
Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

28 stycznia – 3 lutego 2013 r.



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

28.01 Gazeta Wyborcza: Jak smartfony zmieniają świat

5,5 mln Polaków korzysta regularnie z internetu w telefonie, a
niektórzy wolą internet mobilny niż ten z komputera.
Średni czas korzystania z mobilnego dostępu do internetu w
tygodniu to 3 godziny i 23 minuty. Prawie dwukrotnie więcej niż
rok temu.

Rzeczpospolita: Polsat inwestuje w biznes

Grupa odświeża swój kanał biznesowy i liczy na znaczną poprawę
wyników jego oglądalności.
18 lutego TV Biznes wystartuje z nową oprawą graficzną i
programową pod nazwą Polsat Biznes. Ma być przewodnikiem po
biznesowym stylu życia. – Poszerzymy formułę tego kanału. Chcemy

m.in. mówić więcej o tym, jak wydawać pieniądze i towarzyszyć

31.01 Dziennik Gazeta Prawna: Komórki wciągają do sieci

Ceny transmisji danych spadły, więc operatorów czeka zacięta
walka o zwiększenie przychodów, które zasypią lukę po
kurczącym się rynku usług głosowych.
Choć operatorzy uczynili z mobilnego internetu oręż w walce o
klientów, pod względem przychodów wciąż pozostawia on
bardzo wiele do życzenia. Waldemar Stachowiak, analityk
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m.in. mówić więcej o tym, jak wydawać pieniądze i towarzyszyć

ludziom biznesu nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym –
mówi Maciej Stec z zarządu Telewizji Polsat.

bardzo wiele do życzenia. Waldemar Stachowiak, analityk
Ipopema Securities, przypomina, że według wyliczeń Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w roku 2011 wartość rynku
mobilnego internetu wyniosła około 730 mln zł. To niewiele,
biorąc pod uwagę fakt, że łączne przychody wszystkich
operatorów usług mobilnych sięgają 25 mld zł.

1.02 Rzeczpospolita: Walka na szybki Internet

Telewizje kablowe będą w tym roku największym wygranym w
walce o abonentów stacjonarnego Internetu – i to nie dzięki
obniżkom cen.
W 2013 roku reklamowy hit, jakim rok wcześniej był ultraszybki
Internet, ujrzymy nie tylko w kampaniach mobilnych
operatorów. Sieci telewizji kablowych także zamierzają mocno
promować usługi o najwyższych prędkościach, choć niektóre
jeszcze w ubiegłym roku przyznawały, że ich abonenci
najchętniej korzystają z prędkości niższych niż 10 MB/s.
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Press: W promieniach Polsatu

Na współpracy nadawców kanałów tematycznych z Cyfrowym
Polsatem zyskują obie strony.
W warunkach spowolnienia gospodarczego nowe kanały muszą się
zmierzyć z niechęcią operatorów do zwiększania kosztów
programingu, stąd np. sojusze Cyfrowego Polsatu. – To rozsądna

strategia silnego gracza, a dla mniejszych to możliwość zaistnienia

na polskim rynku. Obie strony zyskują na pewno finansowo –
komentuje Piotr Reisch, prezes Kino Polska TV SA.

1.02 Rzeczpospolita: Wielka trójka zaczyna obniżać ceny połączeń

do Play

Za sprawą zażegnania sporów o nowe stawki MTR tanieją
również ceny detaliczne rozmów do sieci Play. Pierwszy na ten
ruch zdecydował się Polkomtel.

Parkiet: Ośmiu brokerów i 52 spółki na luty

Osiem biur maklerskich stworzyło portfele fundamentalne na
rozpoczęty już miesiąc. Chodzi o spółki z mocnymi fundamentami,

2.02
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rozpoczęty już miesiąc. Chodzi o spółki z mocnymi fundamentami,
które powinny górować na innymi.
Cyfrowy Polsat znalazł się w portfelach DM BDM i KBC Securities.
DM BDM: Ewentualne pogorszenie sentymentu związane ze
spodziewanym pogorszeniem wyników w 2013 r. będzie
tymczasowe. Perspektywa dywidendy.
KBC Securities: Cyfrowy Polsat powinien pokazać dobre wyniki za IV
kwartał. Mimo słabego rynku reklamy, spółka może dalej poprawiać
wyniki w 2013 roku. Perspektywa dywidendy może wspierać kurs.
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Cena 
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(PLN)
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(PLN)
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zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

28-01-2013 17,39 17,00 17,39 1,70% 5 763

29-01-2013 17,27 17,03 17,10 -1,67% 13 020

30-01-2013 17,25 16,93 17,08 -0,12% 4 739

Akcje Cyfrowego Polsatu
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30-01-2013 17,25 16,93 17,08 -0,12% 4 739

31-01-2013 17,30 16,75 16,75 -1,93% 11 838

01-02-2013 16,97 16,53 16,75 0,00% 1 601

Najbliższe wydarzenia

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

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


