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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

07.11 Newsweek: Władcy telewizorów
Klasyczna telewizja odchodzi do lamusa. Dzięki nowoczesnym
technologiom widz nie jest już zakładnikiem programu telewizyjnego.
Dziś każdy może decydować nie tylko o tym, co ogląda, ale i na czym –
do wyboru ma telewizor, tablet, komputer lub komórkę.

08.11 Dziennik Gazeta Prawna: Łukasz Wejchert niespodziewanie opuszcza
ITI. Może zabrać ze sobą Onet.
Łukasz Wejchert, obecny prezes Onetu, i jego dwie siostry sprzedają
swoje udziały w Grupie ITI. ITI poinformowała, że nabycie akcji jest
warunkowe: „Oczekuje się, że zostanie zrealizowane równolegle z
podpisaniem ostatecznych umów związanych z wejściem w strategiczne
partnerstwo z Grupą Canal+ przed końcem roku 2011”.
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partnerstwo z Grupą Canal+ przed końcem roku 2011”.

09.11 Dziennik Gazeta Prawna: Netia chce kupić widzów, łącząc ofertę stacji
naziemnych z telewizją internetową.
Największy konkurent TP i kablówek rzuca rękawicę rywalom na nowym
dla siebie rynku. Netia wystartowała z nową ofertą Telewizji Osobistej –
projekt opiera się na wykorzystaniu bezpłatnej oferty telewizji naziemnej
i internetowej. Partnerem operatora został globalny nadawca
telewizyjny HBO.

Dziennik Gazeta Prawna: Solorz-Żak już niepodzielnie rządzi
siecią Plus.
Spartan Capital Holdings, spółka Zygmunta Solorza-Żaka, jest
od wczoraj formalnie właścicielem sieci komórkowej Plus, a
on sam przez najbliższe trzy miesiące będzie jej prezesem i
jednocześnie członkiem rady nadzorczej. Kluczowym
elementem strategii telekomunikacyjno-mediowego
imperium Solorza-Żaka (Plus, Cyfrowy Polsat z Telewizją
Polsat, Grupa Midas) jest rozwój ogólnopolskiej sieci LTE.
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Puls Biznesu: Polsat rozszerza zasięg
Telewizja mobilna, rozwijana na bazie Info-TV-FM, może być
pierwszym efektem synergii Polkomtela i Cyfrowego Polsatu.
-Nastawiamy się na użytkowników tabletów i smartfonów – mówi
Zygmunt Solorz-Żak. – Bez synergii kapitałowych pomiędzy

Cyforwym Polsatem i Polkomtelem uruchomienie telewizji mobilnej

nie byłoby możliwe – mówi biznesmen.
UKE zmienił rezerwację dla Info_TV-FM, wykreślając z niej
konieczność trzymania się standardu DVB-H. Na rynku powszechnie
uważa się, że Zygmunt Solorz Żak uruchomi telewizję DVB-T.
Jednym słowem - Cyfrowy Polsat stosunkowo tanim kosztem (29
mln zł) kupił sobie jedną czwartą naziemnego rynku telewizyjnego.
To o tyle ważne, że może zwiększyć zasięg, a co za tym idzie wpływy
z reklamy Telewizji Polsat.
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z reklamy Telewizji Polsat.

12.11 Parkiet: Słabe perspektywy i przecena TVN
W trzecim kwartale TVN dał się we znaki słabnący rynek reklamy. Grupa
obniżyła prognozę swoich przychodów na ten rok z 7 proc. do 5 proc.
TVN przewiduje również dodatkowy koszt sięgający 20 mln zł związany z
planowanym połączeniem platformy „n” z konkurencyjną Cyfrą+ oraz z
reorganizacją segmentu telewizyjnego. TVN zaprzeczył pogłoskom o
sprzedaży Onetu.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

07-11-2011 14,61 14,40 14,61 0,76% 330

08-11-2011 14,78 14,26 14,50 -0,75% 794

09-11-2011 14,74 14,36 14,48 -0,14% 1 814

Akcje Cyfrowego Polsatu
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09-11-2011 14,74 14,36 14,48 -0,14% 1 814

10-11-2011 14,30 14,16 14,30 -1,24% 4 097



1 – 14 listopada 2011 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2011 roku

Harmonogram publikacji wyników za III kwartał 2011 roku

14 Listopada 2011 Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku (po zamknięciu sesji)

15 Listopada 2011 10:00                 Spotkanie z inwestorami i analitykami

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami

Najbliższe wydarzenia
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12:00                  Spotkanie z dziennikarzami

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami

Szczegóły telekonferencji:

Data                      15 listopada 2011
Godzina      16:00 (CET) 
Numer telefonu +44 (0) 1452 555 566 (międzynarodowy)

00 80 012 126 55 (Polska)
ID 23918785 


