeprowadzą jeszcze jako konkurencja.
Dla łączących się platform cyfrowych, Cyfra+ i „n”, fuzja tuż przed
okresem, gdy tradycyjnie walczą na kosztowne promocje, powinna być
korzystniejszym rozwiązaniem, ale do szybkiego połączenia jednak nie
dojdzie.
Zdaniem analityków połączenie platform przełoży się na powstanie
nowych tańszych pakietów. Długofalowo, zdaniem Sobiesława Pająka z
DM IDMSA, połączenie Cyfry+ i „n” spowoduje jednak osłabienie
konkurencji.

Parkiet: Telekomunikacja
8,58 mln wyniosła na koniec czerwca liczba tzw. martwych, czyli
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8,58 mln wyniosła na koniec czerwca liczba tzw. martwych, czyli
nieużywanych kart SIM powiększających statystyki operatorów
komórkowych w Polsce – wynika z szacunków Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. Regulator oszacował faktyczną penetrację rynku na
108,9%, podczas gdy ta obejmująca karty nieużywane, podawana przez
GUS, wyniosła na koniec czerwca 136,5%.

23.10 Puls Biznesu: Sześciu się bije o szybki internet
Częstotliwości 1800 MHz, które mogą posłużyć do budowy sieci
szybkiego internetu LTE, skusiły aż sześciu chętnych. Na razie taką
usługę oferują jedynie spółki Zygmunta Solorza-Żaka, kontrolującego
Cyfrowy Polsat i Polkomtel, powiązanego także ze Sferią choć raczej
nieformalnie. Do przetargu na nowe pasmo przystąpili operatorzy sieci
Plus, Orange, T-Mobile i Play, a także Emitel i Sferia.
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23.10 Rzeczpospolita: Media, Technologie
Ponieważ w przyszłym roku nie będzie tak kosztownych wydarzeń, jak
mistrzostwa Euro, TVP powinna zamknąć rok 2013 bez strat – podał
Juliusz Braun, prezes TVP. Ubiegły rok TVP zamknęła 88 mln zł straty. W
tym roku, w okresie od stycznia do maja, odnotowała niewielki wynik
dodatni, jednak po pierwszym półroczu było 105,4 mln zł straty. Plan
finansowy na ten rok przewiduje stratę w wysokości 60 mln zł.

Rzeczpospolita: Polska przyciąga serwisy muzyczne
Nie tylko międzynarodowy serwis muzyczny Spotify zamierza niebawem
wkroczyć do Polski. Do startu we współpracy z operatorem Play
przymierza się już poważnie inny gracz na rynku muzycznych serwisów
streamingowych – norweski WiNP.
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Rzeczpospolita: Rośnie wycena Cyfrowego Polsatu
Societe Generale w najnowszym raporcie podniosło do 15,7
zł z 15,45 zł wcześniej cenę docelową dla akcji Cyfrowego
Polsatu. Specjaliści konsekwentnie zalecają trzymanie ich w
portfelach. We wtorek można je było nabyć po 14,3 zł.

24.10 Parkiet: P4
Operator sieci Play w III kw. powiększył bazę klientów o 400 tys. do 8,2
mln (według kart SIM). Jego przychody, według prezesa Joergena Bang-
Jensena, rosły podobnie, jak w I połowie roku, gdy powiększyły się o
około 26%, do około 1,6 mld zł. Bang-Jensen podtrzymał, że w ocenie
P4 wartość rynku komórkowego w Polsce urośnie w tym roku o 1,5-2%.

Dziennik Gazeta Prawna: Podrobiony sygnał z Chin
- Rynek zalały dekodery wadliwe, sprowadzane bez cła. Dzięki temu są

tańsze od legalnych dekoderów – mówi Jacek Silski, prezes Polskiej Izby
Radiodyfuzji Cyfrowej.
Taki sprzęt często nie spełnia niezbędnych wymagań technicznych.
- Ciężko oszacować, jak dużo takiego sprzętu jest dziś na rynku. W

sprzedaży jest cała masa dekoderów i tunerów, które zupełnie nie

nadają się do odbioru nowej telewizji – potwierdza Janusz Sulisz,
redaktor naczelny magazynu „Sat Kurier”.
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Rzeczpospolita: Cyfrowy Polsat uruchomił własny
komunikator internetowy pod marką Halo
Każdy klient platformy będzie mógł zainstalować aplikację
pozwalającą na darmowe połączenia głosowe lub tekstowe
na komputerze czy telefonie.

25.10 Rzeczpospolita: Miliony Polaków płacą za nielegalne wideo
Z badań Gfk przeprowadzonych niedawno dla brokera reklamowego
Atmedia wynika, że blisko połowa polskich użytkowników Internetu
(czyli ponad 8 mln osób) ogląda filmy w sieci, ale większość z nich – 90%
- tylko te, za które nie trzeba płacić.
Za to ci, którzy już płacą, nie zawsze robią to na rzecz legalnych
serwisów.

Puls Biznesu: Ofensywa spółek Zygmunta Solorza-Żaka
Polkomtel i Cyfrowy Polsat poprawiły ofertę bezprzewo-
dowego internetu. Oferta spółek, sprzedawana pod hasłem
najszybszego internetu mobilnego LTE o prędkości do 150
Mb/s, ma być orężem walki o klienta w najbardziej
perspektywicznym sektorze transmisji danych.

26.10
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perspektywicznym sektorze transmisji danych.
- Dzienna sprzedaż usług internetowych jest porównywalna

do tego, co sprzedajemy w telewizji – mówi Dominik Libicki,
szef Cyfrowego Polsatu.
Internet to jeden z elementów, który powinien pomóc firmie
Dominika Libickiego w obliczu nasycenia na rynku platform
satelitarnych.
- Liczymy też na cyfryzację telewizji naziemnej, do czego

jesteśmy przygotowani poprzez ofertę telewizji mobilnej

połączonej z dekoderem do odbioru TV naziemnej. Liczę, że

część widzów, którzy stracą sygnał w związku z cyfryzacją,

wybierze telewizję płatną. I na to, że odbierzemy klientów

konkurencji – mówi Libicki.

Puls Biznesu: Te spółki dostarczą niespodzianek
Cyfrowy Polsat ma pójść pod prąd negatywnym tendencjom
w branży medialnej. Zdaniem analityków, kwartalny raport
koncernu przyniesie sporo niespodzianek.
- Sądzimy, że dobre wyniki za trzeci kwartał zaskoczą

inwestorów i mogą sprzyjać zwyżkom kursu akcji spółki –
uważa Piotr Janik, analityk KBC Securities.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy,
24 października 2012 r.

Komunikat prasowy 
25 października 2012 r.

Darmowy komunikator internetowy „Halo” Cyfrowego Polsatu
Największa platforma satelitarna w Polsce przygotowała własny komunikator internetowy „Halo”. Aplikacja od 25
października będzie dostępna dla wszystkich abonentów operatora, umożliwiając im darmową komunikację głosową i
tekstową. Cyfrowy Polsat zagwarantował także dodatkowe korzyści dla użytkowników swojego mobilnego Internetu
HSPA+ i LTE – transmisja danych wykorzystywana przez aplikację nie pomniejsza posiadanych przez nich pakietów.
(…)

Ultraszybki Internet zwiększa zasięg i szybkość
• Spółki kontrolowane przez Grupę Midas przyspieszają rozbudowę mobilnej sieci w technologii LTE/HSPA+. Plan na 2012
rok zakłada objęcie prawie 50 proc. populacji zasięgiem LTE i 90 proc. zasięgiem HSPA+.
• Cyfrowy Polsat i Polkomtel prezentują nowe oferty, które mają zachęcić kolejnych klientów do korzystania z
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Komunikat prasowy 
25 października 2012 r.

• Cyfrowy Polsat i Polkomtel prezentują nowe oferty, które mają zachęcić kolejnych klientów do korzystania z
ultraszybkiego Internetu.
• Wprowadzony przez operatorów nowy modem LTE zapewnia transfer danych z szybkością do 150 Mb/s.
(…)

LTE do 150 Mb/s w Cyfrowym Polsacie
Wraz z przyspieszeniem Internetu LTE Cyfrowego Polsatu do 150 Mb/s została także wprowadzona nowa oferta
internetowa operatora. Wśród nowości, które będą dostępne już od 30 października, pojawiają się: modem LTE 150 Mb/s
Huawei E3276, większe pakiety danych oraz w e-sklepie wyjątkowa oferta mobilnego Internetu od 9,90 zł z jeszcze
większą ilością gigabajtów niż w standardowej sprzedaży. Wkrótce do oferty Cyfrowego Polsatu trafi także tablet LTE 150
Mb/s.
(…)



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

22-10-2012 14,58 14,25 14,44 0,98% 7 637

23-10-2012 14,58 14,06 14,30 -0,97% 2 064

24-10-2012 14,40 13,95 14,11 -1,33% 1 093

Akcje Cyfrowego Polsatu
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24-10-2012 14,40 13,95 14,11 -1,33% 1 093

25-10-2012 14,50 14,10 14,50 2,76% 1 319

26-10-2012 14,50 14,35 14,47 -0,21% 6 444

Najbliższe wydarzenia

31 października – 14 listopada 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2012 roku

14 listopada 2012 Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku


