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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Puls Biznesu Weekend: Dominik Libicki

Prezes Cyfrowego Polsatu jeszcze przed EURO 2012 ma

uruchomić telewizję mobilną dostępną wszędzie. Będzie

można ją odbierać w telewizorze, laptopie, tablecie oraz

smartfonie w zamian za abonament 20 zł. Dominik Libicki

liczy, że w ten sposób wyprzedzi zapowiadaną w Polsce

cyfryzację telewizji i przejmie część spośród 3,5 mln widzów

telewizji z nadajników analogowych, które w przyszłym roku

zostaną wyłączone.

31.05 Rzeczpospolita: Telewizja mobilna zintegrowana z naziemną

W związku z tym, że w Europie nie udało się znaleźć rynkowego modelu

dla mobilnej telewizji działającej w odrębnej technologii (wcześniej w

Polsce rozważana była DVB-H), w Polsce ruszy ona w tej samej

technologii, w której nadaje już naziemna telewizja cyfrowa. To

popularne rozwiązanie także w innych krajach. Dzięki niemu nie trzeba

tworzyć kosztownej sieci do nadawania w osobnym systemie, a

zawartość programowa mobilnej telewizji może być bogatsza o

programy nadawane w ramach naziemnej telewizji cyfrowej.

Rzeczpospolita: Trudne łączenie dużych kablówek

Sieciom telewizji kablowej jako branży nie przybywa abonentów. 2011

rok zakończyły z 4,6 mln klientów, podobnie jak rok 2010. Przychody
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rok zakończyły z 4,6 mln klientów, podobnie jak rok 2010. Przychody

kablówek jednak rosną. Głównie dzięki temu, że poszerzają ofertę o

kolejne usługi – także te dla nich nietypowe bo mobilne. W ten sposób

sprzedają abonentom coraz większe pakiety.

Największe i najzasobniejsze sieci rosną jednak także dzięki temu, że

przejmują konkurentów.

01.06 Parkiet: Rentowność Plusa przekroczyła 40 proc.

Niecałe 1,76 mld zł wyniosły w I kwartale przychody Polkomtela. Dzięki

ograniczeniu kosztów, EBITDA przechodzącego restrukturyzację

telekomu (czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację) urosła do

708 mln zł z 700 mln zł w I kw. 2011 r. Dzięki temu wyższa jest też

rentowność telekomu. Marża EBITDA Plusa w I kwartale urosła do 40,2

proc. i była najwyższa w branży. Dla porównania Centertel (Orange)

mógł pochwalić się 28,1 proc. marżą, Polska Telefonia Cyfrowa (T-

Mobile) zaś 30,7 proc.

Polkomtel pochwalił się również wskaźnikiem ARPU, który w pierwszym

kwartale wyniósł 39 zł. Dla porównania klient Orange przyniósł firmie

miesięcznie 38,3 zł, a T-Mobile - 33,8 zł.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy

28 maja 2012 r.

Komunikat prasowy

31 maja 2012 r.

Muzo+ bezpłatnie dla klientów Internetu Cyfrowego Polsatu

28 maja br. największa platforma satelitarna startuje z atrakcyjną promocją dla internautów. Teraz nowi klienci usługi

Internet Cyfrowego Polsatu mogą nie tylko surfować w sieci z prędkością do 100 Mb/s w technologii LTE, ale zyskują także

darmowy i nielimitowany dostęp do milionów utworów w serwisie muzo.pl przez 3 miesiące.

(…)

4 nowe kanały w Cyfrowym Polsacie

1 czerwca br. Cyfrowy Polsat, największa platforma satelitarna w Polsce, włączy 4 nowe kanały tematyczne: FightBox, który

zastąpi Polsat Futbol, FilmBox Extra, FilmBox Family i Polsat Sport Extra HD, zwiększając liczbę oferowanych kanałów HD do
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zastąpi Polsat Futbol, FilmBox Extra, FilmBox Family i Polsat Sport Extra HD, zwiększając liczbę oferowanych kanałów HD do

26 propozycji. Operator wprowadza także zmiany w pakietach programowych oraz na liście kanałów.

(…)



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 
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(PLN)
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zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

28-05-2012 13,40 13,32 13,35 0,38% 201

29-05-2012 13,41 13,30 13,30 -0,37% 3 967

30-05-2012 13,49 13,22 13,46 1,20% 1 737

Akcje Cyfrowego Polsatu
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30-05-2012 13,49 13,22 13,46 1,20% 1 737

31-05-2012 13,75 13,35 13,60 1,04% 13 201

01-06-2012 13,73 13,45 13,47 -0,96% 3 503

5 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

Najbliższe wydarzenia


