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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Parkiet: Awanse i degradacje w WIG20
Według opinii analityków Cyfrowy Polsat jest jedną ze spółek, które
mogą awansować w giełdowej hierarchii.
Na giełdzie spółka jest wyceniana na 5,85 mld zł. Jej kapitalizacji
wzrosła w 12 miesięcy o 26,24%. Free-float jest wysoki – stanowi
48,4% kapitału akcyjnego.

15.01 Rzeczpospolita: Nadchodzi miliardowy rok na rynku
smartfonów
Szykuje się przełom w branży ultraszybkiego Internetu oraz
smartfonów – przekonują analitycy Deloitte.
W bieżącym roku liczba komercyjnych sieci LTE na świecie
przekroczy 200, a grono użytkowników usługi urośnie do ponad
200 mln, podczas gdy w styczniu 2012 r. było ich zaledwie 12
mln.
Tegoroczna światowa sprzedaż smartfonów powinna, zdaniem
Deloitte, po raz pierwszy przekroczyć miliard sztuk.

Rzeczpospolita: Zmiany w prawie zaostrzą rywalizację
21 stycznia to dzień, w którym w życie wejdą nowe przepisy
prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z nimi nowy klient sieci
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prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z nimi nowy klient sieci
komórkowej nie będzie związany z operatorem umową dłuższą
niż 24-miesięczna.

16.01 Rzeczpospolita: Ostra walka o cyfrową muzykę w Polsce
Według danych EMI Music Polska w 2011 roku rynek cyfrowej
muzyki w Polsce wart był 31 mln zł (ok. 8% całego rynku
muzyki). Sprzedaż cyfrowej muzyki szybko rośnie (o 60%
rocznie), więc w ubiegłym roku mogło to być już znacznie
więcej.

Parkiet: Solorz-Żak najlepiej oceniany przez fundusze emerytalne
Zarządzający OFE jednogłośnie pozytywnie oceniają Zygmunta
Solorza-Żaka. Jak podkreślają, brakuje z jego strony działań na
niekorzyść mniejszościowych akcjonariuszy.
- Dotychczas spółki Solorza, w tym zwłaszcza Cyfrowy Polsat,

działały bez większych problemów. (…) – ocenia szef inwestycji
jednego z OFE.

17.01
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Parkiet: Kto zaskoczy wynikami za IV kwartał
Według analityków KBC Securities z dobrej strony może się pokazać
Cyfrowy Polsat, który jak w poprzednich kwartałach może pokazać
rosnącą dynamikę zysków.
Mimo trudnej sytuacji na rynku reklamy Cyfrowy Polsat umacnia się
na pozycji lidera w branży pod względem generowanych marż.

17.01

Dziennik Gazeta Prawna: Na świetnym wykształceniu nie zbuduje
się biznesu
Wywiad z Zygmuntem Solorzem-Żakiem
-Skąd Pan bierze przekonanie, że trzeba łączyć media z
telekomunikacją? Że to dobry pomysł?
Dla mnie to oczywiste. Telekomunikacja to już nie tylko rozmowy

głosowe, ale też przekaz wideo. Pojawiły się technologie, które

18.01
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głosowe, ale też przekaz wideo. Pojawiły się technologie, które

umożliwiają oglądanie telewizji przez mobilny internet. Dziś

tradycyjnie rozumiane media tracą na ważności. Ma pani 100

kanałów, ale żaden nie ma takiej pozycji jak kiedyś kilka wybranych.

Dzisiaj można nas oglądać nie tylko w telewizorach, nasze programy

dostępne są w internecie, jesteśmy obecni na ekranach

komputerów, laptopów, tabletów i smartfonów. Media i

telekomunikacja to właśnie przyszłość. Dlatego coraz większą rolę

będzie odgrywała transmisja danych.

Parkiet: Kurs wyżej od wyceny
Nawet 18 zł wynosił w piątek kurs akcji Cyfrowego Polsatu. To o
około 20% więcej niż na koniec listopada. Przy tej wycenie grupa
warta jest na GPW 6,3 mld zł. To najwyższa wycena spółki w jej
giełdowej historii.
Wśród powodów popularności akcji spółki analitycy wymieniają
kłopoty telekomów. Inwestorzy wolą akcje Cyfrowego Polsatu od
papierów Netii czy TP. Inne powody zainteresowania papierami
platformy to oczekiwane dobre wyniki za IV kwartał ub. r. oraz
spodziewana po przerwie dywidenda.

19.01 Parkiet: Internet
Wzrost liczby abonentów szerokopasmowego Internetu stacjo-
narnego z 6,5 mln w końcu ub. r. do 7,2 mln w 2015 r. zakładają
prognozy zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r.
Zgodnie z nią, na koniec 2013 r. z usługi korzystać ma 17,8 na
100 Polaków, a w 2015 roku – 19.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy,
16 stycznia 2013 r.

MuzoGO w prezencie dla abonentów Cyfrowego Polsatu
Cyfrowy Polsat przygotował specjalną promocję dla abonentów, którzy skorzystają z oferty internetowej z laptopem lub
tabletem. Czeka na nich aż 2 tysiące 3-miesięcznych kodów dostępu do aplikacji muzo w opcji muzoGO, zapewniającej
nieograniczony dostęp przez komputer lub urządzenia mobilne do 1,5 miliona utworów muzycznych.
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Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

14-01-2013 17,20 16,66 16,85 -0,88% 5 143

15-01-2013 17,05 16,70 17,05 1,19% 3 387

16-01-2013 17,59 16,80 17,59 3,17% 10 004

Akcje Cyfrowego Polsatu
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16-01-2013 17,59 16,80 17,59 3,17% 10 004

17-01-2013 17,99 17,34 17,96 2,10% 7 860

18-01-2013 18,00 17,81 17,90 -0,33% 5 891

Najbliższe wydarzenia

26 luty – 12 marca 2013 Okres zamknięty przed publikacją wyników za 2012 rok 

12 marca 2013 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok


