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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

24.10 Puls Biznesu: TP chce mieć swoją iplę

EURO 2012 ma być kołem zamachowym przyszłorocznych działań Grupy
Telekomunikacji Polskiej. Operator jest sponsorem i partnerem
technologicznym imprezy. Zaangażowanie chce przekuć na zyski. Jednym
ze sposobów ma być projekt telewizyjny grupy.
- Celem jest zaprezentowanie jednolitej oferty telewizyjnej na czterech

ekranach: telewizora, komputera, tabletu i smartfona. Chcemy być

gotowi na EURO 2012 – mówi Piotr Muszyński, wiceprezes operatora.

Rzeczpospolita: Polska liderem wpływów z ukrytej reklamy

Już w tym roku rynek tzw. product placement w filmach, sieci, telewizji
będzie tu wart najwięcej w Europie, a za dwa lata możemy trafić na piąte
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będzie tu wart najwięcej w Europie, a za dwa lata możemy trafić na piąte
miejsce na świecie. Wartość ukrytej reklamy sięgnie 70 mln dolarów –
wynika z najnowszych prognoz PQ Media.

Rzeczpospolita, Lista 2000: Lider wśród platform

Cyfrowy Polsat znalazł się w gronie laureatów tytułu Dobra
Firma 2011.
Pod względem liczby abonentów Cyfrowy Polsat to
największa satelitarna platforma telewizyjna w Polsce i
Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwarta w Europie. W
2011 roku jako pierwszy podmiot na rynku wprowadziła
komercyjnie usługę ultraszybkiego mobilnego Internetu w
technologii LTE. Zarząd spółki uważa, że z czasem technologie
oparte na protokole internetowym i szerokopasmowym
Internecie będą zyskiwać na znaczeniu.

25.10
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Parkiet: 15,1 mld zł trafi do właścicieli Polkomtelu w

listopadzie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na
przejęcie Polkomtelu przez Zygmunta Solorza-Żaka. Według
analityka ING Securities, Cyfrowemu Polsatowi transakcja
przyniesie wyłącznie korzyści. – Platforma szybciej notuje

zyski ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych, których zasięg,

dzięki stacjom bazowym Polkomtelu, skokowo wzrośnie. Do

tego należy dodać efekt w postaci sprzedaży usług

telewizyjnych przez sieć dystrybucji Polkomtelu.

25.10

27.10 Rzeczpospolita: Przychody grupy TP przestaną spadać w 2013 roku

Kwartalne zyski największego operatora telekomunikacyjnego w kraju
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Kwartalne zyski największego operatora telekomunikacyjnego w kraju
pozytywnie zaskoczyły inwestorów giełdowych. Wiele do życzenia
pozostawiają jego biznesy internetowy i telewizyjny. Dobry kwartał
miała sieć Orange, od której zależy czy grupa TP wyhamuje spadki
przychodów.

Gazeta Finansowa: Perły Polskiego Biznesu 2011

Pani Aneta Jaskólska, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu,
została wyróżniona w rankingu 50 najbardziej
przedsiębiorczych kobiet w biznesie.

28.10

29.10 Parkiet: Francuski sposób na przejęcie TVN

Z informacji Parkietu wynika, że „ustanowienie strategicznego
partnerstwa w Polsce” z Grupą Canal+, o czym poinformowano w
czwartek, oznacza oddanie kontroli nad TVN w dwóch turach. Pierwsza
to sprzedaż mniejszościowych udziałów, druga zaś – przejęcie całości
dopiero w latach 2016-2017, kiedy TVN spłaci swój dług szacowany na
ponad 2 mld zł. Do pierwszej części transakcji ma dojść jeszcze w tym
roku. Do ogłoszenia wezwania przez Vivendi może dojść dopiero po
przejęciu całości, czyli za 5-6 lat.
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24-10-2011 15,85 15,47 15,71 1,55% 2 546

25-10-2011 15,74 14,93 15,25 -2,93% 2 813

26-10-2011 15,58 14,70 14,70 -3,61% 6 983

Akcje Cyfrowego Polsatu
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26-10-2011 15,58 14,70 14,70 -3,61% 6 983

27-10-2011 15,05 14,65 14,66 -0,27% 4 722

28-10-2011 14,80 14,58 14,80 0,95% 3 975
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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

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 


