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Prasa o Nas Data
Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet 

w Polsce

Dziennik Gazeta Prawna: Operatorzy i nadawcy będą łączyć 

siły 

Zygmunt Solorz-Żak, właściciel Polsatu, przyznaje, że poświęca 
niewiele czasu biznesowi telewizyjnemu, większość zajmuje 
mu telekomunikacja. Łączenie telekomunikacji z mediami to 
kierunek, w którym zmierza rynek. W przyszłości będziemy 
zarabiać na sprzedaży naszych treści przez Internet -
podkreśla Solorz-Żak. Dotychczas to operatorzy kablowi wiedli 
prym na rynku, bo oprócz telewizji dostarczali do domów 
szybki Internet i telefonię. Byli jedynym graczem z potrójną 
usługą. Dziś to już przeszłość.

25.10
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usługą. Dziś to już przeszłość.

Gazeta Wyborcza: Prawo autorskie pod ostrzałem 

operatorów 

Grupa operatorów kablowych i platform cyfrowych prosi 
rzecznika praw obywatelskich o zaskarżenie nowelizacji prawa 
autorskiego do Trybunału Konstytucyjnego. Cyfra+, Cyfrowy 
Polsat, Grupa TP oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej 
(PIKE) zrzeszająca operatorów sieci kablowych zwalczają 
nowelę prawa autorskiego od kilku miesięcy. Teraz popierają 
je Krajowa Izba Gospodarcza oraz Związek Rzemiosła 
Polskiego. Chodzi o wieloletni spór dotyczący ustalania 
wysokości tantiem, które operatorzy płacą organizacjom 
reprezentującym twórców (jak np. ZAiKS, STOART czy SFP). 
Wcześniej były one ustalane w oparciu o tzw. tabele stawek 
minimalnych, ale w 2006 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że 
system ten stawia organizacje zbiorowego zarządzania w 
uprzywilejowanej pozycji i zniósł tabele. 

27.10



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 30/2010

29 październik 2010

Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż przesunięty zostaje termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego 
raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku z dnia 5 listopada 2010 roku na dzień 15 listopada 2010 roku.
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15 listopada 2010,

godz. 7:00

Publikacja wyników za III kwartał 2010 roku 

17 listopada 2010 roku Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,19 zł za akcję 

Najbliższe wydarzenia



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

25-10-2010 14,18 13,97 13,97 -0,21% 1 410

26-10-2010 14,14 13,80 13,80 -1,22% 3 153

Akcje Cyfrowego Polsatu
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27-10-2010 14,15 14,00 14,08 2,03% 2 527

28-10-2010 14,17 13,98 14,15 0,50% 2 811

29-10-2010 14,15 13,86 14,00 -1,06% 5 991


