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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

29.04 Puls Biznesu: Emitel walczy o darmową telewizję dla każdego

Na razie główny biznes Emitela to techniczna obsługa transmisji

telewizyjnych i radiowych. Wkrótce spółka straci jednak cześć

przychodów z tego segmentu bo obecnie zarabia na podwójnym

nadawaniu analogowym i cyfrowym. Do końca lipca stacje

telewizyjne przełączą się w pełni na naziemną telewizję cyfrową.

Emitel będzie walczył o korzystny dla niego kształt rynku – właśnie

rozpoczyna się dyskusja o zagospodarowanie tzw. drugiej dywidendy

cyfrowej, czyli częstotliwości, które zostaną uwolnione w wyniku tego

procesu. Telekomy chcą, by zostały przeznaczone na bezprzewodowy

internet. Dla Emitela korzystniejsze byłoby, gdyby pasmo z zakresu

694-790 MHz trafiło do telewizji.

Rzeczpospolita: Milion dekoderów za granicą
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Rzeczpospolita: Milion dekoderów za granicą

Prawie milion Polaków zabrało ze sobą sprzęt platformy satelitarnej,

emigrując do innych europejskich krajów i ogląda tam telewizję

nielegalnie.

- Trudno jest odnieść się do tych danych, ponieważ nie mamy

technicznej możliwości monitorowania miejsca instalacji dekodera

oraz odbioru kanałów. Nie ma także żadnych formalnych

instrumentów do kontrolowania abonentów w tym zakresie –

komentuje dane Nielsena Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego

Polsatu.

30.04 Gazeta Wyborcza: NC+ minus 11 milionów

11 mln musi zapłacić ITI Neovision za złamanie prawa przy

wprowadzaniu nowej platformy cyfrowej. To najwyższa w historii

kara nałożona na operatora telewizyjnego. Firma broni się, że część

zaleceń Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów już

wprowadziła.

- Mieliśmy do czynienia z co najmniej dwiema nieuczciwymi

praktykami rynkowymi. Jedna z nich polegała na jednostronnej

zmianie umów zawartych z abonentami platformy N. Pozostałe
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30.04 polegały na niewłaściwym sposobie przekazywania konsumentom

informacji o zmianie umowy, a także na wyznaczeniu zbyt krótkiego

terminu na złożenie rezygnacji – mówi Małgorzata Krasnodębska-

Tomkiel, prezes UOKiK.

Parkiet: Podsumowanie wyników portfeli za kwiecień i

propozycje na maj

Do portfela DM IDMSA wchodzi m. in. Cyfrowy Polsat – chaos w

nc+ = potencjalny darmowy lunch dla Cyfrowego Polsatu.

4.05
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Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

29-04-2013 16,98 16,65 16,70 0,30% 528

30-04-2013 16,83 16,57 16,72 0,12% 7 286

02-05-2013 16,87 16,51 16,51 -1,26% 2 605

Akcje Cyfrowego Polsatu
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02-05-2013 16,87 16,51 16,51 -1,26% 2 605
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1- 15 maja 2013 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2013 roku

15 maja 2013 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku

Harmonogram publikacji wyników za I kwartał 2013 roku

7:00                    Publikacja raportu kwartalnego w systemie ESPI

8:00                    Publikacja raportu kwartalnego na naszej stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl/inwestor

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami

16:00 (CET)       Telekonferencja z inwestorami i analitykami

Najbliższe wydarzenia

Szczegóły telekonferencji:

Data: 15 maja 2013 r.

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

Numer telefonu:         +44 (0) 1452 555 566 (międzynarodowy) 

22 307 0118 lub 00 800 121 2655 (Polska) 

Kod telekonferencji:    49751498


