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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

10.05 Puls Biznesu: Zaczyna się podbijanie ceny za Plusa
Sprzedający zacierają ręce – oferty są zbliżone, więc do równoległych
rokowao przejdzie nawet czterech chętnych. Transakcja powinna zostad
zamknięta w czerwcu.

Polityka: Piędsetka Polityki 2010 – 50 najbardziej
zyskownych firm z listy 500
Grupa Cyfrowego Polsatu znalazła się na 28 miejscu
najbardziej zyskownych firm z listy 500, natomiast Grupa
Telewizji Polsat zajęła 34 miejsce.

11.05 Parkiet: Więcej klientów cyfrowych telewizji
Analitycy szacują, że chod rynek powoli brnie do granicy nasycenia, w I
kwartale platformy cyfrowe notowały jeszcze wzrost liczby abonentów.
Według Analityka DM IDMSA, w całym bieżącym roku dostęp do
telewizji satelitarnych wykupi w Polsce jeszcze ok. 400 tys. klientów, z
czego 160 tys. zyska Cyfrowy Polsat, 95 tys. - platforma „n”, a resztę –
Cyfra+ i satelitarna oferta grupy TP.

Parkiet: TVN Przychody flagowego kanału zmalały. Grupa
traci rynek na rzecz Polsatu
Zdaniem analityka KBC Securities, TVN będzie rósł wolniej od
reszty rynku. Dynamikę rynku napędzi Polsat, który zyskuje
po wejściu do Cyfry+, a ostatnio również do platformy „n”.
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Dziennik Gazeta Prawna Magazyn: Telewizje internetowe
chcą wygrad z kablówkami walkę o sofę
Polsat, nie czekając, aż ktoś zacznie dystrybuowad jego
programy w sieci, stworzył Iplę, internetową telewizję. Z
zasobów Ipli można korzystad nie tylko na komputerze, lecz
także w podłączonym do Internetu telewizorze, na
smartfonach, tabletach, a nawet konsolach do gier.
Cyfrowy Polsat, największa platforma satelitarna w Europie
Środkowej i Wschodniej, uruchomiła niedawno internetowy
serwis, tak zwany catch up TV, pozwalający abonentom
operatora śledzid przez internet to, co mogą oglądad także
drogą satelitarną. Dominik Libicki, Prezes spółki, nie ukrywa,
że widzi zmiany zachodzące na rynku i przyznaje, że wejście
do sieci ma charakter strategiczny. Od jakiegoś czasu
powtarza: zajmujemy się dostarczaniem rozrywki. Dzisiaj
robimy to drogą satelitarną, jutro możemy to robid drogą
internetową. Technologia nie będzie najważniejsza.
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
9 maja 2011

Raport bieżący nr 30
11 maja 2011

Blisko 500 masztów z Internetem HSPA+ Cyfrowego Polsatu
W wyniku rozbudowy sieci radiowej HSPA+ spółki Aero2 o 47 nowych stacji bazowych, w zasięgu mobilnego Internetu Cyfrowego Polsatu
znalazło się 10 nowych miast - Jarocin, Kętrzyn, Knurów, Konin, Kościerzyna, Legnica, Łuków, Stargard Szczecioski, Wałbrzych, Zduoska
Wola.
Infrastruktura telekomunikacyjna spółki Aero2 liczy obecnie 495 masztów w całej Polsce, a ich liczba regularnie rośnie. Nowe stacje
zwiększyły zasięg bezprzewodowego, szerokopasmowego Internetu Cyfrowego Polsatu o 10 miast z zaludnieniem powyżej 20 tysięcy
mieszkaoców - Jarocin, Kętrzyn, Knurów, Konin, Kościerzyna, Legnica, Łuków, Stargard Szczecioski, Wałbrzych, Zduoska Wola - oraz o
wiele mniejszych miejscowości i wsi we wszystkich województwach. Łącznie w zasięgu mobilnego Internetu spółki znajduje się ok. 11 tys.
miejscowości.
Internet Cyfrowego Polsatu HSPA+ w technologii MIMO zapewnia wysokie prędkości transmisji danych - do 28,8 Mb/s przy pobieraniu i
do 5,76 Mb/s przy wysyłaniu. Usługa dostępna jest od 1 lutego 2010 r. Na koniec 2010 r. z Internetu HSPA+ Cyfrowego Polsatu korzystało
ponad 25 tysięcy klientów.
Od 16 marca br. Cyfrowy Polsat prowadzi wśród 2000 uczestników ogólnopolskie testy konsumenckie Internetu mobilnego w
najnowocześniejszej technologii LTE. Testy zostały zaplanowane do kooca czerwca br., a Cyfrowy Polsat jest pierwszym dostawcą w
Polsce, który zaoferował usługi LTE. Obecnie są one świadczone w kanale 10 MHz z prędkością do 73 Mb/s. Docelowo spółka planuje
dostarczad usługi w kanale 20 MHz z prędkością do 100 Mb/s.

Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 10 maja 2011 r. otrzymał uchwałę nr 404/11 z dnia 10 maja
2011 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na mocy której Zarząd KDPW postanowił zarejestrowad w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści
sześd) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Cyfrowy Polsat S.A. o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda i nadad im kod ISIN
PLCFRPT00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym
samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLCFRPT00013.
Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających
podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na
który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLCFRPT00013, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej
decyzji jako dzieo wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.
Informacja o zarejestrowaniu pod kodem ISIN PLCFRPT00013 w/w akcji Spółki oraz o liczbie akcji oznaczonych tym samym kodem

zostanie przekazana w formie raportu bieżącego po otrzymaniu komunikatu KDPW.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartośd 
obrotu
(tys. PLN)

09-05-2011 16,39 16,18 16,25 0,25% 6 283

10-05-2011 16,45 16,20 16,44 1,48% 5 342

11-05-2011 16,88 16,10 16,80 1,94% 4 414

12-05-2011 16,85 16,44 16,60 -1,78% 2 826

13-05-2011 16,78 16,56 16,78 0,48% 7 040

Akcje Cyfrowego Polsatu
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Najbliższe wydarzenia

19 maja 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.


