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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

20.08 Dziennik Gazeta Prawna: Orange za powołaniem spółki z Play. Ale ten

wciąż się zastanawia

- Orange Polska zwiera szyki przed kolejnymi przetargami na

częstotliwości dla szybkiego mobilnego Internetu. Planuje powołać

spółkę z operatorem sieci Play, która miałaby reprezentować obu graczy

w przetargach – powiedział Piotr Muszyński, wiceprezes Orange Polska.
Nowy podmiot miałby startować w przetargach na częstotliwości, a
także budować sieć i nią zarządzać.
- Co do samej koncepcji wspólnego startu w przetargach jesteśmy jak

najbardziej za – zadeklarował Marcin Gruszka, rzecznik P4. Jednak
pytany, czy spółka podpisze we wrześniu umowę tworzącą spółkę z
Orange, unikał odpowiedzi.
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Dziennik Gazeta Prawna: Polo TV, ESKA TV i ATM Rozrywka przebijają

TVP 1

Widzowie naziemnej telewizji cyfrowej coraz częściej wybierają Polo
TV, Eska TV, ATM Rozrywkę czy TTV niż Polsat, TVN czy TVP. To efekt
działania naziemnej telewizji cyfrowej. Choć cyfra zastąpi telewizję
analogową niemal za rok, firma badawcza Nielsen Audience
Measurement już sprawdza, jak oglądana jest cyfrowa telewizja.
Docelowo z darmowej telewizji cyfrowej może korzystać nawet 30%
gospodarstw domowych.

21.08 Parkiet: Ruszył przetarg na pasmo zdatne do LTE

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił długo oczekiwany
przetarg na częstotliwości z zakresu 1800 MHz. To takie samo pasmo
jak to, które grupa Solorza-Żaka (Polkomtel, Cyfrowy Polsat i NFI
Midas) wykorzystuje dla usług ultraszybkiego mobilnego Internetu w
technologii LTE. Teoretycznie więc na polskim rynku komórkowym,
dzięki rozpoczętej wczoraj procedurze, konkurencja może wprowadzić
własną ofertę LTE. UKE dał operatorom nieco ponad 2 miesiące na
przygotowanie i złożenie ofert. Czas ten upływa 22 października.
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21.08 Dziennik Gazeta Prawna: Play rzuca rękawicę T-Mobile. Zaczyna się

walka na tablety i laptopy

Rywalizacja o użytkowników mobilnej sieci zaostrza się. By zwiększyć
ich liczbę, czwarty co do wielkości operator Play postanowił mocniej
wejść na rynek dystrybucji tabletów i laptopów. Wprowadził do oferty
urządzenia za 0 zł wraz z miesięcznym pakietem transmisji danych.
Klient spłaca sprzęt w comiesięcznych ratach. To wyzwanie dla T-
Mobile, obecnego lidera sprzedaży mobilnego sprzętu na polskim
rynku.

22.08 Rzeczpospolita: Rząd przyjął nowelizację w sprawie telewizji

internetowej

Internetowe serwisy oferujące wideo na żądanie będą nadzorowane
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Internetowe serwisy oferujące wideo na żądanie będą nadzorowane
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Nie będzie ona jednak
prowadziła rejestru takich serwisów - poinformowała Rada Ministrów,
która przyjęła projekt we wtorek. Projekt nowelizacji narzuca
telewizjom internetowym, czyli takim serwisom jak Ipla (własność
Cyfrowego Polsatu), TVN Player czy Kinoplex (własność Agory), wymogi
identyczne z tymi, jakie obecnie muszą spełniać tradycyjne stacje
telewizyjne, albo podobne do nich.

Dziennik Gazeta Prawna: Sport przenosi się do Internetu

Nadawcy i wydawcy zaostrzają rywalizację o rynek internetowej
telewizji. Najwięksi gracze - Ipla i Onet - znaleźli nowy sposób na
przyciągnięcie widza i wzmocnienie pozycji na rynku, na którym
reklamodawcy wydadzą w tym roku 90 mln zł - to poszerzenie oferty
sportowej. W przyszłym tygodniu rusza serwis Eurosport.onet.pl.
Segmentu sportowego nie odpuszcza Ipla Cyfrowego Polsatu.
- Właśnie poszerzyliśmy dostępność w ofercie rozgrywek T-Mobile

Ekstraklasy - podkreśla Teresa Wierzbowska, rzeczniczka Redefine,
właściciela Ipli.
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23.08 Dziennik Gazeta Prawna: Virgin Mobile zagra o milion młodych

Marka Richarda Bransona chce w trzy lata być piątym co do wielkości
operatorem na rynku.
- W tym roku chcemy mieć dziesiątki, może setki tysięcy klientów -

zapowiada Tomasz Gniewek, dyrektor operacyjny Virgin Mobile. - Na

biznes patrzymy w horyzoncie trzyletnim. Po tym czasie chcielibyśmy

mieć ponad i mln klientów.

- Wprowadzamy na rynek trzecią globalną markę, obok T-Mobie i

Orange - dodaje Łukasz Wejchert, prezes Dirlango i mniejszościowy
udziałowiec Virgin w Polsce, który ma wyposażyć sieć w rozwiązania
technologiczne i aplikacje, które pomogą przyciągnąć klientów. Na razie
operator powalczy o klientów wśród młodzieży ofertami pre-paid.
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Puls Biznesu: Carlos Slim wchodzi do Polski

Spółka Carlosa Slima negocjuje przejęcie Hawe i zerka na Playa. Chce
zbudować nad Wisłą potęgę telekomunikacyjną. Je śli spółka
najbogatszego człowieka na świecie skupi w jednym ręku Playa, Hawe
oraz TK Telekom i włoży miliardy na inwestycje, polski rynek
telekomunikacyjny czeka rewolucja. Potencjał infrastrukturalny nowego
tworu będzie porównywalny z TP. Strategia grupy Carlosa Slima zakłada
pozostawienie lokalnych marek, więc Play, który przebojem zdobył
spory kawałek rynku, dostałby duże zaplecze do dalszej walki.

25. 08 Parkiet: Netia kusi Play. Powrót po rozstaniu?

Po czterech latach od sprzedaży udziałów w sieci Play zarząd Netii
przyznaje, że dziś budowa grupy kapitałowej z tych dwóch spółek znów
miałaby sens. Eksperci i analitycy zgadzają się, że połączenie sieci
stacjonarnych i komórkowych ma sens. - Wszystko dziś kręci się wokół

oferowania abonentom pakietów złożonych z telefonii stacjonarnej i

komórkowej, Internetu w dwóch technologiach oraz telewizji - mówi
Paweł Puchalski, analityk DM BZ WBK.



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

20-08-2012 15,50 15,20 15,35 0,00% 1 549

21-08-2012 15,59 15,47 15,50 0,98% 2 829

22-08-2012 15,57 15,43 15,47 -0,19% 2 443

Akcje Cyfrowego Polsatu
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22-08-2012 15,57 15,43 15,47 -0,19% 2 443

23-08-2012 15,50 14,81 15,00 -3,04% 1 536

24-08-2012 15,22 14,70 14,70 -2,00% 783



Najbliższe wydarzenia

16 – 30 sierpnia 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2012 roku

30 sierpnia 2012 Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku

Harmonogram publikacji wyników za  I półrocze 2012 roku

7:00                    Publikacja raportu półrocznego w systemie ESPI

8:00                    Publikacja raportu półrocznego na naszej stronie     

internetowej www.cyfrowypolsat.pl/inwestor

10:00                 Spotkanie z inwestorami i analitykami
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10:00                 Spotkanie z inwestorami i analitykami

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami

Szczegóły telekonferencji:

Data:                              30 sierpnia 2012 r.

Godzina:                   16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork) 

Numer telefonu:        +44 (0) 1452 569 335 (międzynarodowy); 00 800 121 4128 (Polska) 

Kod telekonferencji:  21172767


