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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Parkiet, Wyniki Spółek: Media, TVN zdecydował o odbiciu
Wyraźnie lepiej niż TVN, jeśli chodzi o wynik operacyjny
(+25,4%), jak i przychody (+17,2%) radził sobie inny
telewizyjny potentat – Cyfrowy Polsat. Pod względem
rentowności kapitałów własnych równać się z nim może
jedynie spółka o nieporównywalnie mniejszej skali działalności
– K2Internet.

06.09 Puls Biznesu: Szybki Internet wejdzie z poślizgiem
Urząd Komunikacji Elektronicznej zaczeka z przetargiem na
częstotliwości 800 MHz, które miały posłużyć do budowy
superszybkiego, bezprzewodowego Internetu LTE, do 2013-14. Budżet
liczy na miliardy, a wojsko nie spieszy się z oddawaniem pasma pod LTE.
UKE chce by po wyborze kryteriów przetargu operatorzy odnieśli się do
proponowanej ceny minimalnej oraz harmonogramu rozwoju sieci w
wersji minimum. Potem powinni licytować przyjęte wskaźniki w aukcji.

07.09 Parkiet: Solorz-Żak sprzedał Sferię
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07.09 Parkiet: Solorz-Żak sprzedał Sferię
Zygmunt Solorz-Żak sprzedał warszawskiego operatora
telekomunikacyjnego Sferia, spółkę posiadającą częstotliwości z zakresu
850 MHz. Teraz planuje wniesienie spółki Aero 2, posiadającej cenne
częstotliwości, do giełdowego funduszu NFI Midas. Aero 2 może być
warte 220 mln zł, bo tyle firma zapłaciła za rezerwację częstotliwości z
zakresu 900 MHz. Mobyland kupuje od Aero 2 przepustowości, które
następnie sprzedaje razem ze swoimi Cyfrowemu Polsatowi, a ten
buduje na nich ofertę konsumencką.

Puls Biznesu: C+ poszuka internetu
Canal Plus wyróżnia się na tle rynku brakiem internetu w ofercie. Tej
jesieni wszystkie większe firmy oferujące telewizję stawiają na sieć.
Internet promują telewizje kablowe, konkurencyjny Cyfrowy Polsat, nie
mówiąc o operatorach telekomunikacyjnych. Wszyscy liczą, że sprzedaż
dodatkowej usługi zwiększy przychody i otworzy furtkę do sprzedaży
kolejnych usług. Wśród potencjalnych partnerów dla Cyfry Plus można
wymienić operatorów sieci Play czy T-Mobile, teoretycznie także Netię.
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07.09 Rzeczpospolita B: Przez spadek kursu akcji sprzedaż TVN się opóźni?
Sprzedaż grupy TVN może się przekształcić w transakcję podzieloną
między dwóch kupujących lub jednego, któremu towarzyszyłyby
fundusz private equity. Przeszkodą w transakcji jest obecnie kurs akcji
telewizyjnej grupy, który od deklaracji ITI o możliwości sprzedaży, spadł
o 15 proc., do około 13 zł. Grupą interesuje się osiem podmiotów m.in.
Time Warner, Discovery Communications, Bertelsmann (właściciel RTL
Group) i Vivendi. Oprócz inwestorów branżowych w transakcji chciałyby
wziąć udział fundusze BC Partners, CVC, Kohlberg Kravis, Roberts & Co.
oraz Apax.

Dziennik Gazeta Prawna: Adamek kontra Kliczko za 40 zł 09.09 Puls Biznesu: Rozwój internetu: niech państwo nie szkodzi
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Dziennik Gazeta Prawna: Adamek kontra Kliczko za 40 zł
Operatorzy płatnej telewizji przygotowują polski rynek do
kolejnej rewolucji. W poszukiwaniu kolejnych źródeł
przychodów najwięksi gracze na rynku ruszyli do masowej
promocji nowej usługi – pay per view.
Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu, powiedział, że
platforma od ponad półtora roku oferuje filmy w ramach
systemu pay per view.
– Teraz nadarzyła się dobra okazja, aby przekonać polskich
widzów do transmisji sportowych w tym systemie, co bardzo
dobrze sprawdza się za granicą. Jak dotychczas jesteśmy bardzo
zadowoleni z liczby zebranych zamówień na walkę - podkreśla.

09.09 Puls Biznesu: Rozwój internetu: niech państwo nie szkodzi
Zygmunt Solorz-Żak, szef Polsatu, zgadza się z tezą, że państwo
powinno wspomagać internetową gospodarkę, ale…
- Najważniejsze żeby nam nie przeszkadzano, a zbudujemy
infrastrukturę internetową – mówi Solorz i zapowiada, że za trzy lata
radiowy dostęp do internetu będą mieli wszyscy Polacy.

Parkiet: Polkomtel i P4 myślą o partnerstwie
Infrastrukturalne partnerstwo dwóch operatorów jest możliwe.
Polkomtel spodziewa się zysku podobnego do ubiegłorocznego.
Partnerstwo między operatorami byłoby podobne do tego, jakie
zawarły Centertel, operator sieci Orange, z PTC (T-Mobile), licząc na
oszczędności idące w setki milionów złotych.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

05-09-2011 15,03 14,70 14,70 -0,68% 13 008

06-09-2011 14,88 14,40 14,70 2,44% 5 142

07-09-2011 15,00 14,65 14,95 1,70% 8 298
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07-09-2011 15,00 14,65 14,95 1,70% 8 298

08-09-2011 15,09 14,90 15,09 0,60% 4 784

09-09-2011 15,00 14,53 14,79 -2,05% 2 093


