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Dziennik Gazeta Prawna: Spółka tygodnia - Cyfrowy Polsat
Spółka zamknęła tydzieo 6,2-proc. wzrostem, odrabiając
starty z wcześniejszych dni. Wszystko dzięki opublikowanym
we wtorek danym sprzedaży za 2010 r. potwierdzającym, że
mimo dominującej pozycji i dużego nasycenia rynku usługami
największy operator satelitarny wciąż ma potencjał wzrostu.

Rzeczpospolita: Rząd nie ułatwia biznesu
W wywiadzie, Dominik Libicki objaśnia, między innymi, jak
przebiega proces finansowania przejęcia Telewizji Polsat:
- Podpisaliśmy wstępne warunki finansowania z konsorcjum

trzech banków. Jesteśmy w procesie syndykacji. Odbyliśmy
spotkanie, podczas którego ponad 20 banków zgłosiło swoje
zainteresowanie, więc jesteśmy przekonani, że proces
pozyskiwania finansowania zakooczy się według naszego
planu do kooca tego kwartału. Od tego też momentu
będziemy konsolidowad wyniki Polsatu.

24.01 IT Reseller: Gotowi na Internet 4G
Z danych Komisji Europejskiej, na początku roku 2010 jedynie 13,6 %
Polaków miało dostęp do stacjonarnego Internetu. Znacznie szybciej
rozwija się rynek mobilnego Internetu.
Dalszą poprawę sytuacji ma zapewnid popularyzacja sieci LTE, a tutaj
nasi operatorzy wyprzedzają światową konkurencję. Mobyland, jako
pierwszy na świecie, dysponuje najnowocześniejszą siecią i terminalem
konsumenckim LTE 1800, co pozwala świadczyd usługi hurtowego
dostępu do radiowego, szerokopasmowego dostępu do Internetu przy
użyciu najnowocześniejszej na świecie i najbardziej innowacyjnej
technologii LTE.

Puls Biznesu: DI BRE i Ipopema wciąż wierzą w hossę
Analitycy uważają, że w tym roku na akcjach będzie można
sporo zarobid. Cyfrowy Polsat znalazł się na liście faworytów
Ipopemy.

26.01 Puls Biznesu: Mariaż Netii i PTC to byłby dobry biznes
Według analityków mariaż Netii i PTC mógłby byd korzystny dla obu
spółek. PTC uzyskałaby dostęp do krajowej bazy klientów
szerokopasmowego Internetu, drugiej co do wielkości po
Telekomunikacji Polskiej, Netia natomiast skorzystałaby z możliwości
oferowania dodatkowej usługi telefonii komórkowej. Netia
oświadczyła, że jeśli byłaby chęd ze strony PTC, to pole do dyskusji na
temat współpracy jest ewidentne. Nowy prezes PTC oświadczył jednak,
że w tym roku nie zamierza podejmowad się takich inwestycji.
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Dziennik Gazeta Prawna: Polsat zetrze się z TVN na
telewizorach Sony
W przyszłości, telewizja Internetowa Ipla (przychody powyżej
20mln złotych) może zostad przejęta przez Cyfrowy Polsat.
Prezes Dominik Libicki podkreśla, że spółka jest dostawcą
treści, a w przyszłości technologia satelitarna nie musi byd
dominująca. Spółki rozpoczęły już współpracę przy wspólnym
projekcie internetowym.

26.01

Parkiet:  Cyfrowy Polsat - Internet już dla 40 proc. klientów
Dzięki rozbudowie o kolejne 44 stacje bazowe sieci radiowej
w technologii HSPA+ należącej do spółki Aero 2, zasięg usługi
mobilnego Internetu Cyfrowego Polsatu się powiększył.
W zasięgu mobilnego Internetu platformy znajduje się blisko
11 tyś. miejscowości. Usługa jest dostępna dla 48 % populacji
kraju i 40 % z 3,4 mln abonentów firmy.

29.01
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Komunikat prasowy
28 stycznia 2011 

Komunikat prasowy
28 stycznia 2011

Wzrost liczby usług telekomunikacyjnych Cyfrowego Polsatu
Cyfrowy Polsat 2010 rok zakooczył z liczbą ponad 95 tysięcy użytkowników telefonii komórkowej oraz ponad 25 tysięcy klientów usługi
dostępu do Internetu, świadczonej w technologii HSPA+ MIMO.

W przypadku obydwu usług oznacza to wzrost o kilkadziesiąt procent w stosunku do III kw. 2010 r. Blisko 95% użytkowników usługi
telefonii komórkowej korzysta z oferty z abonamentem.

Nowe stacje bazowe i kolejne miejscowości w zasięgu Internetu HSPA+ Cyfrowego Polsatu
44 stacje bazowe, 9 miast powyżej 20 tysięcy mieszkaoców i ponad 1,2 miliona potencjalnych klientów w zasięgu, to kolejny etap
rozbudowy sieci radiowej HSPA+, z której korzysta Cyfrowy Polsat.

W wyniku regularnego rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej spółki Aero2, z której korzysta Cyfrowy Polsat, na terenie kraju
przybyły 44 stacje bazowe. Dzięki nowym masztom, w zasięgu bezprzewodowego, szerokopasmowego Internetu platformy,
świadczonego w technologii HSPA+ MIMO, znalazło się 9 nowych miast z zaludnieniem powyżej 20 tysięcy mieszkaoców i wiele
mniejszych miejscowości, a na obszarach większości województw został zwiększony dotychczasowy zasięg. Dzięki temu usługa
Internetu Cyfrowego Polsatu jest dostępna dla 48% populacji kraju oraz 40% abonentów platformy.



Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartośd 
obrotu
(tys. PLN)

24-01-2011 16,15 15,90 16,00 -1,23% 7 868

25-01-2011 16,25 15,90 16,21 0,06% 5 861

26-01-2011 16,24 15,82 15,87 -2,04% 4 129

27-01-2011 16,04 15,85 15,90 -0,63% 9 385

28-01-2011 16,10 15,72 15,88 -1,37% 6 643

Akcje Cyfrowego Polsatu
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Najbliższe wydarzenia

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


