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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 
Rzeczpospolita: Rośnie wycena Cyfrowego Polsatu 

Specjaliści Unicredit w najnowszym raporcie podwyższyli do 26 zł   
z 24,5 zł wcześniejszą cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu. Tak 
jak poprzednio rekomendują ich kupowanie. W poniedziałek 
papiery telewizyjnej spółki wyceniano na warszawskim parkiecie 
na 22,35 zł. 

01.07 Rzeczpospolita: Tańsze komórki na urlopie 

Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej pokazują, że w wyniku 
spadku cen detalicznych i hurtowych przychody polskich sieci 
komórkowych z roamingu (rozmów, wiadomości i Internetu 
wykorzystywanych za granicą) spadły w 2013 r. kolejny rok z 
rzędu. Spadki ogranicza rosnące użytkowanie usług. Według UKE w 
2013 r. wydzwonionych zostało o 45 proc. minut więcej niż w 2012 
r., a konsumpcja transferu internetowego w roamingu skoczyła o 
150 proc. Operatorzy dostrzegają ten trend, ale – jak komentują – 
przyrost wolumenu nie jest na tyle wysoki, aby zapobiec spadkom 
przychodów.  

– W ciągu ostatnich kilku lat ruch w roamingu rzeczywiście 
znacząco wzrósł, ale nie na tyle, żeby zrekompensować spadek 
przychodów. Warto jednak pamiętać , że w tym czasie nastąpił też 
spadek kosztów. Dla niektórych usług (np. wiadomości, SMSów) 
regulacja była dla nas wręcz korzystna – mówi Arkadiusz Majewski 
z biura prasowego Polkomtelu. 

Rzeczpospolita: UBS o spółkach telewizyjnych 

Analitycy UBS podwyższyli do „kupuj” z „neutralnie” 
rekomendację dla Cyfrowego Polsatu. Z kolei zalecenie 
inwestycyjne dla TVN spadło do „sprzedaj” z „neutralnie”. Na 
ostatniej sesji akcje Cyfrowego Polsatu kosztowały 22,29 zł a TVN 
15,02 zł. 

 

02.07 
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03.07 Rzeczpospolita: Operator rezygnuje z konsolidacji 

Spółka Orange zrezygnowała z udziału w rozmowach                         
o jakichkolwiek powiązaniach z innymi operatorami we Francji. 
Wywołało to spadek cen jego akcji nawet o 4,5 proc. oraz kursów 
innych firm z branży, bo oświadczenie Orange oznacza, że 
wyniszczająca konkurencja będzie tam trwać. We Francji zaczęto 
mówić o konieczności konsolidacji po pojawieniu się w styczniu 
2012 r. czwartego operatora komórkowego Free z grupy Illiad. 
Minister gospodarki, Arnaud Montebourg mówił ostatnio, że rząd, 
który ma 27% udziałów w Orange, chce zmniejszyć liczbę 
operatorów do trzech. 

Rzeczpospolita: Vectra widzi w Netii lokatę 

Vectra, gdyńska kablówka kontrolowana przez Tomasza 
Węgrzyńskiego, ogłosiła, że za 609 mln zł (5,31 zł za akcję) 
chciałaby kupić od giełdowych inwestorów 33 proc. akcji Netii, 
największego w kraju alternatywnego operatora stacjonarnego. 
Prezes Vectry - Tomasz Żurański zapewnia, że inwestycja ma 
charakter finansowy i Vectra liczy tylko na dywidendę Netii, jednak 
zdaniem analityków Vectra powinna zaoferować za akcje Netii 
więcej. Uważają również, że prawdziwe intencje są inne i wiąże się 
z ukrytymi korzyściami dla Vectry. 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                       30 czerwca – 06 lipca 2014 



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

03.07 Dziennik Gazeta Prawna: Smartfon dla każdego. A jeszcze lepiej 
dwa. 

Pod koniec 2019 r. w Europie będzie 765 mln smartfonów, niemal 
dwa razy więcej niż dziś – prognozuje firma Ericsson. Oznacza to, 
ze nasycenie tego rodzaju urządzeniami przekroczy na Starym 
Kontynencie 100 proc. Polska wpisuje się w ten trend – sprzedaż 
smartfonów rośnie o kilkadziesiąt procent rocznie. W tym roku, jak 
wylicza Związek Importerów i Producentów Sprzętu 
Elektronicznego i Elekrtycznego, ich liczba ma wynieść już 6,58 mln 
wobec 5,35 mln w 2013 r. – W maju ubiegłego roku smartfony 
miały 55-procentowy udział w polskim rynku telefonów. Dziś 
wynosi on już 67 proc. – wyjaśnia Jerzy Łabuda z Samsung 
Electronics i dodaje, ze sprzedaż urządzeń pod tą marką rośnie 
średnio o 20-30 proc. rocznie. Z kolei według najnowszego badania 
TNS Global już 44 proc. Polaków deklaruje, że ma smartfony. W 
2012 r. odsetek ten wynosił 25 proc. Tym samym pod względem 
penetracji osiągnęliśmy już poziom średniej dla Europy. 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                       30 czerwca – 06 lipca 2014 



Ostatnie wydarzenia 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu               30 czerwca – 06 lipca 2014 

Komunikat prasowy 
1 lipca 2014 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeszcze więcej korzyści w programie smartDOM 

Program smartDOM - wspólna oferta Plusa, Cyfrowego Polsatu i PlusBanku - zostaje poszerzony o korzyści 
dla osób biorących kredyt gotówkowy w PlusBanku. Za każde 5.000 zł kredytu klienci otrzymają 10% rabatu na 
wybrany abonament lub 10% do wartości przy doładowaniu w usługach przedpłaconych, obowiązujące co miesiąc 
przez cały okres spłaty kredytu. 

Nowy bonus z kredytu gotówkowego można łączyć z dotychczasowymi bonusami wynikającymi z korzystania z Konta 
Plus w programie smartDOM. Kredyt gotówkowy PlusBanku zajmuje 1 miejsce w rankingach przygotowywanych m.in. 
przez analityków portali eBroker.pl czy Bankier.pl.  

 



Akcje Cyfrowego Polsatu 

Data 
 

Cena 
maksymalna 

(PLN) 
 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 
 

Zmiana 
ceny 

zamknięcia 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 
 

30-06-2014 22,50 22,17 22,35 -0,58% 5 264 

01-07-2014 22,60 22,21 22,29 -0,27% 7 347 

02-07-2014 22,35 21,77 22,00 -1,30% 3 842 

03-07-2014 22,20 21,15 21,75 -1,14% 5 752 

04-07-2014 21,83 21,46 21,78 0,14% 5 858 
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Najbliższe wydarzenia 

14 – 28 sierpnia 2014 r.  Okres zamknięty przez publikacją wyników za I półrocze 2014 roku 

28 sierpnia 2014 r.  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku  


