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07.02 Rzeczpospolita: Platformy cyfrowe czeka mordercza walka o klientów
Spada tempo wzrostu liczby klientów platform satelitarnych. Głównym
czynnikiem wzrostu dla operatorów będzie teraz rosnący średni
przychód na abonenta dzięki nowym usługom.
Cyfrowy Polsat stawia na tzw. usługi pakietowe, czyli oferowanie w
ramach jednego rachunku nie tylko telewizji, ale i telefonii komórkowej
oraz dostępu do mobilnego Internetu (w tym roku także w technologii
LTE).

Puls Biznesu: Cyfrowy Polsat ma świetne perspektywy
Cyfrowy Polsat przekonał specjalistów, że przejęcie Telewizji
Polsat dobrze rokuje na przyszłośd.
„Telekomunikacja i kreacja kontentu pozwolą nam na
skuteczniejszą realizację naszego strategicznego celu:
budowę firmy dostarczającej klientom najlepszą możliwą
rozrywkę, w każdej możliwej technologii” – powiedział
Dominik Libicki.

08.02

Puls Biznesu: Oni mają najlepszy kontakt z rynkiem
Cyfrowy Polsat został ogłoszony jedną z najlepszych spółek
pod względem relacji inwestorskich. W każdej ze zwycięskich
spółek sporo się działo w 2010 roku. Wysokie oceny w
rankingu mogą świadczyd o tym, że towarzyszyła temu
właściwa komunikacja z rynkiem.

Puls Biznesu: Niemcy biją rekordy, a my odpoczywamy
Na wtorkowej sesji walory Cyfrowego Polsatu były liderem
zwyżek zyskując ponad 2 procent.

09.02
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10.02 Rzeczpospolita: Cały świat przed telewizorem
Według raportu Ofcom, w ciągu ostatnich pięciu lat w Polsce wzrost
liczby abonentów płatnej telewizji wyniósł 13,4%. Mimo że rynek jest
coraz bardziej nasycony, wciąż jeszcze będzie rósł. Analitycy
przewidują, że do pełnego nasycenia pozostało jeszcze około dwóch lat,
na koniec tego roku nasycenie może wynosid 78 procent.

12.02 Parkiet: CenterNet i Mobyland bez częstotliwości
Wojewódzki sąd administracyjny uchylił decyzję o rezerwacji
częstotliwości dla spółek CenterNet i Mobyland. UKE poinformował w
piątek, że zamierza powtórzyd, ale tylko częśd przetargu na pasmo 1800
MHz. Zdaniem przedstawicieli UKE, wynik przetargu nie zostanie
ostatecznie zmieniony, a usuwanie błędów formalnych potrwa około
czterech miesięcy.
Częstotliwości Mobylandu i CenterNetu są potrzebne Cyfrowemu
Polsatowi do budowy sieci i świadczenia usług Ineternetu w technologii
LTE.
„Nadal pracujemy nad uruchomieniem testu konsumenckiego LTE na
przełomie I i II kwartału” – powiedział Dominik Libicki, prezes
Cyfrowego Polsatu.
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Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartośd 
obrotu
(tys. PLN)

07-02-2011 15,55 15,40 15,52 1,44% 2 493

08-02-2011 15,98 15,55 15,88 2,32% 8 451

09-02-2011 16,03 15,59 15,64 -1,70% 1 992

10-02-2011 15,70 15,15 15,19 -2,63% 3 823

11-02-2011 15,27 15,02 15,06 -0,53% 3 180

Akcje Cyfrowego Polsatu
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Najbliższe wydarzenia

17 marca 2011 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2010


