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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

06.02 Dziennik Gazeta Prawna: Multimedia Polska, drugi operator telewizji
kablowej, idzie pod młotek
Zainteresowani kupnem mogą być UPC Polska, Vectra, Netia, TP i T-
Mobile. Cena wyniesie co najmniej 2,1 mld zł.
Multimedia Polska w grudniu ogłosiła przejęcie operatora Stream
Communications (zgodę jeszcze musi wydać UOKiK). Dzięki temu
zwiększyła liczbę klientów do ponad 820 tys. i wskoczyła na drugą
pozycję na rynku wyprzedzając Vectrę.

Dziennik Gazeta Prawna: Operatorzy telewizyjni gonią za
widzem i jego tabletem
Wraz z upowszechnianiem się mobilnego internetu płatne
telewizje musiały dostrzec nowego klienta – wyposażonego w

07.02 Puls Biznesu: Rada zagłosuje za Zygmuntem Solorzem-Żakiem
Jeden z najbogatszych Polaków nadal będzie bezpośrednio nadzorował
Polkomtela. Wkrótce ze spółki odejdzie Martin Moorhouse. Zygmunt
Solorz-Żak, szef rady nadzorczej Polkomtela, wydaje się w tym
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telewizje musiały dostrzec nowego klienta – wyposażonego w
tablet i smartfon, który szuka telewizyjnej rozrywki w sieci. By
odpowiedzieć na jego potrzeby, operatorzy inwestują więc w
aplikacje, które pozwalają oglądać programy na przenośnych
urządzeniach.
- Nasza strategia to dostarczać najlepsze treści niezależnie od

technologii wybranej przez klienta. Dziś drogą satelitarną, w

przyszłości być może także internetową – mówi Dominik
Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu, największej platformy na
rynku.

Solorz-Żak, szef rady nadzorczej Polkomtela, wydaje się w tym
momencie najlepszą osobą do nadzoru procesu restrukturyzacji.
- Restrukturyzacja jest konieczna. Przeprowadzamy ją stopniowo i bardzo

ostrożnie, aby przy okazji nie wylać dziecka z kąpielą. Ważne jest

usprawnienie działania spółki, ale nie chcemy również stracić najlepszych

i ważnych dla firmy pracowników – zapewnia Zygmunt Solorz-Żak.

08.02 Dziennik Gazeta Prawna: Giganci startują po telekomunikacyjne
miliardy
Ericsson, Nokia Siemens Network, Huawei i Alcatel Lucent staną do
przetargu na budowę sieci dla Polkomtela. Plus rozstrzyga właśnie
przetarg na dostawę sprzętu telekomunikacyjnego na budowę sieci LTE.
Wartość kontraktu na trzy lata może przekroczyć 600 mln zł.



Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Puls Biznesu, Giełdowa Spółka roku: Cyfrowy Polsat trzyma
formę
W rankingu za 2011 r. Cyfrowy Polsat zdobył drugą nagrodę
razem z reprezentantem branży cukierniczej – spółką Wawel.
Medialny koncern, prowadzony przez Dominika Libickiego,
odniósł sukces głównie dzięki dobrze ocenianej transakcji
przejęcia Telewizji Polsat i poprawie wyników finansowych.
Badani najwyżej ocenili relacje inwestorskie Cyfrowego
Polsatu oraz jakość produktów i usług (2. miejsce). Dobre
notowania ma też zarząd (5. miejsce).

09.02

10.02 Dziennik Gazeta Prawna: Telewizja dopadnie klientów w sklepach
8 minut 25 sekund spędza przeciętnie klient w kolejce do kasy w
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8 minut 25 sekund spędza przeciętnie klient w kolejce do kasy w
supermarkecie. Pomnożone przez miliony klientów udających się na
zakupy kilkadziesiąt razy w ciągu roku dają naprawdę poważny czas...
antenowy. Tak właśnie uważają twórcy telewizji shoppingowych, które
stają się coraz popularniejsze na świecie. Ich ofensywa szykuje się także
w Polsce.

11.02 Rzeczpospolita: Mediowym firmom spadają wpływy
Według prognoz ekspertów, w IV kwartale 2011 r., spadki dotknęły i
TVN, i Agorę. Cyfrowy Polsat odnotował wzrost, dzięki konsolidacji
Polsatu, ale przychody tego ostatniego także się skurczyły.

Rzeczpospolita: Trigon: OFE zaufały Midasowi Solorza-Żaka
Midas opublikował prospekt emisyjny z wynikami przejmowanej grupy
Aero 2. Rusza oferta prawie 1,2 mld akcji. Atuty grupy to cenne
częstotliwości i świadczenie usług w rzadkiej jeszcze na świecie
technologii LTE. Prospekt potwierdza: przed NFI duże inwestycje. Do
budowy sieci w technologii LTE, z której korzystają Cyfrowy Polsat i
Polkomtel, NFI potrzebuje 1,3 mld zł.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

06-02-2012 14,25 13,80 14,25 1,28% 1 191

07-02-2012 14,55 14,00 14,55 2,11% 4 268

08-02-2012 14,60 14,21 14,40 -1,03% 4 884

Akcje Cyfrowego Polsatu

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                      6 – 12 lutego 2012

08-02-2012 14,60 14,21 14,40 -1,03% 4 884

09-02-2012 14,41 14,21 14,40 0,00% 2 967

10-02-2012 14,40 13,95 13,95 -3,13% 596

27 lutego – 12 marca 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2011 rok

12 marca 2012 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r.

Najbliższe wydarzenia


