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Prasa o Nasa Data Prasa o rynku TMT w Polsce

25.07 Gazeta Wyborcza: Pan na Polkomtelu

Nowy właściciel jednego z największych operatorów komórkowych w
Polsce wierzy, że szybki mobilny internet będzie wkrótce w każdym
polskim domu. Ta wiara skłoniła Zygmunta Solorza-Żaka do wyłożenia
15,1 mld zł na zakup Polkomtela. Solorz-Żak czeka jeszcze na zgodę
urzędu antymonopolowego. Jeśli ją dostanie, zbuduje pierwszą w Polsce
i jedną z nielicznych na świecie grupę kapitałową łączącą telewizję z
telefonią komórkową.

27.07 Gazeta Wyborcza: Pierwszy multipleks, a w nim…

Nawe kanały cyfrowe, które mają ruszyć w pierwszym pakiecie
naziemnej telewizji, szukają partnerów. ATM Grupa postawi zapewne na
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naziemnej telewizji, szukają partnerów. ATM Grupa postawi zapewne na
współpracę z Polsatem. U-TV prowadzi rozmowy z TVN.

Polityka: Rekiny płyną po TVN

Kupnem telewizji TVN zainteresowanych jest kilku wielkich graczy
światowych (np. Vivendi, Bertelsmann, Time Warner). Nowy właściciel
grupy TVN może szybko zmienić krajobraz polityczno-medialny.
Marginalizacja TVN czy zmiana jej politycznych sympatii zaostrzyłaby
walkę o wpływy w TVP. Wzmocniłaby też pozycję Polsatu.

28.07 Gazeta Wyborcza: Solorz zaprasza do internetowego sojuszu

O stworzeniu polskiego odpowiednika Hulu (serwis internetowy
stworzony przez amerykańskie telewizje, oferujący za darmo wybrane
seriale i programy rozrywkowe) myśli właściciel Cyfrowego Polsatu.
Zygmunt Solorz-Żak zaprasza konkurentów do rozmów, ale ci są zajęci
rozbudową własnych serwisów.
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28.07 Rzeczpospolita: Sprzedaż Emitelu winduje zyski TP

Grupa zakończyła II kwartał zyskiem netto bliskim 1 mld zł. Planuje skup
własnych akcji za 800 mln zł. Przychody Telekomunikacji Polskiej, za
sprawą topniejącego biznesu telefonii stacjonarnej i słabych wyników
części internetowej, skurczyły się jednak o 4,9 proc., do 3,79 mld zł.

Dziennik Gazeta Prawna: Grupa TP oraz T-Mobile idą walczyć z P4 i

Plusem

W drugim półroczu biznes Grupy TP ma ciągnąc w górę sprzedaż usług
internetowych i telewizyjnych. Firma nie jest zainteresowana kupnem
TVN, ale o platformie n pomyśli. Ważną rolę odegra partnerstwo przy
budowie sieci razem z T-Mobile, co pozwoli obu operatorom ściąć koszty
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budowie sieci razem z T-Mobile, co pozwoli obu operatorom ściąć koszty
nawet o 30 proc.

29.07 Puls Biznesu: Dialog czeka na Polkomtela

KGHM wybierze inwestora dla operatora po zgodzie UOKiK na przejęcie
Plusa. MNI się cieszy, gdyż według spekulacji, opóźnienie może pozwolić
spółce zdobyć finansowanie na akwizycję.

Dziennik Gazeta Prawna: Cyfrowa TV miesza w eterze

Wraz ze startem cyfrowego nadawania, w eterze pojawi się w sumie 16
ogólnopolskich kanałów cyfrowych. Dla obecnych ogólnopolskich
nadawców oznacza to większą konkurencję na rynku reklamy. Cyfryzacja
zaostrzy też konkurencję na rynku kanałów tematycznych. Zmusi
nadawców do zwiększenia inwestycji w rozwój programów i do
większych wydatków na promocję. Start naziemnej telewizji cyfrowej
może wpłynąć również na rynek płatnej telewizji.
- Przy obecnym, dużym nasyceniu rynku usługami płatnej telewizji i
jakości oferowanych kanałów naziemna telewizja cyfrowa będzie miała
marginalny wpływ na naszą działalność – twierdzi Olga Zomer, rzecznik
Cyfrowego Polsatu.
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31.07 Wprost: Telekomunikacja równa się przyszłość

Grupa składająca się z Polkomtela, Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat
oraz zależnych spółek telekomunikacyjnych ściera się z TP SA. Rynkiem
wstrząsnął też zakup Polskiej Telefonii Cyfrowej przez T-Mobile. KGHM
sprzedaje Telefonię Dialog. To nie koniec ważnych dla inwestorów
zmian.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 57

27 lipca 2011 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. 

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 lipca 2011 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza
Spółki, działając na podstawie art. 19 ust. 2 lit. h Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości podjęła w dniu 05 lipca 2011 r. w trybie obiegowym uchwałę o wyborze spółki KPMG Audyt Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisanej na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546, na biegłego rewidenta do
przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.

Spółka wcześniej korzystała z usług KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (przed
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Spółka wcześniej korzystała z usług KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (przed
zmianą formy prawnej KPMG Audyt Sp. z o.o.) w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata od 2005 do
2010 roku.

Najważniejsze polskie rozgrywki piłkarskie na żywo w kanałach sportowych Polsatu i w Cyfrowym Polsacie

T-Mobile Ekstraklasa w Cyfrowym Polsacie, to kolejne wielkie sportowe emocje dla wszystkich kibiców futbolu w Polsce na
antenach Telewizji Polsat: Polsat Futbol, Polsat Sport HD, promocyjnie Polsat Sport oraz w Eurosport 2 i Eurosport 2 HD.
Każda kolejka ligowa to dla abonentów Cyfrowego Polsatu cztery dni meczowe i nawet do sześciu meczów polskich drużyn.
We wszystkie dni rozgrywek redakcja sportowa Polsatu zapewni magazyn Ekstraklasy podsumowujący wydarzenia danego
dnia. Dodatkowo mecze będzie można obejrzeć w Internecie w Strefie Wideo Cyfrowego Polsatu i dzięki sublicencji
udzielonej przez Telewizję Polsat - na żywo w telewizji internetowej ipla.
(…)



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 
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(PLN)

Cena 
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(PLN)

Zmiana 
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zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

25-07-2011 16,09 15,95 16,00 -0,50% 2 187

26-07-2011 16,30 16,10 16,27 -0,12% 2 423

27-07-2011 16,39 16,20 16,23 -0,86% 979

Akcje Cyfrowego Polsatu
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27-07-2011 16,39 16,20 16,23 -0,86% 979

28-07-2011 16,18 15,62 15,89 -1,91% 2 464

29-07-2011 16,18 15,89 15,95 -1,48% 2 014

5 sierpnia 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

31 sierpnia 2011 Publikacja wyników za I półrocze 2011 roku

Najbliższe wydarzenia


